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  2019) لسنة 04إعالن رقم (
  1952لسنة  33بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 

  الساري في المحافظات الشمالية
  

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجل العالمات التجارية المنشورة في هذا 
العدد من مجلة الملكية الصناعية. ومن ثم يجوز االعتراض على 

ثة أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وعلى تسجيل أي منها خالل ثال
ً إلى مسجل العالمات التجارية  المعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوبا
وفقاً لألصول خالل األجل المذكور مبيناً فيه أسباب اعتراضه ليتسنى 

  لنا إجراء المقتضى القانوني.
  
  

                                            

  علي عمر ذوقان
  مسجل العالمات التجارية
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Date :02/04/2007 02/04/2007 : التاريخ 
Trademark No.:13361   : 13361العالمة التجارية رقم  
Class: 38    : 38يف الصنف  
Applicant Name: Media Live Company    : رشكــــة اليــــف لالعــــالمبإسم     
Applicant Address  : Ramallah _ Albaloa in front of 
jawwal company 

  رام الله _ البالوع _ مقابل رشكة جوال   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

  معتصـــم عـــواودة:  ليغعنوان التب
  فلسطني
  عامرةطنوس - رام الله 

Goods/Services: : من اجل البضائع/الخدمات التالية

Date :14/01/2007 14/01/2007 : التاريخ 
Trademark No.:12893   : 12893العالمة التجارية رقم  
Class: 25    : 25يف الصنف  
Applicant Name: Reno Schuhcentrum GmbH   : ــــشبإسم ــــي ام يب ات ــــينرتوم ج ــــو شخوس      رين
Applicant Address  : Industriegebiet West, 66987 
Thaleischweiler-Froschen, Germany 

-ثاليشفيلري 66987انداسرتيغيبيت ويست,   العنوان :
  فروخن , املانيا

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

  Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -
Beereh  

Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear. Parts and 
components of aforementioned good as far as 
included in class 25 

/الخدمات التالية :من اجل البضائع
ـــزاء ـــرأس، اج ـــة ال ـــدم، اغطي ـــة الق ـــس، البس  املالب
ـــــمولة يف ـــــذكورة املش ـــــائع امل ـــــات البض  ومقوم

25الصــــنف   
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from Television and Radio works and services of 
news agency. 

ــــاالت ــــة وك ــــي وخدم ــــزيوين واالذاع ــــث التلف  الب
    . االنبـــــاء

)3( 

 
 

Date :26/08/2008 26/08/2008 : التاريخ 
Trademark No.:15322   : 15322العالمة التجارية رقم  
Class: 29    : 29يف الصنف  
Applicant Name: SHARIKAT AL JUNIDI 
LEMUNTAJAT AL ALBAN WA AL MAWAD AL 
GHITHAEA M.K.M 

 رشكـــــة الجنيـــــدي ملنتجـــــات االلبـــــانبإسم :  
ــــة م .خ.م ــــواد الغذائي     وامل

 
Applicant Address  : ALKHALIL - SHARE AL 
SALAM - P.O.BOX : 274 

   274ص . ب :  -شارع السالم  -لخليل ا  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 

 رشكـــــة الجنيـــــدي ملنتجـــــات:  ليغعنوان التب
ــــة م .خ.م ــــواد الغذائي ــــان وامل   االلب

  فلسطني
   274ص . ب :  -شارع السالم  -الخليل 

Goods/Services: 
MILK DRINK WITH CHOCOLATE 

التالية :من اجل البضائع/الخدمات 
 مرشوب حليب بالشيكوالته

)4(  

Date :27/07/2009 27/07/2009 : التاريخ 
Trademark No.:16527   : 16527العالمة التجارية رقم  
Class: 2    : 2يف الصنف  
Applicant Name: Sharct masaneh el dhanat el 
wataneyi kososi el mahdoda (nashonal 

ـــانعبإسم :   ـــة مص  الـــدهانات الوطنيـــة رشك
     )املســــاهمة الخصوصــــية املحــــدودة (ناشــــونال

Applicant Address  : nablus el mantqa el senea 
mokapl el hspa el gadeda 

نابلس _ املنطقة الصناعية _مقابل الحسبة   العنوان :
  الجديدة 

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

  يــرهشــام الشــخش:  ليغعنوان التب
  فلسطني

  شارع العدل -نابلس عامرة كرسوع 
Goods/Services: 
Paints 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدهانات  ال
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Date :25/11/2010 25/11/2010 : التاريخ 
Trademark No.:18370   : 18370العالمة التجارية رقم  
Class: 5    : 5يف الصنف  
Applicant Name: Reckitt Benckiser S.àr.l.   : ريكيـــــت بنكـــــيزر اس.اي ار.البإسم.     
Applicant Address  : 39 Boulevard Joseph II, L-
1840, Luxembourg 

، 1840-بوليفارد جوزيف الثاين، ال 39  العنوان :
  لوكسمبورغ

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH  

  فلسطني
  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

Goods/Services: 
Pharmaceutical preparations and substances 
having anti-inflammatory, anti-pyretic and 
analgesic properties; medicated beverages  and 
preparations for making such beverages; 
medicated confectionery; medicated skin care 
preparations; disinfectants (other than for laying 
or absorbing dust); disinfectants for household use 
or for hygiene or sanitary purposes; sanitary 
preparations; articles impregnated with an 
antiseptic product; antiseptic preparations, anti-
bacterial preparations, disinfecting preparations, 
germicides; insecticides and miticides; insect 
repellants; preparations for destroying and 
repelling vermin; fungicides; deodorants (not for 
personal use); air freshening preparations; fabric 
deodorisers and refresheners. 
 
 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ومضــادةلاللتهـاب ومواد صـيدلية مضـادةمستحرضات 

 للحمــــــــى ومســــــــكنات لــــــــالمل، مرشــــــــوبات
ــــــل هــــــذه ــــــة لصــــــنع مث ـات طبي  ومستحرضـــــ
ـات  املرشـــــــوبات، حلـــــــوى طبيـــــــة، مستحرضــــــ
 لجلــــد، املطهــــرات (غــــريطبيـــــة للعنايـــــة بـــــا
ـــــار ـــــفط الغب ـــــرح او ش ـــــتعملة لط ـــــك املس  ،)تل
ــــــداف ــــــنزيل او اله ــــــتعامل امل ــــــرات لالس  املطه
ـات صـــــحية، مـــــواد مشـــــبعة  صـــــحية، مستحرضــــ
ــــــــرة ـات مطه ــــــــر، مستحرضـــــــ ــــــــج مطه  مبنت
ــــــــــــا ــــــــــــادة للبكرتي ـات مض  ومستحرضـــــــــــ
ـات مطهــــــرة ومبيــــــدات الجــــــراثيم  ،ومستحرضـــــ
ــــارد ــــوس، ط ــــدات الس ـات ومبي ــــدات الحرشـــ  مبي
ــس ـات، م ــــردالحرشـ ــــىل ولط ــــاء ع ـات للقض  تحرضـــ
 الجـــــــراثيم، مبيـــــــدات الفطريـــــــات، مـــــــزيالت
ـــــــتعامل ـــــــت لالس ـــــــة (ليس ـــــــروائح الكريه  ال
ــــــواء ــــــة لله ـات منعش ــــــ)، مستحرضـــــ  ،الشخيص

  معطـــرات ومنعشـــات االقمشـــة
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Date :25/11/2010 25/11/2010 : التاريخ 
Trademark No.:18372   : 18372العالمة التجارية رقم  
Class: 11    : 11يف الصنف  
Applicant Name: Reckitt Benckiser S.àr.l.   : ريكيـــــت بنكـــــيزر اس.اي ار.البإسم.     
Applicant Address  : 39 Boulevard Joseph II, L-1840, 
Luxembourg 

، 1840-بوليفارد جوزيف الثاين، ال 39  العنوان :
  لوكسمبورغ

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH  

  فلسطني
,رام 74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

  الله
Goods/Services: 
Apparatus and instruments, all for scenting, 
purifying or freshening the atmosphere; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; electrical 
powered air purifiers for the neutralization, 
reduction or control of allergens; water decalcifying 
and descaling apparatus; water filtering apparatus; 
water softening apparatus; water filters; water 
softeners; filter cartridges for water purification and 
water softening for household use; water treatment 
filters 
 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 أدوات وأجهــــزة جميعهــــا لتعــــطري او تنقيــــة (
ـــــع ـــــوازم لجمي ـــــزاء ول ـــــو، اج ـــــاش الج  او انع
 البضـــــائع املـــــذكورة، منقيـــــات الهـــــواء الـــــتي
ــــــض او ــــــة او تخفي ــــــا ملعادل ــــــل كهربائي  تعم
ــــزة ــــىل مســــببات الحساســــية، اجه  الســــيطرة ع
 ازالــــة التكلــــس والقشــــور مــــن امليــــاه، اجهــــزة
ـــــاهتصــــــــفية ا ـــــيري املي ـــــزة تيس ـــــاه، اجه  ،ملي
ـات امليـــــاه، لفـــــائق  مرشـــــحات امليـــــاه، ميرســــ
 الرتشــــــــيح لتنقيــــــــة وتيســــــــيري امليــــــــاه
ــــــة ــــــحات معالج ــــــنزيل، مرش ــــــتعامل امل  لالس

ــــاه   املي
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Date :25/11/2010 25/11/2010 : التاريخ 

Trademark No.:18373   : 18373العالمة التجارية رقم 
Class: 35 : 35   يف الصنف  
Applicant Name: Reckitt Benckiser S.àr.l.   : ريكيـــــت بنكـــــيزر اس.اي ار.البإسم.     
Applicant Address  : 39 Boulevard Joseph II, L-1840, 
Luxembourg 

، 1840-بوليفارد جوزيف الثاين، ال 39  العنوان :
  لوكسمبورغ

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغلتبعنوان ا
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

  فلسطني
  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

Goods/Services: 
Provision of business information; advertising; business 
management; business administration; office functions; 
marketing services; commercial or industrial management 
services; organisation, operation and
supervision of loyalty and incentive schemes; rental and 
leasing of vending machines; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of consumer goods, namely 
bleaching preparations and other substances for laundry use; 
dishwasher preparations; preparations for removing stains; 
carpet cleaners; soaps; detergents; decalcifying and descaling 
preparations; limescale removers, rust removers, fabric 
softeners, laundry additives, water softening preparations; 
grease removers; drain and sink unblocking preparations; 
preparations for prevention of limescale, rust or grease; non-
medicated toilet preparations; skin care preparations; 
medicated skin care preparations; preparations for 
treatment of acne; depilatory preparations; pharmaceutical 
preparations; medicated beverages and confectionery; 
sanitary preparations; antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations; articles impregnated 
with a disinfectant or anti-bacterial product; articles 
impregnated with an antiseptic product; insecticides; insect 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــالن ــــة واالع ــــامل، الدعاي ــــن االع ــــات ع ــــوفري معلوم  ،ت
ــــويق ــــدمات التس ــــة، خ ــــامل املكتبي ــــامل، االع  ،ادارة االع
ـــــــم ـــــــناعية، تنظي ـــــــة والص ـــــــدمات االدارة التجاري  خ
 ، وتشـــــغيل ومراقبـــــة بـــــرامج الحوافـــــز واالخـــــالص
 اســـــتئجار وتـــــأجري ماكنـــــات البيـــــع، تجميـــــع بضـــــائع
 ملنوعـــــة ملنفعـــــة االخـــــرين وتحديـــــدااملســــــــتهلك ا
ــــــض ومــــــواد اخــــــرى تســــــتعمل ـات التبيي  مستحرضـــــ
ـات ـــــــات مستحرضــــــ ـات الجالي  للغســـــــيل، مستحرضــــــ
 الزالــــة البقــــع، منظفــــات الســــجاد، الصــــابون، مــــواد
ـــــس ـــــة التكل ـات ازال ـــــرة، مستحرضــــ ـــــة و/او مطه  منظف
ــــــدأ ــــــزيالت الص ــــــس، م ــــــزيالت التكل ــــــور، م  ،والقش
 مطريـــــــــات االقمشـــــــــة واضـــــــــافات للغســـــــــيل
ــــــدهونومســــتح ــــــزيالت ال ــــــاه، م ــــــري املي  ،رضات تيس
ـات فتــــــــــح املجــــــــــاري واملغاســــــــــل  ،مستحرضـــــــــ
ـــــدهن ـــــدأ او ال ـــــس أو الص ـــــع التكل ـات من  ،مستحرضــــ
ـات ـــ ـات الحـــــامم غـــــري الطبيـــــة، مستحرضـ ـــ  مستحرضـ
ــــــد ــــــة بالجل ـات العناي ــــــد، مستحرضـــــ ــــــة بالجل  العناي
ـات لعــــــالج حــــــب الشــــــباب ــــ  ،الطبيــــــة، مستحرضـ
ـات صـــــيدلية ـــــة الشـــــعر، مستحرضــــ ـات ازال  ،مستحرضــــ
ـــــحيةمش ـات ص ـــــة، مستحرضــــ ـــــوى طبي ـــــات وحل  ،روب
ـات مضـــــادة ـــــة ومستحرضــــ ـــــع العفون ـات من  مستحرضــــ
ـات مطهــــــرة، مــــــواد مشــــــبعة ــــــا ومستحرضـــــ  للبكرتي
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repellents; pesticides; rodenticides; miticides; preparations 
for destroying vermin; germicides; deodorants (not for 
personal use); air freshening preparations; air fresheners. 
 
 

ـــــدات ـــــا، مبي ـــــادة للبكرتي ـــــات مض ـــــرات او منتج مبطه
ـات، مبيــــدات الــــذباب او ــ ـات، طــــاردات الحرشـ ــ  الحرشـ
 الجــــرذان او الطحالــــب، مبيــــدات القــــوارض، مبيــــدات
ـات للقضــــــاء ـــــراثيم الســــــوس، مستحرضـــــ ـــــىل الج  ،ع
ــــــة ــــــروائح الكريه ــــــزيالت ال ــــــراثيم، م ــــــدات الج  مبي
ـات ـــــــ)، مستحرضــــــ ـــــــتعامل الشخيص ـــــــت لالس  (ليس

ـــواء ـــة لله   منعش
  

 )8(  

Date :25/11/2010 25/11/2010 : التاريخ 

Trademark No.:18374   : 18374العالمة التجارية رقم 
Class: 36    : 36يف الصنف  
Applicant Name: Reckitt Benckiser S.àr.l.   : ريكيـــــت بنكـــــيزر اس.اي ار.البإسم.    

 
Applicant Address  : 39 Boulevard Joseph II, L-1840, 
Luxembourg 

، 1840-بوليفارد جوزيف الثاين، ال 39  العنوان :
  لوكسمبورغ

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

  فلسطني
,رام 74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

  الله
Goods/Services: 
Sponsorship of entertainment, sporting and cultural 
activities; charitable fund raising; organisation of 
collections; financing services; financial analysis, 
financial consultancy, evaluation, information and 
management services; fiscal assessments; 
information services relating to 
financial affairs and monetary affairs 
 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــية ـــــة والرياض ـــــاطات الرتفيهي ـــــة النش  رعاي

ـــةوالثقافيــــــة، متويـــــــل ال ـــامل الخريي  ،اع
 ،تنظيــــم جمــــع التربعــــات، خــــدمات التمويــــل

 خــــدمات التحليــــل املــــايل واالستشــــارات
 املاليـــــة والتقييـــــم وتقـــــديم املعلومـــــات
ــــة ــــديرات املالي ــــة، التق ــــدمات االداري  ،والخ

ــــؤون ــــة بالش ــــة متعلق ــــدمات معلوماتي  خ
ـــــة ـــــة والنقدي  املالي



8 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

 

Date :25/11/2010 25/11/2010 : التاريخ 
Trademark No.:18375   : 18375العالمة التجارية رقم 
Class: 41    : 41يف الصنف  

Applicant Name: Reckitt Benckiser S.àr.l.   : ريكيـــــت بنكـــــيزر اس.اي ار.البإسم.    
 

Applicant Address  : 39 Boulevard Joseph II, L-1840, 
Luxembourg 

، 1840-ين، البوليفارد جوزيف الثا  39  العنوان :
  لوكسمبورغ

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

  فلسطني
  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

Goods/Services: 
Education, advice and training, all in relation to 
food, home consumer products, and personal care 
and healthcare consumer products; education, 
advice and training, all in relation to home care, 
personal care and healthcare management and 
welfare; arranging and conducting of seminars, 
workshops and discussion groups; sporting and 
cultural activities; publication of texts; organisation 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
presentation of works of visual art and literature to 
the public for cultural or educational purposes;
entertainment services, entertainment information 
services. 
 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 التعليـــــــم وتقـــــــديم النصـــــــائح والتـــــــدريب
ــا ــــــق جميعه ــــات بالطعـــــام تتعل  ومنتج
 املـــــــنزيل ومنتجـــــــات العنايـــــــة االســــــتهالك
 ،الشخصــــــية والعنايــــــة الصــــــحية للمســــــتهلك
 التعليـــــــم وتقـــــــديم النصـــــــائح والتـــــــدريب
ــا ــــــق جميعه ــــالع تتعل ـــةب  املنزليـــــــة ناي
 والعنايـــــة الشخصـــــية وادارة العنايـــــة الصـــــحية
ـــــة  تنظيـــــــم ومراقبـــــــة الحلقـــــــات ،والرفاهي
 ،الدراســـية وورشـــات العمـــل وحلقـــات النقـــاش
ـــــــة، نرشـــــــ  النشـــــــاطات الرياضـــــــية والثقافي
ــــة املعـــارض النصـــــوص، تنظيـــــم  الهــــداف ثقافي
ـــــريئ ـــــن امل ـــــامل الف ـــــديم اع ـــــة، تق  او تعليمي
ــــة ــــداف ثقافي ــــة اله ـــــــة واالدب للعام  ،وتعليمي
 وخـــــدمات املعلومـــــات ترفيهيــــــــة خدمات

ـــــــــة   الرتفيهي

)9(  
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Date :25/11/2010 25/11/2010 : التاريخ 
Trademark No.:18376   : 18376العالمة التجارية رقم 
Class: 3    : 3يف الصنف  
Applicant Name: Reckitt Benckiser S.àr.l.   : ال.ريكيـــــت بنكـــــيزر اس.اي اربإسم.     
Applicant Address  : 39 Boulevard Joseph II, L-1840, 
Luxembourg 

، 1840-بوليفارد جوزيف الثاين، ال 39  العنوان :
  لوكسمبورغ

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

  فلسطني
  ,رام الله74اد ورجا شحادة، محامون، ص.ب عزيز وفؤ 

Goods/Services: 
Cleaning, scouring and abrasive preparations; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; laundry preparations; carpet cleaners; 
detergents; soaps; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations; prewash and 
stain loosening preparations; starch; laundry blue; 
polishing preparations for kitchen and glassware;
decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, grease removers; 
drain and sink unblocking preparations; 
preparations for prevention of limescale, rust or 
grease; non-medicated toilet preparations; hair 
lotions; non-medicated skin care preparations; 
cosmetic and beauty preparations; cosmetic creams 
and lotions; moisturising creams, lotions and gels; 
exfoliants; bleaching preparations all for personal 
use; preparations for shaving; depilatory 
preparations; depilatory waxes; preparations, 
including creams, gels and mousses, for use before, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات التنظيـــــف والفـــــرك والكشـــــط ـــ  ،مستحرضـ
ـات ـــ  التبييـــــــض ومـــــــواد اخـــــــرى مستحرضـ
ـــــيل ـات الغس ـــــيل، مستحرضــــ ـــــتعمل للغس  ،تس
ـــرة ـــة و/او مطه ـــواد منظف ـــجاد، م ـــات الس  ،منظف
 مطريــــــات االقمشــــــة واضــــــافات ،الصـــــابون
ـــــــع ـــــــة البق ـات ازال ـــــــيل، مستحرضــــــ  ،للغس
ـــــــــيل ـــــــــل الغس ـــــــــا قب ـات م  مستحرضــــــــ
ـا ـــ ــــةومستحرضـ ــــا، نيل ــــع، النش ــــة البق  ت حلحل
ــــــخ ــــــع للمطب ـات التلمي  الغســــــيل، مستحرضـــــ
ـات ازالــــــــة  واالدوات الزجاجيــــــــة، مستحرضـــــــ
 ،التكلـــــــس والقشـــــــور لالســـــــتعامل املـــــــنزيل
ـات ـــدهن، مستحرضــ ـــزيالت ال ـــدأ، م ـــزيالت الص  م
ـات فتــــح ــــ  املجــــــاري واملغاســــــل، مستحرضـ
ــــع ــــــــدهن ملن ــــــــس او الصــــــــدأ او ال  ،التكل
ــــر ــــة، ك ـات الحــــامم غــــري الطبي  ميـــاتمستحرضـــ
ـات العنايـــــة بالجلـــــد غـــــري  الشـــــعر، مستحرضــــ
ـات التجميــــــل والجــــــامل  ،الطبيــــــة، مستحرضـــــ
 ،كرميــــــات التجميــــــل والكرميــــــات الســــــائلة
 كرميـــــــات الرتطيـــــــب، الكرميـــــــات الســـــــائلة
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during and after shaving; perfumes; essential oils; 
perfuming preparations for the atmosphere; incense 
and incense cones. 
 
 
 

ـات التبييـــــض ـــ ـات، مستحرضـ ـــ  والجـــــل، املقرشـ
ـــــــــــ ـــــــــــتعامل الشخيص ـــــــــــا لالس  ،جميعه
ـات ازالــــــة ـات الحالقــــــة، مستحرضـــــ ـــ  مستحرضـ
ـــــــش ـــــــزيالت الشـــــــعر ال ــةالشـــــــعر، م  ،معي
ـات تشــــــمل الكرميــــــات والجــــــل ــــ  مستحرضـ
ــــد ــــاء وبع ــــل واثن ــــتي تســــتعمل قب ــــوس ال  وامل
ـــــــة ـــــــزيوت العطري ـــــــة، العطـــــــور، ال  ،الحالق
ـــــــور ـــــــو، البخ ـــــــرة للج ـات معط  مستحرضــــــ

ـــور ـــاريط البخ   ومخ
)11(  

Date :25/11/2010 25/11/2010 : التاريخ 
Trademark No.:18377   : 18377العالمة التجارية رقم 
Class: 1    : 1يف الصنف  
Applicant Name: Reckitt Benckiser S.àr.l.   : ريكيـــــت بنكـــــيزر اس.اي ار.البإسم.     
Applicant Address  : 39 Boulevard Joseph II, L-1840, 
Luxembourg 

، 1840-بوليفارد جوزيف الثاين، ال 39  العنوان :
  لوكسمبورغ

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

  فلسطني
  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

Goods/Services: 
Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means, not for 
domestic use; products for the prevention of 
tarnishing or wear, tarnishing and staining of
glassware, porcelain and earthenware, crockery and 
other kitchenware, as far as not comprised in other 
classes; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ،املنتجــــــات الكيامويــــــة الهــــــداف صــــــناعية
 ميرســــ امليــــاه، عوامــــل ووســــائل ازالــــة القشــــور
ـــــــات ـــــــنزيل، منتج ـــــــتعامل امل ـــــــت لالس  ليس
ـــــس او إفقـــــاد ملعـــــان او ـــــاد املالب ـــــع إفس  ملن
ــــــــالن او االواين ــــــــاج او البورس ــــــــث الزج  تلوي
 الخزفيــــــــــــة او االواين الفخاريــــــــــــة او ادوات
 للحـــــد غـــــري املشـــــمول يف اصـــــناف  املطبـــــخ
ــــدون ــــع البضــــائع اعــــاله مــــع او ب  اخــــرى، جمي

  .مركــب مطهــر
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Date :28/11/2010 28/11/2010 : التاريخ 
Trademark No.:18383   : 18383العالمة التجارية رقم 
Class: 3    : 3يف الصنف  
Applicant Name: SHarket Easy Clean Lmwad Al 
tanzeef 

ــــفبإسم :   ــــواد التنظي ــــلني مل ــــزي ك ــــة اي     رشك
 

Applicant Address  : Haja-Qalqlyh : حجه - قلقيلية   العنوان  
Applicant for Correspondence :SHarket Easy 
Clean Lmwad Al tanzeef 
PALESTINE 
Haja-Qalqlyh 

ـــواد:  ليغعنوان التب ـــلني مل ـــزي ك ـــة اي  رشك
 التنظيـــــــف

  فلسطني
  هحج -قلقيلية 

Goods/Services: 
CLEANING SUPPLIES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مــــواد التنظيــــف

 

)13( 

Date :30/12/2010 30/12/2010 : التاريخ 
Trademark No.:18581   : 18581العالمة التجارية رقم 
Class: 25    : 25يف الصنف  
Applicant Name: FADEL NATHMI HANAFI ABU 
SHAMA  

    فضـــل نظمـــي حنفـــي أبـــو شـــامةبإسم :  
 

Applicant Address  : HERBON - ALHAWOOZ 
ALAWAL -022254473 

الحاووز األول بالقرب من ديوان أل  -الخليل   العنوان :
  بدر 

Applicant for Correspondence :FADEL NATHMI 
HANAFI ABU SHAMA  
PALESTINE 
HERBON - ALHAWOOZ ALAWAL -022254473 

 فضـــل نظمـــي حنفـــي أبـــو شـــامة:  ليغعنوان التب
  فلسطني
  الحاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر  -الخليل 

Goods/Services: 
SHOES & CLOTHING  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 االحذيــــة واملالبــــس
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Date :31/01/2011 31/01/2011 : التاريخ 
Trademark No.:18644   : 18644العالمة التجارية رقم 
Class: 30    : 30يف الصنف  
Applicant Name: mahmoud issa ali sroji    : محمــود عيىســ عــيل رسوجــيبإسم     
Applicant Address  : nablus share' alquds : شارع القدس  -نابلس   العنوان  
Applicant for Correspondence :mahmoud issa ali 
sroji  
PALESTINE 
nablus share' alquds 

 محمــود عيىســ عــيل رسوجــي:  ليغعنوان التب
  فلسطني
  شارع القدس  -نابلس 

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الــــــــنب والشــــــــاي والســــــــكر والكاكــــــــاو واألرز
ــــنب ــــام ال ــــوم مق ــــا يق ــــاجور، وم ــــا والس  ،والتابيوك
ـــــة ـات املصـــــنوعة مـــــن -املت  الـــــدقيق واملستحرضــــ
ــــوب  الخــــــــبز والكعــــــــك والفطــــــــائر –الحب
ــــــيز –والحلويــــات ــــــمرية ومســــــحوق الخب  –الخ
ـــالوة –مقبـــــالت غذائيـــــة –مســــاحيق غذائيــــة  الح
ـــــة ـــــج –عـــــــىل املثلجـــــــات -والطحين  –الثل
 عـــىل -عســـل النحـــل والعســـل األســـود -البوظـــــة
ــــح ــــــل –الخــردل –املل ــــــل –الفلف  –الخــل –التواب
ــــــــــات -الصلصـــــة ــــــــــوكوالته واملغطس  الش
 -لبســـــةحبـــــــوب شـــــــوكوالته م –والبســـــــكويت
ــــكاكر ــة –العلكــــة –الس ـــال –الراح ـــاص األطف  –مص

ـــكرية –ملبــــس ـــامة س   .فونــــدان –قض
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)15(  

Date :09/02/2011 09/02/2011 : التاريخ 
Trademark No.:18691   : 18691العالمة التجارية رقم 
Class: 34    : 34يف الصنف  
Applicant Name: Philip Morris Brands Sarl   : ــــــببإسم      مـــوريس برانـــدس ســـارل فيلي
Applicant Address  : Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchatel,2000 Switzerland 

  سويرسا -نوشاتيل  2000؛ 3كواي جينريينود   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

ــامل:  ليغعنوان التب ــم ك ــامي راس  املح
  فلسطني

  21455طني ص.ب فلس -رام الله  -البرية  -الرشفة  
Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــيجارتبـــــغ خـــــام أو مصـــــنع   ويشـــــمل ال  , س
 الســــــــجائر , الســــــــيجار الصــــــــغري , التبــــــــغ
 املســــتخدم يف لــــف  الســـــجائر  بشـــــكل شخيصـــــ
ـــــــغ , ـــــــغ املضـــــــغ , تب ـــــــون , تب ـــــــغ الغلي  تب
 االستنشـــــاق "الشـــــم" ,  بـــــدائل التبـــــغ (ليســـــت
لغايــــات طبيــــة)  أغــــراض املــــدخن , وتشــــمل ورق  
 الســــجائر واألنابيــــب , فالتــــر الســــجائر  , علــــب
ــريالتبـــــغ , صـــــناديق الســـــجائر واملنـــــف ــات  غ  ض
 املصــــــنوعة مــــــن مــــــواد مثينــــــة , املســــــبوكة أو
ــــب ــــا , الغــــاليني , أدوات (عــــدة) الجي ــــة  به  املغلف

ـــاب ـــواد الثق ـــات , اع ـــجائر , الوالع ـــف الس   لل
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)16(  

)17(    
  

Date :16/11/2011 16/11/2011 : التاريخ 
Trademark No.:19962   : 19962العالمة التجارية رقم 
Class: 18    : 18يف الصنف  

Date :29/03/2011 29/03/2011 : التاريخ 
Trademark No.:18944   : 18944العالمة التجارية رقم 
Class: 30 30:    يف الصنف  
Applicant Name: Longulf Trading (UK) Limited.   : ــــدبإسم ــــه) ليمت ــــو كي ــــدينغ (ي ــــف تري     .لونجل

Applicant Address  : Prince Albert House, 2 
Kingsmill Terrace, London SW8 6BN, United 
Kingdom 

كنج سميل ترايس،  2برينس الربت هاوس،   العنوان :
  ان، اململكة املتحدةيب 6 8لندن اس دبليو

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــة الفكري ــــامس للملكي  س
  فلسطني

  نابلس _فلسطنب 219سامس للملكية الفكرية ص ب 
Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الـــــــنب والشـــــــاي والكاكـــــــاو والســـــــكر واألرز
ـــــــطناعي ـــــــنب اإلص ـــــــاغو وال ـــــــا والس  ،والتابيوك
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن ـــــ  الـــــــدقيق واملستحرضـ
ـــــــات ـــــــائر والحلوي ـــــــبز والفط ـــــــوب والخ  الحب
ـــــات املثلجـــــة، عســـــل النحـــــل والعســـــل  والحلوي
ـــــح ـــــيز، املل ـــــحوق الخب ـــــمرية ومس ـــــود، الخ  األس
ــــــــل  ،والخــــــــردل والخــــــــل والصلصــــــــة، التواب

  .البهـــــارات، الثلـــــج
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Applicant Name: Sharikat kanby llistithmar   : ـــــانبي لالســـــتثامربإسم ـــــة ك      رشك
Applicant Address  : Alkhali dahyat al ramah : الخليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض  العنوان  
Applicant for Correspondence :Sharikat kanby 
llistithmar 
PALESTINE 
Alkhali dahyat al ramah 

ـــــة كـــــانبي لالســـــتثامر:  ليغعنوان التب  رشك
  فلسطني

  الخليل ضاحية الرامة بجانب ارض املعارض

Goods/Services: 
Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips,harness and saddlery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 األصــــناف –تشــــمل الجلــــود املدبوغــــة، تقليــــدها
ـــرى ـــات أخ ـــمن فئ ـــر واردة ض ـــا وي ـــنوعة منه  –املص
ـة الجلـــود الخـــام ـــــب -والقرشــــ  -الصـــــناديق والحقائ
ـــم -الشـــــاميس واملظـــــالت والعيصـــــ ـــياط وطق  الس

ـــل والرســـوج   .الخي
)18(  

  

)19(  

Date :03/01/2012 03/01/2012 : التاريخ 

Date :19/12/2011 19/12/2011 : التاريخ 
Trademark No.:20197   : 20197العالمة التجارية رقم 
Class: 38    : 38يف الصنف  
Applicant Name: alsharkh alfalstenya    : ــــــةبإسم ــــــطينية للمالح ـــــكة الفلس  الـرش

ــــية      االرض
Applicant Address  : bethlehem  : فلسطني  -بيت لحم   العنوان  
Applicant for Correspondence :alsharkh alfalstenya  
PALESTINE 
bethlehem  

ــــــة:  ليغعنوان التب ــــــطينية للمالح ـــــكة الفلس  الـرش
ــــية  االرض

  فلسطني
  فلسطني  -بيت لحم 

Goods/Services: 
Telecommunications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 .وســــائل االتصــــال
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Trademark No.:20274   : 20274العالمة التجارية رقم 
Class: 3    : 3يف الصنف  
Applicant Name: DABUR INDIA LIMITED   : ــــديا ليمتــــد دابـــربإسم      ان
Applicant Address  : 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi – 
110 002, India 

, 110 002 –, اساف عيل رود, نيودلهي 8/3  العنوان :
  الهند

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -Beereh  

Goods/Services: 
Hair oil, hair care products, hair cream and 
cosmetic preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ,زيــــــوت الشــــــعر, منتجــــــات العنايــــــة بالشــــــعر

ـات التجميــــل ــــعر ومستحرضـــ ــــات الش   كرمي
)20_(  

Date :03/01/2012 03/01/2012 : التاريخ 
Trademark No.:20275   : 20275العالمة التجارية رقم 
Class: 3    : 3يف الصنف  
Applicant Name: DABUR INDIA LIMITED   : دابـــر انـــديا ليمتـــدبإسم    

 
Applicant Address  : 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi – 
110 002, India 

, 110 002 –, اساف عيل رود, نيودلهي 8/3  العنوان :
  الهند

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -
Beereh  

Goods/Services: 
Hair oil, hair care products, hair cream and cosmetic 
preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــالش ـــة ب ـــات العناي ـــعر, منتج ـــوت الش  ,عرزي
ـات التجميــــل ــــات الشــــعر ومستحرضـــ  كرمي
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)21(  

Date :06/03/2012 06/03/2012 : التاريخ 
Trademark No.:20605   : 20605العالمة التجارية رقم 
Class: 29    : 29يف الصنف  
Applicant Name: sharekat Al Aswaq Al wataniya Al 
kobra 

ـــــكربىرشكــــة االســــواق الوطنيــــة ابإسم :       ل
 

Applicant Address  : Ramallah_ Bitoonia_ Industrial 
zone 

  رام الله_ بيتونيا_ املنطقة الصناعية  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 مكتـــب انجـــاز للمحامـــاة:  ليغعنوان التب
  فلسطني

  7رام الله_ شارع االرسال_ عامرة التايجر_ الطابق 
Goods/Services: 
Meat, fish, poultry and game; meat extract; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats 
 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــات ــــص وخالص ــــور والقن ــــمك والطي ــــم والس  اللح
ـــم و ــــةاللح ــــار املحفوظ ــــار واالمث ــــمك والخض  الس
 او املجففــــــة او املطبوخــــــة والهــــــالم واملــــــرىب
ـــــات ـــــن منتوج ـــــريه م ـــــب وغ ـــــض والحلي  والبي
 االلبــــان والــــزيوت والشــــحوم الصــــالحة لالكــــل

  واملعلبـــــات واملخلـــــل
)22(  

Date :13/03/2012 13/03/2012 : التاريخ 
Trademark No.:20635   : 20635العالمة التجارية رقم 
Class: 29    : 29يف الصنف  
Applicant Name: sharket asly bon for trade and 
sweets 

 رشكـــة اصـــيل بـــون للتجـــارة العامـــةبإسم :  
     والســــكاكر والحلويــــات

Applicant Address  : qalqeleh : شارع صالح الدين  - قلقيلية   العنوان  

Applicant for Correspondence :sharket asly bon for 
trade and sweets 

 رشكــــة اصــــيل بــــون للتجــــارة:  ليغعنوان التب
 العامــــة والســــكاكر والحلويــــات
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PALESTINE 
qalqeleh 

  فلسطني
  شارع صالح الدين  -قلقيلية 

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 اللحــــوم واألســــامك والطيــــور الداجنــــة وطيــــور
ـــوم –مســــــتخرجات اللحــــــوم –الصــــيد  اللح
ـاوات -املحفوظــــــة واملعلبــــــة  الفواكـــــه والخرضــــ
ــــــــــــة  –املحفوظــــــــــــة واملجففــــــــــــة واملطهي
ــــــاتالجيـــــــــالتني و  األغذيـــــة املحفوظـــــة –املربي
 الــــــلنب ويــــــره مــــــن منتجــــــات -واملخلـــــالت
ــــة –األلبـــــان (زبـــــدة وســـــمنة حيـــــواين)  جبن
 -وحليــــب مجفــــف وشــــحوم صــــالحة للتغذيــــة
ـــزيوت ــــة –ال ــــالحة للتغذي ــــة ص ــــوت مهدرج  –زي

ـــــدة نباتيـــــة   .مــارغرين –زب
)23(  

 

Date :13/03/2012 13/03/2012 : التاريخ 
Trademark No.:20639   : 20639العالمة التجارية رقم 
Class: 30    : 30يف الصنف  
Applicant Name: sharket asly bon for trade and 
sweets 

 رشكـــة اصـــيل بـــون للتجـــارة العامـــةبإسم :  
     والســــكاكر والحلويــــات

Applicant Address  : qalqeleh -salh edin  : شارع صالح الدين  - قلقيلية   العنوان  
Applicant for Correspondence :sharket asly bon for 
trade and sweets 
PALESTINE 
qalqeleh -salh edin  

 رشكــــة اصــــيل بــــون للتجــــارة:  ليغعنوان التب
 العامــــة والســــكاكر والحلويــــات

  فلسطني
  شارع صالح الدين  -قلقيلية 

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــاو واألرزالــــــنب والشــــــاي والســــــكر والكــــــا  ك
ــــنب  ،والتابيوكــــا والســــاجور، ومــــا يقــــوم مقــــام ال
ـــــة ـات املصـــــــنوعة -املت  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
 الخــــــبز والكعــــــك والفطــــــائر –مــــن الحبــــوب
 –الخـــــمرية ومســـــحوق الخبــــــيز –والحلويــــات
ـــالوة –مقبــــالت غذائيــــة –مســـاحيق غذائيـــة  الح
ـــــة ـــــج –عــــــىل املثلجــــــات -والطحين  –الثل
ـــود -البوظـــــة ـــل األس ـــل والعس ـــل النح  عـــىل -عس
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ــــح ــــــل –الخــردل –املل ــــــل –الفلف  –الخــل –التواب
 الشــــــــــوكوالته واملغطســــــــــات -الصلصـــــة
 -حبـــــوب شـــــوكوالته ملبســـــة –والبســـــــكويت
ــــكاكر ــة –العلكــــة –الس ـــال –الراح ـــاص األطف  –مص

ـــكرية –ملبــــس ـــامة س   .فونــــدان –قض
)24(  

Date :27/03/2012 27/03/2012 : التاريخ 
Trademark No.:20736 20736جارية رقم :  العالمة الت 
Class: 32    : 32يف الصنف  
Applicant Name: shrekt almofeed liltijarah walistirad   : رشكـــــة املفيـــــد للتجـــــارة واالســـــتريادبإسم     
Applicant Address  : al khalil : الخليل دورا الطبقة  العنوان  
Applicant for Correspondence :shrekt almofeed 
liltijarah walistirad 
PALESTINE 
al khalil 

ـــــد للتجـــــارة:  ليغعنوان التب ـــــة املفي  رشك
 واالســـــــترياد

  فلسطني
  الخليل دورا الطبقة

Goods/Services: 
 juices soft drinks an energy drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 العصــــــائر واملرشــــــوبات الغازيــــــة ومرشــــــوبات

  الطاقـــة
)25(  

Date :04/10/2012 04/10/2012 : التاريخ 
Trademark No.:21705   : 21705العالمة التجارية رقم 
Class: 25    : 25يف الصنف  
Applicant Name: ali omar mohamad aboutayyoun   : ــونبإسم ــد ابوطي ــر محم ــيل عم      ع
Applicant Address  : nablus_ aseera 0599731936 : 0599731936س_دوار عصرية جوال_نابل   العنوان  
Applicant for Correspondence :ali omar mohamad 
aboutayyoun 

ــون:  ليغعنوان التب ــد ابوطي ــر محم ــيل عم  ع
  فلسطني
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PALESTINE 
nablus_ aseera 0599731936 

  0599731936نابلس_دوار عصرية جوال_ 

Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

البضائع/الخدمات التالية :من اجل 
ــــرأس ــــة ال ــــدم واغطي ــــاس الق  املالبس_ولب

)26(  

Date :08/10/2012 08/10/2012 : التاريخ 

Trademark No.:21707   : 21707العالمة التجارية رقم 
Class: 25    : 25يف الصنف  
Applicant Name: osama m s nairoukh   : نــــريوخ اســامة محمــد ســعيد راشــدبإسم     
Applicant Address  : alkhalil alsalam st  : الخليل شارع السالم بجانب صاالت تاج محل  العنوان  
Applicant for Correspondence :osama m s nairoukh 
PALESTINE 
alkhalil alsalam st  

ــريوخ:  ليغعنوان التب ــد ن ــعيد راش ــد س ــامة محم  اس
  فلسطني

  صاالت تاج محل الخليل شارع السالم بجانب
Goods/Services: 
stocking colons women, womens underware scarves 
islamic dress 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الجـــــــوارب النســـــــائية الكولونـــــــات النســـــــائية

  الشــــاالت الحجابــــات
)27(  

Date :09/10/2012 09/10/2012 : التاريخ 
Trademark No.:21711   : 21711العالمة التجارية رقم 
Class: 25    : 25يف الصنف  

Applicant Name: ali omar mohamad aboutayyoun   : ــونبإسم ــد ابوطي ــر محم ــيل عم      ع
Applicant Address  : nablus_ aseera 0599731936 : 0599731936نابلس_دوار عصرية جوال_   العنوان  

Applicant for Correspondence : ali omar mohamad 
aboutayyoun 
PALESTINE 
nablus_ aseera 0599731936 

ــون:  ليغعنوان التب ــد ابوطي ــر محم ــيل عم  ع
  فلسطني

  0599731936نابلس_دوار عصرية جوال_ 
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Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم واغطيـــة الـــراس

 
)28(  

Date :09/10/2012 09/10/2012 : التاريخ 
Trademark No.:21712   : 21712العالمة التجارية رقم 
Class: 25    : 25يف الصنف  
Applicant Name: ali omar mohamad aboutayyoun   : ــونبإسم ــد ابوطي ــر محم ــيل عم      ع
Applicant Address  : nablus_ aseera 0599731936 : 0599731936نابلس_دوار عصرية جوال_   العنوان  
Applicant for Correspondence :ali omar mohamad 
aboutayyoun 
PALESTINE 
nablus_ aseera 0599731936 

ــون:  ليغعنوان التب ــد ابوطي ــر محم ــيل عم  ع
  فلسطني

  0599731936نابلس_دوار عصرية جوال_ 

Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم واغطيـــة الـــراس

  
 

Date :15/10/2012 15/10/2012 : التاريخ 
Trademark No.:21733   : 21733العالمة التجارية رقم 
Class: 5    : 5يف الصنف  
Applicant Name: Yousef Mahmoud Mohmaed 
Nassar 

     يوســف محمــود محمــد نصــار:   بإسم

Applicant Address  : Hebron - Dura - Kanar 
Tel:02228081 

ت:  -شارع الجاحظ  -كنار  -دورا  -الخليل   العنوان :
  قرب دائرة البيطرة 2280831

Applicant for Correspondence :Yousef Mahmoud 
Mohmaed Nassar 
PALESTINE 
Hebron - Dura - Kanar Tel:02228081 

 يوســف محمــود محمــد نصــار:  ليغعنوان التب
  فلسطني
قرب  2280831ت:  - شارع الجاحظ  -كنار  -دورا  -الخليل 

  دائرة البيطرة
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Goods/Services: 
liquid and pads againts mosquitos and flying 
insects 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــزا ـات ال ـــة الحرشــ ـــح ملقاوم ـــائل + رشائ ــةس  حف

ــــــذباب  ... والطائرة(البــــــاعوض ال
)30(  

Date :21/11/2012 21/11/2012 : التاريخ 
Trademark No.:21879   : 21879العالمة التجارية رقم 
Class: 29    : 29يف الصنف  
Applicant Name: Sharikat AlIhab Altijaria 
Alsenaeya Almusahema 

 يــــة الصــــناعيةرشكـــة االيهـــاب التجـــاربإسم :  
     املســـاهمة

Applicant Address  : Jenin - Kufr Rae : كفر راعي -جنني   العنوان  
Applicant for Correspondence :Sharikat AlIhab 
Altijaria Alsenaeya Almusahema 
PALESTINE 
Jenin - Kufr Rae 

ــــناعية:  ليغعنوان التب ــــة الص ــــاب التجاري ــــة االيه  رشك
 املســـاهمة

  فلسطني
  كفر راعي -جنني 

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـاوات -اللحـــــوم واألســــــمك ـــــــه والخرضــــــ  الفواك
ـــــــة ـــــــة واملطهي ـــزيوت  –املحفوظـــــــة واملجفف  –ال

  . صـــالحة

)31(  

Date :21/11/2012 21/11/2012 : التاريخ 
Trademark No.:21880   : 21880العالمة التجارية رقم 
Class: 29    : 29يف الصنف  
Applicant Name: Sharikat AlIhab Altijaria 
Alsenaeya Almusahema 

ــــناعيةبإسم :   ــــة الص ــــاب التجاري ــــة االيه  رشك
     املســـاهمة

Applicant Address  : Jenin - Kufr Rae : كفر راعي -جنني   العنوان  
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Applicant for Correspondence :Sharikat AlIhab 
Altijaria Alsenaeya Almusahema 
PALESTINE 
Jenin - Kufr Rae 

ـــاب:  ليغعنوان التب ـــة االيه ـــــناعية رشك ـــــة الص  التجاري
 املســـاهمة

  فلسطني
  كفر راعي -جنني 

Goods/Services: 
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 

ع/الخدمات التالية :من اجل البضائ
ـاوات - اللحـــــوم واألســـــامك ــــــه والخرضـــــ  الفواك
ـــزيوت–املحفوظـــــــــة واملجففـــــــــة واملطهيـــــــــة  –ال
ــــــات–زيـــــوت مهدرجـــــة صـــــالحة للتغذيـــــة  واملنتج

ـــة ـــاب الطازج ـــة واالعش   الزراعي
)32(  

Date :11/12/2012 11/12/2012 : التاريخ 
Trademark No.:21983   : 21983العالمة التجارية رقم 
Class: 34    : 34يف الصنف  
Applicant Name: Sharkat Skay Lel Taba,a o 
Altaghlef o EL Estrad 

ـــــفبإسم :   ـــــة والتغلي ـــــكاي للتعبئ ـــــة س  رشك
     واالســـــــترياد

Applicant Address  : Palestine ,Ramallah : فلسطني ، رام الله   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 املحـــامي بـــالل كـــام:  ليغعنوان التب
  فلسطني

  البرية ، الرشفة ، بجانب نادي السيارات  
Goods/Services: 
Tobacco 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــغ املعســـــل  التب

)33(  

Date :23/12/2012 23/12/2012 : التاريخ 
Trademark No.:22038   : 22038العالمة التجارية رقم 
Class: 16    : 16يف الصنف  
Applicant Name: Ahmad Mahmoud Ahmad 
Almahdi 

     احمد محمود احمــد ا ملهــديبإسم :  
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Applicant Address  : Tulkarem 0599722003 : 0599722003طولكرم   العنوان  
Applicant for Correspondence :Ahmad Mahmoud 
Ahmad Almahdi 
PALESTINE 
Tulkarem 0599722003 

 احمد محمود احمــد ا ملهــدي:  ليغعنوان التب
  فلسطني
  0599722003طولكرم 

Goods/Services: 
Paper,and baby diapers  ); . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــال ـــات االطف ـــورق وحفاظ ـــارم وال  . املح

)34(  

Date :23/12/2012 23/12/2012 : التاريخ 
Trademark No.:22046   : 22046العالمة التجارية رقم 
Class: 38    : 38يف الصنف  

Applicant Name: sharikat Mobile Alwataniya 
Alfalastiniah Lel-etisalat 

ـــــــطينيةبإسم :   ـــــــل الوطنيةالفلس ـــــــة موباي  رشك
     لالتصـــــــاالت

Applicant Address  : Satah Merhaba-Al- Bira. Tri-
Fitness Centere , P.O.Box 4236 

سطح مرحبا _ البرية . تراي فتنس سنرت , ص.ب   العنوان :
4236  

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 

 مكتـــب املحـــامي ثـــائر عمـــرو:  ليغعنوان التب
  فلسطني

  1903رام الله ص ب 
Goods/Services: 
Telecommunications line and wireless 

لية :من اجل البضائع/الخدمات التا
 االتصـــــاالت الســـــلكية والـــــال ســـــلكية

)35(  

Date :27/01/2013 27/01/2013 : التاريخ 
Trademark No.:22203   : 22203العالمة التجارية رقم 
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Class: 16    : 16يف الصنف  
Applicant Name: Jalal Nser Adin Shehada 
Masalmeh 

     جــالل نرصــ الــدين شــحاده مســاملهبإسم :  

Applicant Address  : Sinjel / Ramallah : سنجل / رام الله سنجل / رام الله   العنوان  
Applicant for Correspondence :Jalal Nser Adin 
Shehada Masalmeh 
PALESTINE 
Sinjel / Ramallah 

 جــالل نرصــ الــدين شــحاده مســامله:  ليغعنوان التب
  فلسطني

  لله سنجل / رام الله سنجل / رام ا 

Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــهتشــــمل الــــورق واألصــــنا ــــنوعة من ــورق –ف املص  ال
ـــــه ـــــنوعة من ـــــناف املص ـــــرتون) واألص ـــــوى (الك  -املق
ــــب –الجرائــــد والــــدوريات -املطبوعــــــات  مواد –الكت
ــــــد األدوات –الصــــــــور الفوتوغرافيــــــــة –التجلي  
 مـــــواد اللصـــــق (الخاصـــــة بـــــاألدوات –الكتابيــــــــة
 فــرش –الكتابيــــــــة) األدوات الخاصــــــــة بالفنــــــــانني
ــــــوين  عدا)اآلالت الكاتبــــــــة ووازم املكاتــــــــب –التل
 األدوات الــــــتي تســــــتخدم يف التهــــــذيب –(األثــــاث
ــزة) –والتعليــــــم ــدا األجه ــــب –(ع  حروف –ورق اللع
 الطباعــــــة والكليشــــــات (وح الطباعــــــة) املحــــــارم

ـــــة   .فـــوط أطفـــال –الورقي
 

)36( 
 

Date :29/01/2013 29/01/2013 : التاريخ 
Trademark No.:22230   : 22230العالمة التجارية رقم 
Class: 3    : 3يف الصنف  
Applicant Name: majed husne as'ad atuot   : ماجــد حســني اســعد عطعــوطبإسم     
Applicant Address  : nablus - jawwal :0599275073 : 0599275073جوال :  -نابلس   العنوان  
Applicant for Correspondence :majed husne 
as'ad atuot 
PALESTINE 
nablus - jawwal :0599275073 

 ماجــد حســني اســعد عطعــوط:  ليغعنوان التب
  فلسطني
  0599275073جوال :  -نابلس 
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Goods/Services: 
Depilatories , depilatory preparationd , cosmetics 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــة شـــعر ـات إزال  ، مـــزيالت شـــعر ، مستحرضــ

ـات تجميـــــل  مستحرضــــ
)37(  

Date :29/01/2013 29/01/2013 : التاريخ 
Trademark No.:22241   : 22241العالمة التجارية رقم 
Class: 5    : 5يف الصنف  
Applicant Name: Johnson & Johnson   : جونســـون انـــد جونســـونبإسم     
Applicant Address  : a New Jersey Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933 U.S.A. 

رشكة من نيوجرييس، ون جونسون اند جونسون   العنوان :
، الواليات املتحدة 08933بالزا، نيو برانزويك، نيو جرييس، 

  االمريكية
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

ــحادة:  ليغعنوان التب ــؤا د ش ــزيز وف  ع
  فلسطني

  ، رام الله 74حامون، ص.ب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، م
Goods/Services: 
Human pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الصـــــــيدلية البرشـــــــية  .املستحرضــــــ

Date :10/04/2013 10/04/2013 : التاريخ 
Trademark No.:22667   : 22667العالمة التجارية رقم 
Class: 43 43صنف :   يف ال  
Applicant Name: Jawad Noureddin Hidmi   : جــواد نورالــدين الهــدميبإسم     
Applicant Address  : AlQuds Road - Jericho : أريحا -شارع القدس   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 Jawad Noureddin Hidmi:  ليغعنوان التب
  فلسطني

  ريحاأ -شارع القدس 
Goods/Services: 
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري االطعم ــــدمات ت  خ

)39(  
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Date :14/04/2013 14/04/2013 : التاريخ 
Trademark No.:22668   : 22668العالمة التجارية رقم 
Class: 43    : 43يف الصنف  
Applicant Name: Jawad Noureddin Hidmi   : جــواد نورالــدين الهــدميبإسم     
Applicant Address  : AlQuds Road - Jericho : أريحا -شارع القدس   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 Jawad Noureddin Hidmi:  ليغعنوان التب
  فلسطني

  أريحا -شارع القدس 
Goods/Services: 
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري االطعم ــــدمات ت  خ

Date :03/10/2013 03/10/2013 : التاريخ 
Trademark No.:23613   : 23613العالمة التجارية رقم 
Class: 31    : 31يف الصنف  

Applicant Name : sharekat masnae wa matahen al 
naser llzatar wa albharat 

 رشكــــة مصــــنع ومطــــاحن النرصــــ للــــزعرتبإسم :  
     والبهــــارات

Applicant Address  : ajja -sharea al rami - jenin : جنني  -شارع الرامة - عجة   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــه:  ليغعنوان التب ـــد الل ـــليم عب ـــام س ـــامي بس  املح
  فلسطني

شارع ابو بكر مقابل البنك العريب جوال رقم -جنني 
0599743980  

Goods/Services: 
homs , beans, lentils, lupine 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 حمــص ,فــول , عــدس , تــرمس

)41(  
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Date :03/10/2013 03/10/2013 : التاريخ 
Trademark No.:23614   : 23614العالمة التجارية رقم 
Class: 30    : 30يف الصنف  
Applicant Name: sharekat masnae wa matahen al 
naser llzatar wa albharat 

 رشكــــة مصــــنع ومطــــاحن النرصــــ للــــزعرتبإسم :  
     والبهــــارات

Applicant Address  : Ajja – sharea al rami – jenin : جنني-شارع الرامة - عجة   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــد:  ليغعنوان التب ـــليم عب ـــام س ـــامي بس ـــامي املح  املح
ـــه  الل

  فلسطني
شارع ابو بكر مقابل البنك العريب جوال رقم  –جنني 

0599743980  
Goods/Services: 
 sugar  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــكر   س

)42(  

Date :03/10/2013 03/10/2013 : التاريخ 
Trademark No.:23615   : 23615العالمة التجارية رقم 
Class: 31    : 31يف الصنف  
Applicant Name: sharekat masnae wa matahen al 
naser llzatar wa albharat 

 رشكــــة مصــــنع ومطــــاحن النرصــــ للــــزعرتبإسم :  
     والبهــــارات

Applicant Address  : Ajja – sharea al rami – jenin : جنني–شارع الرامة - عجة   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 

ـــه:  ليغعنوان التب ـــد الل ـــليم عب ـــام س ـــامي بس  املح
  فلسطني

شارع ابو بكر مقابل البنك العريب جوال رقم -جنني 
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 0599743980  
Goods/Services: 
Thyme 

اجل البضائع/الخدمات التالية :من 
 زعــــرت

 

Date :03/10/2013 03/10/2013 : التاريخ 
Trademark No.:23618   : 23618العالمة التجارية رقم 
Class: 30    : 30يف الصنف  
Applicant Name: sharekat masnae wa matahen al 
naser llzatar wa albharat 

 صـــنع ومطـــاحن النرصـــ للــــزعرترشكــــة مبإسم :  
     والبهــــارات

Applicant Address  : Ajja – sharea al rami – jenin : جنني–شارع الرامة - عجة   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــه:  ليغعنوان التب ـــد الل ـــليم عب ـــام س ـــامي بس  املح
 

  فلسطني
ال رقم شارع ابو بكر مقابل البنك العريب جو -جنني 

0599743980  
Goods/Services: 
Starch 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 نشــا

)44(  

Date :27/10/2013 27/10/2013 : التاريخ 
Trademark No.:23709   : 23709العالمة التجارية رقم 
Class: 30    : 30يف الصنف  
Applicant Name: SHAREKAT ALHIJA 
LILCHOCOLATE  

     رشكـــــة الحجـــــاز للشـــــوكوالته م خ مبإسم :  

Applicant Address  : ANABTA TULKAREM 
B.O.BOX 78 

  78عنبتا طولكرم ص ب   العنوان :

)43(  
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Applicant for Correspondence :SHAREKAT 
ALHIJA LILCHOCOLATE  
PALESTINE 
ANABTA TULKAREM B.O.BOX 78 

ــــاز للشــــوكوال:  ليغعنوان التب ــــة الحج  تـــه م خ مرشك
  فلسطني

  78عنبتا طولكرم ص ب 

Goods/Services: 
for the purpose of chocolate 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الشـــــــوكوالته

)45( 

Date :24/11/2013 24/11/2013 : التاريخ 
Trademark No.:23866   : 23866العالمة التجارية رقم 
Class: 30    : 30يف الصنف  
Applicant Name: International Foodstuffs Co. 
LLC 

ـــكة العامليــــة للمــــواد الغذائيــــة ش.م.مبإسم :      .الـرش

Applicant Address  : Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

ب: , ص.1شارع الوحدة, املنطقة الصناعية رقم   العنوان :
  ، الشارقة، االمارات العربية املتحدة4115

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -Beereh  

Goods/Services: 
Chocolates and Chocolate Confectionery 
Products, Sugar Confectionery Products, Candies, 
Biscuits(all types), cakes, Pasta, Macaroni, 
Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, Vermicelli, 
Yeast, Baking Powder and other Bakery 
Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, 
Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts, ice desserts,  coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice,  tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour made 
from cereals, spices. Pulses, Food beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الشــــــــــــوكوالته ومنتجــــــــــــات الشــــــــــــوكوالته
ــــــــة ــــــــكر الحلواني ــــــــات الس ــــــــة، منتج  ،الحلواني
 ،الســـــكاكر، البســـــكويت (بكافـــــة انواعـــــه)، الكعـــــك
ـــــــائبية ـــــــة العص ـــــــة، املعكرون ـــــــتا، املعكرون  ،الباس
ـــك ــــــة، الســــــباغيتياملع ــــــة العصــــــائبية الفوري  ،رون
 الشــــــــعريية، الخــــــــمرية، مســــــــحوق الخبــــــــازة
ـــــلطة ـــــل الس ـــــابز، تواب ـــــرى للمخ ـــــات االخ  ،واملكون
 املـــــــايونيز، الخـــــــل، الكـــــــاتش اب والصلصـــــــات
ـــــخ ـــــاهز للطب ـــــجني الج ـــــات الع ـــــل)، منتج  ،(التواب
 ،العـــــــجني املثلـــــــج، الربثـــــــس املثلـــــــج، البوظـــــــة
ــــن ال ــــنوعة م ــــري املص ــــة غ ــــات املثلج  ،البــــانالحلوي
 ،الحلويــــــات املثلجــــــة املصــــــنوعة مــــــن الفواكــــــه
ـــــاو ـــــاي، الكاك ـــــوة ، الش ـــــة، القه ـــــات املثلج  ،الحلوي
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(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, 
Honey 

ـــــوم ـــــا يق ـــــاجو، وم ـــــا، الس ـــــكر ، األرز، التابيوك  الس
ــــس ــــات، العســــل، دب ــــوة، الخــــبز، املعجن ــــام القه  مق
 الســــــكر، املثلجــــــات، امللــــــح، الخــــــردل، الطــــــحني
ــــــاين ــــــل, القط ــــــوب, التواب ــــــن الحب ــــــنوع م  ,املص
ــــوبات ـــــوب مرش ـــــىل الحب  االطعمـــــة (املعتمـــــدة ع

  واالعشــــاب), الصلصــــات, الشــــاي العشــــبي, العســــل
)46(  

Date :24/02/2014 24/02/2014 : التاريخ 
Trademark No.:24345   : 24345العالمة التجارية رقم 
Class: 38    : 38يف الصنف  

Applicant Name: Sharekat Hadaraa Lil Estethmar 
Al Technology. 

ـــــيبإسم :   ـــــتثامر التكنولوج ـــــارة لالس ـــــة حض    .رشك
 

Applicant Address  : Ramallah –Palestine : رام الله / فلسطني  العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 

ــامل:  ليغعنوان التب ــالل ك ــاف وب ــد عس ــامي مهن  املح
ــــان للخــــدمات االستشــــارية،  اتق

  فلسطني
  6االستشارية، البرية، مركز البرية التجاري/ ط اتقان للخدمات

Goods/Services: 
Telecommunications services; communications 
services; telephone, mobile telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, radio-
paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; 
transmission, delivery and reception of sound, 
data, images, music and information; electronic 
message delivery services; on-line information 
services relating to telecommunications; data 
interchange services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication 
services; broadcasting services; broadcasting or 
transmission of radio or television programmes 
and of films, teleshoppping and webshopping 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــلكية؛ ـــــــلكية والالس ـــــــاالت الس ـــــــدمات اإلتص  خ
 ،اإلتصـــــاالت، الهـــــاتف، الهـــــاتف النقــــــال خدمات
ــــد الفــــاكس ، التلكــــس، جمــــع ونقــــل خــــدمات الربي  
 الرســــائل، البيجــــر عــــن طــــريق الــــراديو، تحويــــل
 املكاملـــــــات، الـــــــرد اإليل، دليـــــــل اإلســـــــتعالمات
ــــــكرتوين؛ نقــــــل وتســــــليم  وخــــــدمات الربيــــــد اإلل
 وإســـــتالم الصـــــوت، البيانـــــات، الصـــــور، املوســـــيقى
ــــائل و املعلومــــــــات؛ خــــــــامت اســــــــتقبال  الرس
ـــــط ـــــىل الخ ـــــات ع ـــــدمات املعلوم ـــــة؛ خ  اإللكرتوني
ــــــــــــــلكية ــــــــــــــاالت الس ــــــــــــــة باالتص  املتعلق
 والالســــــلكية؛ تبــــــادل خــــــدمات البيانــــــات؛ نقــــــل
ــــــلكية ــــــاالت الس ــــــريق االتص ــــــن ط ــــــات ع  البيان
ــــدمات ــــناعية؛ خ ــــامر الص ــــدمات األق ــــلكية؛ خ  والالس
 البـــــث اإلذاعـــــي؛ البـــــث اإلذاعـــــي ونقـــــل بـــــرامج
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programmes; videotext, teletext and viewdata 
services; broadcasting and delivery of multimedia 
content over electronic communications networks; 
video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access 
to MP3 websites on the Internet; delivery of 
digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for 
other operators; operating and providing search 
engines; telecommunication access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; news agency 
services; transmission of news and current affairs 
information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use 
in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 

 بـــــرامج التســـــوقالــــــراديو والتلفــــــاز واألفــــــالم، و
 عـــــــن طـــــــريق الهـــــــاتف واإلنرتنـــــــت؛ نصـــــــوص
 الفيــــــديو، نصــــــوص مكتوبــــــة وخــــــدمات عــــــرض
 البيانـــــات؛  البـــــث وإيصـــــال محتـــــوى الوســـــائط
 املتعــــــــــددة عــــــــــرب شــــــــــبكات االتصــــــــــاالت
ـــــديو؛ ـــــرب الفي ـــــلة ع ـــــدمات املراس ـــــة ؛ خ  اإللكرتوني
 خــــدمات اإلتصــــال عــــن طــــريق الفيــــديو كونفــــرنس؛
ـــديو؛ ال ـــريق الفي ـــن ط  اتصـــــاالتخـــدمات اإلتصـــال ع
 الســـــــلكية والالســـــــلكية للمعلومــــــــات (مبــــــــا يف
ــــة ــــر وأي ــــرامج الكمبيوت ــــب)، ب ــــك صــــفحات الوي  ذل
 بيانــــــات أخــــــرى؛ تــــــوفري وصــــــول املســــــتخدم اىل
 اإلنرتنـــــــــت؛ وتـــــــــوفري االتصـــــــــاالت الســـــــــلكية
ــــــت أو ــــــبكة اإلنرتن  والالســــــلكية أو وصــــــالت إىل ش
 قواعــــــد البيانــــــات؛ وتــــــوفري وصــــــول املســــــتخدم
ــــــــد ــــــــت (مق ــــــــبكة االنرتن  ،)مـــي الخـــدماتإىل ش
ــــــــة ــــــــوفري وتشــــــــغيل املؤمتــــــــرات اإللكرتوني  ،وت
ـــة ـــوفري امكاني ـــات؛ ت ـــرف الش ـــاش وغ ـــات النق  مجموع
 الوصـــــول اىل مواقـــــع اإلم يب ثـــــري عـــــىل مواقـــــع
ـــــــع ـــــــدخول اىل املواق ـــــــوفري ال ـــــــت؛ ت ـــــــىل الن  ع
 ،املوســــــــــيقية الرقميــــــــــة عــــــــــىل االنرتنــــــــــت
 اســـــــــتقبال املوســـــــــيقى الرقميـــــــــة بواســـــــــطة
ـــــــــوفرياإلتصــــــــاالت الســــــــلكية والالســــــــليك  ة؛ ت
ــــــغيل ــــــة ملش ــــــة التحتي ــــــول إىل البني ــــــبل الوص  س
 االتصـــــــاالت الســـــــلكية والالســـــــلكية األخـــــــرى؛
 تشــــــغيل وتــــــوفري محركــــــات البحــــــث؛ خــــــدمات
 وصــــــــول اإلتصــــــــاالت الســــــــلكية والالســــــــلكية؛
ــــــــائل ــــــــوب  للرس ــــــــاعدة الحاس ــــــــال مبس  اإلنتق
ـــــدمات ـــــر؛ خ ـــــرب الكومبيوت ـــــال ع ـــــور؛  اإلتص  والص
ـــــو ـــــار ومعل ـــــل األخب ـــــاء؛ نق ـــــة األنب  مــات عــنوكال
 الشــــــؤون الحالية؛إســــــتئجار، التــــــأجري و التــــــأجري
ـــــــــآت أو ـــــــــزة واألدوات واملنش ـــــــــوييل لألجه  التم
ـــــــدمات ـــــــوفري الخ ـــــــتخدامها يف ت ـــــــات الس  مكون
 املــــــــذكورة آنفــــــــا؛ االستشــــــــارية واملعلومــــــــات
ـــــــذكورة ـــــــة امل ـــــــارية املتعلق ـــــــدمات االستش  والخ

  .آنفـــا جميعـــا
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)47(  

Date :24/02/2014 24/02/2014 لتاريخ : ا  
Trademark No.:24346   : 24346العالمة التجارية رقم 
Class: 29    : 29يف الصنف  
Applicant Name: Omaha company for halal 
foodstuff 

ـــةبإسم :        رشكـــة اوماهـــا للمـــواد الغذائي

Applicant Address  : rammalh : رام الله  العنوان  
Applicant for Correspondence :  
PALESTINE 
 

 injaz law firm:  ليغعنوان التب
  فلسطني
  7طابق-عامرةتايجر- االرسال-رام الله

Goods/Services: 
o In respect of  meat,fish,poultry,and game: 
meat extracts preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables, jellies jams, fruits sauces, eggs, 
milk and milk   products , edible oils and fats. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 اللحـــــوم واألســـــامك والطيـــــور الداجنـــــة وطيـــــور
ــــوم-الصــــيد ــــتخرجات اللح  اللحـــــوم املحفوظـــــة -مس
ــــــة -واملعلبـــــــة ـاوات املحفوظ ــــــه والخرضـــــ  الفواك
 -الجيــــــــالتني واملربيــــــــات -والجافـــــة واملطهيـــــة
ـــــريها -األغذيـــــة املحفوظـــــة واملخلـــــالت ـــــلنب وغ  ل
 مــــن منتجــــات األلبــــان (زبــــدة وســــمنة حيــــواين)
-جبنـــة وحليـــب مجفـــف وشـــحوم صـــالحة للتغذيـــة
ــوت ــــة-زي ــــالحة للتغذي ــــة ص ــــوت مهدرج  زبــدة -زي

     .نباتيـــــة مـــــارغرين

)48( 

Date :24/02/2014 24/02/2014 : التاريخ 
Trademark No.:24347   : 24347العالمة التجارية رقم 
Class: 29  29الصنف :   يف  
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Applicant Name: Omaha company for halal 
foodstuff 

ـــةبإسم :       رشكـــة اوماهـــا للمـــواد الغذائي

Applicant Address  : rammalh : رام الله  العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 injaz law firm:  ليغعنوان التب
  فلسطني
  7طابق-جرعامرةتاي- االرسال-رام الله

Goods/Services: 
O In respect of  meat,fish,poultry,and game: meat 
extracts preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies jams, fruits sauces, eggs, milk and 
milk   products , edible oils and fats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــح ــــور الصــــيدالل ــــة وطي ــــور الداجن -وم واألســــامك والطي
ـــــة -مســــتخرجات اللحــــوم ـــــة واملعلب ـــــوم املحفوظ  -اللح
ـاوات املحفوظـــــــــة والجافـــــــــة  الفواكـــــــــه والخرضــــــــ
ـــــة ـــة -الجيـــــــــالتني واملربيـــــــــات -واملطهي  األغذي
ــــــالت  الــــلنب وغــــريه مــــن منتجــــات -املحفوظــــــة واملخل
ـــــب ـــــة وحلي ـــــواين) جبن ـــــدة وســـــمنة حي ـــــان (زب  األلب
ــــحوم صــــالحة ــــف وش ــوت-للتغذيــــــة مجف ــوت-زي  زي
ــــارغرين -مهدرجـــة صـــالحة للتغذيـــة ــــة م ــــدة نباتي   .زب

)49(

Date :20/05/2014 20/05/2014 : التاريخ 
Trademark No.:24982   : 24982العالمة التجارية رقم 
Class: 29    : 29يف الصنف  
Applicant Name: Shirkt Cacaw al Sinaaih al 
Tejarih 

رشبإسم :        كــــة كاكــــاو الصــــناعية التجاريــــة

Applicant Address  :  Ramallah Beit Eiksa alshree 
alraeesi  

  الشارع الرئييس  -رام الله بيت إكسا   العنوان :

Applicant for Correspondence :Shirkt Cacaw al 
Sinaaih al Tejarih 
PALESTINE 
 Ramallah Beit Eiksa alshree alraeesi  

ــــة:  ليغالتب عنوان ــــناعية التجاري ــــاو الص ــــة كاك  رشك
 

  فلسطني
  الشارع الرئييس  -رام الله بيت إكسا 

Goods/Services: 
ice cream and milk products  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 صـــناعة االيـــس كـــريم ومشـــتقات الحليـــب
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)50(  

Date :21/05/2014 21/05/2014 : التاريخ 
Trademark No.:24986   : 24986العالمة التجارية رقم 
Class: 29    : 29يف الصنف  
Applicant Name: SHAREKAT NAYS 
LILMAWAD ALGHITHEYA M KH M  

    رشكـــة نـــايس للمـــواد الغذائيـــة م.خ.مبإسم :  
 

Applicant Address  : SHUQBA/RAMALLAH : رام الله-شقبا  العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 رشكـــة نـــايس للمـــواد الغذائيـــة م.خ.م:  ليغعنوان التب
  فلسطني

   0598412421شقبا/رام الله جوال :
Goods/Services: 
Ajvar [preserved peppers]  Fruit salads Gherkins 
Hummus  [chickpea paste] Piccalilli Salads 
Vegetable Tomato  purée 

ضائع/الخدمات التالية :من اجل الب
ــــل الفلفــــل الحــــار (فلفــــل محفــــوظ) , ســــلطة  مخل
ــــص) ــــة حم ــــل , حمص(عجين ــــار مخل ــــه  , خي  ,فواك

ـــدورة ـــالت , ســـلطة خرضـــوات , معجـــون بن   مخل
 

)51(  

Date :11/09/2014 11/09/2014 : التاريخ 
Trademark No.:25539   : 25539العالمة التجارية رقم 
Class: 45 45لصنف :   يف ا  
Applicant Name: sherkt Al Aeen LL Herasah Al 
Elctronieh  

ـــــةبإسم :   ـــــة االلكرتوني ـــــعني للحراس ـــــة ال     رشك
 

Applicant Address  : Palestine - Areha : فلسطني  -اريحا   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

ـــح:  ليغعنوان التب ـــامر ملي  املحـــامي ت
  لسطنيف

   2963343و  2963344عامرة زيادة تلفون 



36 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

Goods/Services: 
monitoring of burglar and security alarms 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـقة  مراقبـــة اجهـــزة االمـــان واالنـــذار ضـــد الرســ

)52(  

Date :30/09/2014 30/09/2014 : التاريخ 
Trademark No.:25673  25673مة التجارية رقم :  العال 
Class: 5    : 5يف الصنف  
Applicant Name: Reckitt Benckiser Healthcare 
India Limited 

ـــــدبإسم :   ـــــديا مليت ـــــكري ان ـــــيزر هيلث ـــــت بنك   ريكي
 

Applicant Address  : Plot No. 48, Institutional 
Area, Sector 32, Gurgaon 122001, Haryana, 
India. 

، 32، انستيتيوشنال ايريا، سكتور 48بلوت رقم   ان :العنو 
  ، هاريانا، الهند122001غورغاون 

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

  فلسطني
  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

Goods/Services: 
Pharmaceutical preparations and substances; 
preparations for the relief of pain. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات ــــيدلية، مستحرضـــ ــــواد ص ـات وم  مستحرضـــ

ـــــــــكني االمل  .تس
)53(  

Date :01/10/2014 01/10/2014 : التاريخ 
Trademark No.:25679 25679رية رقم :  العالمة التجا 
Class: 30    : 30يف الصنف  
Applicant Name:  Sharikat Masnaa Al-Patraa' Wa 
Ras AL-abed AL- adeya AL-ahma 

ـــــرتاء للبوظـــــة وراسبإسم :    رشكـــــة مصـــــنع الب
ـــة ـــة العام ـــد العادي      العب

Applicant Address  :  Hebron, .  : الخليل، اول طريق بيت كاحل   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 

ــاو:  ليغعنوان التب ــاتم ش ــامي ح  املح
  فلسطني
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  0599761229الخليل ت  
Goods/Services: 
ICE CREEM CISCUITS CREAMBOW 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــد بســــكويت  بوظــــة راس عب

)54(  

Date :04/12/2014 04/12/2014 : التاريخ 
Trademark No.:26012   : 26012العالمة التجارية رقم 
Class: 35    : 35يف الصنف  
Applicant Name: Ali omar Abu Tayonn   : ــونبإسم ــو طي      عــيل عمــر محمــد اب
Applicant Address  : NABLUS- SHARE' SUFIAN - 
JAWAL: 0599731936 

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان   العنوان :

Applicant for Correspondence :Ali omar Abu 
Tayonn 
PALESTINE 
NABLUS- SHARE' SUFIAN - JAWAL: 
0599731936 

ــون:  ليغعنوان التب ــو طي  عــيل عمــر محمــد اب
  فلسطني

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان 

Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 اإلعــــالن واألعــــامل املهنيــــة وتتعلــــق هــــذه الفئــــة

 .بالخــــدمات الــــتي يؤديهــــا األشــــخاص والهيئــــات
 

)55(  

Date :23/12/2014 23/12/2014 : التاريخ 

Trademark No.:26154   : 26154العالمة التجارية رقم 
 

Class: 6 6:    يف الصنف 
 

Applicant Name: MA'ZOUZ RATEB FAYAD 
KHUFASH 

    معــزوز راتــب فيــاض خفــشبإسم :  
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Applicant Address  : NABLUS - JAWWAL : 
059917737 

  0599317737جوال :  -نابلس   العنوان :

Applicant for Correspondence :MA'ZOUZ 
RATEB FAYAD KHUFASH 
 
PALESTINE 
NABLUS - JAWWAL : 059917737 

 معــزوز راتــب فيــاض خفــش:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  0599317737جوال :  -نابلس 

Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــاء ـــط منهـــا، مـــواد بن  معـــادن غـــري نفيســـه وكـــل خلي
ـــــوادمعدنيــــــه ، مبــــــاين متنقلــــــه معــــــدين  ه ، م
ــــالت ) ــــه ( كب ــــه لخطــــوط الســــكك الحديدي  ، معدني
 حبــــال واســــالك غــــري كهربائيــــه مــــن معــــادن غــــري
ــــه ــــردوات معدني ــــداده ، خ ــــنوعات ح ــــه ، مص  نفيس
ـــــزائن ـــــه ، خ ـــــب معدني ـــــري وانابي ـــــغريه ، مواس  ص
ـــــظ الوثـــــائق واالشـــــياء الثمينـــــه ، منتجـــــات  حف
 مصــــنوعه مــــن معــــادن غــــري نفيســــه غــــري وارده يف

ــرى ــات اخ    . ت معادنخاما - فئ
 

)56(  

Date :06/01/2015 06/01/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26216   : 26216العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: ahmad huseen allada   : ــةبإسم ــرو اللدع     احمــد حســني عم
 

Applicant Address  : gaza  : 2861878-08ساحة الشوا -زة التفاح غ  العنوان  

Applicant for Correspondence :ahmad huseen 
allada 
 

ــة:  ليغعنوان التب ــرو اللدع  احمــد حســني عم
 

  فلسطني
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PALESTINE 
gaza  

  2861878-08ساحة الشوا -غزة التفاح 

Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

ة :من اجل البضائع/الخدمات التالي
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم واغطيـــة الـــراس

)57(  

Date :22/01/2015 22/01/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26261   : 26261العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: GREEN COLA LTD   : ــــوال ال يت ديبإسم ــــرين ك     غ
 

Applicant Address  : Strati Myrivili 5, Strovolos 
2046, Nicosia, Cyprus 

, نيقوسيا, 2046, سرتوفولوس 5سرتايت مرييفييل   العنوان :
  قربص

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -Beereh  

Goods/Services: 
Carbonated and non carbonated beverages, non 
alcoholic drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ,املرشــــــوبات املكربنــــــة وغــــــري املكربنــــــة

 املرشـــــوبات غـــــري الكحوليـــــة
)58(  

Date :29/01/2015 29/01/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26299   : 26299العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
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Applicant Name: Sharkit World Of Satilate 
Mosahama Qusosyah 

ـــاهمةبإسم :   ـــاتاليت مس ـــد أوف س ـــة ورل  رشك
ــــية     خصوص

 
Applicant Address  : alram - sharaa Al Raaiese 
Bejaneb Asbetani 

  بجانب اسبيتاين -الشارع الرئييس - الرام   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــوده:  ليغعنوان التب ــزي مس ــاد ورم ــب نه  مكت
 

  فلسطني
عامرة أمية جوال  -شارع اإلرسال  - رام الله 

0595791550  
Goods/Services: 
Communication Media Presantation of goods on - 
for retail purposes Advertising by Mail Order 

ئع/الخدمات التالية :من اجل البضا
 الدعايــــة واإلعــــالن بالطلــــب الربيــــدي  / عــــرض
 الســــلع عــــىل وســــائل األتصــــال لغايــــات بيعهــــا

ــــــــة  بالتجزئ
 

)59(  

   
Date :02/02/2015 02/02/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26321   : 26321العالمة التجارية رقم 
 

Class: 38    : 38يف الصنف 
 

Applicant Name : sharekat almoasher lelbath 
alethai walkhadmat alintajiah 

ـــدماتبإسم :   ـــي والخ ـــث االذاع ـــؤرش للب ـــة امل  رشك
ــــــة م خ م     االنتاجي

 



41 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

Applicant Address  : amaret oidah Fl 5 qorb masrah 
alqasabeh - ramallah 

رام  - قرب مرسح القصبه  5عامرة عويضه ط   العنوان :
  الله

Applicant for Correspondence :sharekat almoasher 
lelbath alethai walkhadmat alintajiah 
 
PALESTINE 
amaret oidah Fl 5 qorb masrah alqasabeh - 
ramallah 

 رشكــــة املــــؤرش للبــــث االذاعــــي:  ليغعنوان التب
ــــة م خ م ــــدمات االنتاجي  والخ

 
  فلسطني

  هرام الل -قرب مرسح القصبه  5عامرة عويضه ط 

Goods/Services: 
Telecommunications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 االتصــــــاالت

 

 

Date :18/02/2015 18/02/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26481   : 26481العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: abed - aljalel kamal ayesh   : ـــايشبإسم ـــل ع ـــد الجلي ـــامل عب ـــل ك ـــد الجلي     عب
 

Applicant Address  : palestine - Bethlhem - Artas : ارطاس -بيت لحم  -فلسطني   العنوان  

Applicant for Correspondence :abed - aljalel kamal 
ayesh 
 
PALESTINE 
palestine - Bethlhem - Artas 

ـــل عبــــد الجليــــل:  ليغعنوان التب ـــد الجلي  كـــامل عب
 عــايش

 
  فلسطني
  ارطاس -بيت لحم  -فلسطني 

Goods/Services: 
drink all foods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــع االطعمــــة  رشاب لجمي
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)61(  

Date :01/03/2015 01/03/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26546   : 26546العالمة التجارية رقم 
 

Class: 19    : 19يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket sanad lalsenaat al-
enshayeh 

    رشكــــة ســــند للصــــناعات اإلنشــــائيةبإسم :  
 

Applicant Address  : ramallah- al masayef . al qaser 
bld 

  4عامرة القرصالطابق  -املصايف  - رام الله   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحــامي مــوىس كــردي:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  الطابق الثالث -عامرة الفارع  -البالوع  -الربة 

Goods/Services: 
Building materials Cement, bricks,(non-metallic), 
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch 
and bitumen; non-metallic transportable building; 
monuments, not of metal. Building stone, 
calcareous stone, clinker stone, clinker ballast, 
coasting (building materials), concrete, gypsum, 
lime, limestone, pitch, silica 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــاء(غري معدنيـــــة) ـــــواد بن ـــــوب، م ـــــمنت، ط  ،إس
ــــــاينأنــاب ــــــة للمب ــــــري معدني ــــــية غ ــــــب قاس  ،ي
ـــــة ـــــري معدني ـــــاين غ ـــــار، مب ـــــت وق ـــــفلت وف  أس
 ،قابلــــة للنقــــل، نصــــب (مجســــامت) غــــري معدنيــــة
ــــف  ــــارة للرص ــــريي، حج ــــر ج ــــاء، حج ــــر للبن  ،حج
 ،حىصـــ للرصـــف، طـــالءات (مـــواد بنـــاء)، خراســـنة

  .جبـــس، جـــري، حجـــر جـــريي، زفـــت، ســـيليكا
)62( 

Date :05/03/2015 05/03/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26574   : 26574العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
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Applicant Name: sharekat sun tex lelssnaa wa 
elestethmar 

ــــتثامربإسم :   ــــناعة واالس ــــس للص ــــن تك ــــة ص   رشك
 

Applicant Address  : Nablus : نابلس  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Almohame anwar dwekat:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  الطابق الرابع –عامرة عنرت  –شارع سفيان  –نابلس 

Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use:cleaning ,polishing , scouring and 
abrasive preparations, soaps ,perfumery, essential 
oils ,cosmetics, hair lotions , dentifrices . 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
املستحرضات الخاصة بتبييض األقمشة وغريهـا مـن املـواد 
ـات التنظيـف  التي تستخدم يف غسـيل املالبـس ومستحرض

ــقل  ــة األوالص ــواد وإزال ــابون وامل ــط والص ــاخ والكش وس
ــا ــوت الطي ــة والزي ــك) العطري ــزيني (الكوزمت رة ومــواد الت

  ومحاليل الشعر ومعاجني األسنان
)63(  

Date :26/04/2015 26/04/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26834   : 26834العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: SHariket ridco le altassneea' wa 
alteggara al-a'amh  

 رشكــــــة ريدكوللتصــــــنيع والتجــــــارةبإسم :  
 العامــــه واالســــتثامر املســــاهمه الخصوصــــيه

ـــدوده     املح
 

Applicant Address  : Hebron univercity street Hebron : الخليل  -شارع جامعة الخليل   العنوان  

Applicant for Correspondence :SHariket ridco le 
altassneea' wa alteggara al-a'amh  
 

 رشكـــــــة ريدكوللتصـــــــنيع:  ليغعنوان التب
ــــاهمه ــــتثامر املس ــــه واالس ــــارة العام  والتج

ــــدوده ــــيه املح  الخصوص
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PALESTINE 
Hebron univercity street Hebron 

 
  فلسطني

  الخليل  -شارع جامعة الخليل 
Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ,لبـــاس القـــدم واغطيـــة الـــراس

)64(  

Date :04/05/2015 04/05/2015 : التاريخ 

Trademark No.:26863   : 26863العالمة التجارية رقم 
 

Class: 31    : 31يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-
Tijaryeh – Adiyeh Ammah 

ــلبإسم :   ــة مح ــة - ات العجــــاوي التجاريــــةرشك  عادي
    عامة

 
Applicant Address  : Ajja, Jenin, The West Bank, 
Palestine 

  عجه, جنني, الضفة الغربية, فلسطني  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -Beereh  

Goods/Services: 
Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; fresh fruits 
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals, malt 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 يـــــــة ومنتجـــــــات البســـــــاتنيالحاصــــالت الــــزراع
ــــــــري املصــــــــنفة يف ــــــــوب (غ ــــــــات والحب  والغاب
 ، فئــــات أخــــرى) ، الفواكــــه والخرضــــوات الطازجــــة
 البـــــذور ، النباتـــــات والـــــزهور الطبيعيـــــة ، علـــــف

  الحيوانـــــات والشـــــعري
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)65(  

Date :02/06/2015 02/06/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27047   : 27047العالمة التجارية رقم 
 

Class: 31    : 31يف الصنف 
 

Applicant Name: sharekat alomdah llsenaat 
alghthaaeiah 

ــــةبإسم :       رشكــــة العمــــدة للصــــناعات الغذائي
 

Applicant Address  : jenin - alyamoon : اليامون -جنني   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 ملحــــامي حســــام فــــايز عبــــدالغفورا:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  0599711635جوال  042501317جنني /تلفاكس 

Goods/Services: 
grains and agrisultural, 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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــات ـــــــه, ومنتج ـــــــات الزراعي ـــــــالل واملنتوج  الغ
 البســــــاتني والغابــــــات غــــــري الــــــواردة يف فئــــــات
ـاوات  اخــــرى , الحيوانــــات الحيــــه , الفواكــــه والخرضـــ
ــــــــزهور ــــــــات وال ــــــــذور ونبات ــــــــه , الب  الطازج
 لخاصـــةالطبيعيــــــــــه , املــــــــــواد الغذائيــــــــــه ا

  الحيوانـــــات , الشـــــعري املنبـــــت (امللـــــت )
)66(  

Date :04/06/2015 04/06/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27056   : 27056العالمة التجارية رقم 
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Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SHAREKAT MASAFI LELSENA'A 
WA ALTEJARAH 

    عـــة والتجـــارةرشكــــة مســــايف للصــــنابإسم :  
 

Applicant Address  : AL KHALEEL AL DAHRIEH : الخليل الظاهرية بجانب رشكة ابو عالن ت   العنوان
2266898  

Applicant for Correspondence :SHAREKAT 
MASAFI LELSENA'A WA ALTEJARAH 
 
PALESTINE 
AL KHALEEL AL DAHRIEH 

 رشكــــة مســــايف للصــــناعة:  ليغعنوان التب
ـــارةوال  تج

 
  فلسطني

  2266898الخليل الظاهرية بجانب رشكة ابو عالن ت 
Goods/Services: 
wheat flower snackes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مســيل مصــنوع مــن دقيــق القمــح

)67( 
 
 
 
 
 
 

 

Date :13/07/2015 13/07/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27269  27269:  العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: HOSSAIN AA NASSER ALDEEN   : حســـني عبـــد الـــرؤوف عبـــد نـــارص الـــدينبإسم   
 

Applicant Address  : ALKHALIL : باب الزاوية -الخليل   العنوان  

Applicant for Correspondence :HOSSAIN AA 
NASSER ALDEEN 
 
PALESTINE 
ALKHALIL 

 حســـني عبـــد الـــرؤوف عبـــد نـــارص:  ليغعنوان التب
 الـــدين

 
  فلسطني
  باب الزاوية -الخليل 

Goods/Services: 
Advertising for goods in food providing services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 االعــــالن والرتويــــج للســــلع يف مجــــال خــــدمات
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 تقــــديم الطعــــام واملرشــــوبات
)68(  

Date :22/07/2015 22/07/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27291   : 27291العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. 

ـــــدبإسم :   ـــــتورز بران ـــــيكريت س ـــــاز س  فيكتوري
ــك ــت، إن     .منجمن

 
Applicant Address  : Four Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America 

فور ليمتد باركواي ، رينولدسبورغ ، أوهايو   العنوان :
  ، الواليات املتدة األمريكية. 43068

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 عــزيز وفــؤاد ورجــا شــحادة محــامون:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
   74رام الله ص.ب. 

Goods/Services: 
Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de toilette, body 
splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body butter, 
body cream, body lotion, body powder, hand lotion 
and hand cream; cosmetics, namely, eye shadows, 
eyeliners, mascara, nail polish, face powder, blush, 
foundation makeup and concealers; non-medicated 
lip care preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, 
lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, 
facial creams, cleansing creams, cleansing gels, facial 
tonics; cosmetic makeup kit consisting of eye 
shadows, lipsticks, lip glosses, bronzers, lip liners, 
mascara, blushes, and nail polish. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــة الشخصـــــية واملنتجـــــات  منتجـــــات العناي

ـات  العطريـــــة، تحديـــــدا: ، العطـــــور، املستحرضــــ
ــاء ــة، م  العطري

 الزينــــة املعطــــر، بخــــاخ تعــــطري الجســــم، رذاذات
 ،العطـــر للجســـم، بخـــاخ الجســـم العطـــري

ــــرك ـات ف  مستحرضـــ
ــــات ـات الفقاع ــــم، مستحرضـــ ــــــتحامم الجس  ،لالس

 جـــل االغتســـال، غســـوالت الجســـم، صـــابون
 للجســــم، كرميــــات

 الجســم الدهنيــة، كرميــات دهــن الجســم، لوشــن
 الجســـم، مســـاحيق الجســـم، لوشـــن اليـــد وكـــريم

ـــد؛  الي
ــــالت ــــدا: ، مظ ــــل، تحدي ـات التجمي  مستحرضـــ
ـــالء ـــكارا، ط ـــون، املاس ـــددات العي ـــعني، مح  لل

 األظــــافر، مســــاحيق
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ــاج ا  ألســاسالوجــه ، احمــر الخــدود، ماكي
ـات غــــري ــ  ومخفيــــات العيــــوب؛ املستحرضـ

ــــــة بالشــــــفاه  ،الطبيــــــة للعناي
ـات  احمــــر الشــــفاه، بلســــم الشــــفاه، مستحرضـــ

 ،تــــكبري الشــــفاه، ملمعــــات الشــــفاه
ـــــع الشـــــفاه ـات تلمي  ،مستحرضــــ

ـــــفاه ـــــية للش ـــــل األساس ـات التجمي  ،مستحرضــــ
 محـــددات الشـــفاه، كرميـــات للشـــفاه، كرميـــات

 مغذيــة، لوشــن
ـــر ـــاج، ك ـــزيالت ماكي ـة، م  ،ميــات الوجــهالبرشــ

ــــات ــــف، منعش ــــل التنظي ــــف، ج ــــات التنظي  كرمي
 للوجـــه؛ أطقـــم

 ماكيـــاج التجميـــل الـــتي تحتـــوي عـــىل ظـــل
ـــون، احمـــر الشـــفاه، بلســـم خـــاص  للعي

ـات إضـــــفاء  بالشـــــفاه، مستحرضــــ
ـة، محــــددات شــــفاه، املاســــكارا  ،الســــمرة للبرشـــ

ـــافر ـــرة الخـــدود، وطـــالء األظ ـات حم   .مستحرضــ
 

  

 )69(  
  
 

Date :22/07/2015 22/07/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27294   : 27294العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. 

ـــــدبإسم :   ـــــتورز بران ـــــيكريت س ـــــاز س  فيكتوري
ــك ــت، إن     .منجمن

 
Applicant Address  : Four Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America 

فور ليمتد باركواي ، رينولدسبورغ ، أوهايو   العنوان :
  ، الواليات املتدة األمريكية. 43068

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 عــزيز وفــؤاد ورجــا شــحادة محــامون:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
   74رام الله ص.ب. 
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Goods/Services: 
Underwear, namely, bras, panties, camisoles and 
tights; lingerie; sleepwear, namely, sleep shirts, 
pajamas, night gowns, and night shirts; active wear, 
namely, sports bras, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, hooded sweat shirts, leggings, and yoga pants; 
swimwear; outerwear, namely, jackets, coats, blazers, 
gloves and earmuffs; clothing, namely, scarves, socks, 
t-shirts, tank tops, shirts, blouses, halter tops, jeans, 
jean shorts, knit shirts, knit tops, pants, shorts, skirts, 
sweaters, jerseys, dresses; footwear; headwear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــدا: ، حــــامالت الصــــدر ــــة، تحدي ــــس الداخلي  املالب
ـاويل الداخليـــــــة النســـــــائية  ،النســـــــائية، الرســــــ
ـــــــس ـــــــرية واملالب ـــــــائية القص ـــــــان النس  القمص
ـــــــائية؛ ـــــــة النس ـــــــس الداخلي ـــــــيقة ؛ املالب  الض
ــــــس النــــــوم، تحديــــــدا: ، قمصــــــان ا ـــوممالب  ،لن
ـــــة النســـــائية ـــــوم، القمصـــــان الليلي ـــــس الن  ،مالب
 ، :وقمصــــان النــــوم؛ مالبــــس النشــــاطات، تحديــــدا
ـاويل ـــــ  حـــــــامالت الصـــــــدر الرياضـــــــية، الرسـ
ـــــــــة ـــــــــان الفضفاض ـــــــــة ، القمص  ، الفضفاض
ـاويل القصــــــرية الفضفاضــــــة، والقمصــــــان  الرســـــ
ــــــيقة ـاويل الض ــــــة، الرســـــ ــــــة املقلنس  ،الفضفاض
ــــالب ــــباحة؛ امل ــــس الس ــــا؛ مالب ــــل اليوغ  سورساوي
ـــــاطف ـــــات ، املع ـــــدا: ، الجاكيت ـــــة، تحدي  ، الفوقي
 الســـــــرتات الرياضـــــــية ، قفـــــــازات ومـــــــدفئات
ـــــــدا: ، األوشـــــــحة ـــــــس، تحدي ـــــــني؛ املالب  ،األذن
 ، الجـــــوارب ، القمصـــــان ذات األكـــــامم القصـــــرية
ـــــز ـــــامم ، القمصـــــان، البالئ ـــــدون أك ـــــز ب  ،والبالئ
 البالئـــــــز النســـــــائية ذات الطـــــــوق، ألبســـــــة
 ة، القمصــــانالجيـــــنز، رساويـــــل الجيـــــنز القصـــــري
ـــــــة ـــــــة املحبوك ـــــــس العلوي ـــــــة ، املالب  ،املحبوك
ــــــانري ــــــرية، التن ـاويل القص ـاويل ، الرســـــ  ، الرســـــ
ــــــــاتني ــــــــوفية ، الفس ــــــــز الص ــــــــرت، البالئ  الس

ـــرأس ـــة ال ـــدم؛ أغطي ـــة الق   .؛البس
)70(  

Date :22/07/2015 22/07/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27295   : 27295العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. 

ـــــدبإسم :   ـــــتورز بران ـــــيكريت س ـــــاز س  فيكتوري
ــك ــت، إن     .منجمن
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Applicant Address  : Four Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America 

ليمتد باركواي ، رينولدسبورغ ، أوهايو  فور  العنوان :
  ، الواليات املتدة األمريكية. 43068

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 عــزيز وفــؤاد ورجــا شــحادة محــامون:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
   74رام الله ص.ب. 

Goods/Services: 
Retail store services, online retail store services and 
mail order services, all in the field of clothing 
including lingerie and intimate wear, leather goods, 
handbags, fashion accessories, jewelry, footwear, 
headwear, cosmetics, personal care products, eyewear, 
luggage and bedding products. 

/الخدمات التالية :من اجل البضائع
ـــــدمات ـــــه، خ ـــــع بالتجزئ ـــــاجر البي ـــــدمات مت  خ
ــــــت ــــــىل اإلنرتن ــــــة ع ــــــع بالتجزئ ــــــاجر البي  مت
ــــــا يف ــــــكرتوين ، جميعه ــــــد اإلل ــــــدمات الربي  وخ
 مجـــــال املالبـــــس وتتضـــــمن املالبـــــس الداخليـــــة
ـــــــة، البضـــــــائع ـــــــس الحميمي  النســـــــائية واملالب
ــــاء ــــوارات األزي ــــد، اكسس ــــب الي ــــه، حقائ  ،الجلدي
ـــــرات، البســـــة ال ـــرأساملجوه ـــة ال ـــدم، أغطي  ، ق
ــــــة ــــــات العناي ــــــل، منتج ـات التجمي  مستحرضـــــ
 الشخصــــــية، النظــــــارات، األمتعــــــة والفــــــراش

ــــــات   .املنتج
 

)71(  

Date :23/07/2015 23/07/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27312   : 27312العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: SIRMAGRUP ICECEK SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI 

 ســـــريماغروب اسيســـــيك ســــــاين يفبإسم :  
ــــــريكيتي ــــــونيم ش ــــــت ان     تيكاري

 
Applicant Address  : Kucukbakkalkoy Mahallesi, 
Vedat Gunyol Caddesi, Defne Sokak, No:3, 
Buyukhanli Plaza B/Blok K:11 ATASEHIR - 
ISTANBUL - TURKEY 

كوسوكباكالكوي مهالييس, فيدات غونيول   : العنوان
, بويوخانيل بالزا يب/ببلوك 3كادييس, ديفني سوكاك, نو:

  تركيا -اسطنبول  -اتاشيهري  11يك:
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Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -
Beereh  

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 البـــــرية, امليـــــاه املعدنيـــــة (مرشـــــوبات), ميـــــاه
ــــــودا ــــــاه الص ــــــة, مي ــــــاه الطاول ــــــع, مي  ,النب
ـــــــائر الفواكـــــــه, عصـــــــائر  مرشـــــــوبات وعص
 الخرضــــوات (مرشــــوبات), مــــركزات العصــــائر و
 مســـــــاحيق العصـــــــائر لتحضـــــــري مرشـــــــوبات
ــــــــــــة ــــــــــــه, املرشــــــــــــوبات الخفيف  ,الفواك
 ,فــةاملرشــــــــــوبات الكحوليــــــــــة الخفــــــــــي

  مرشــــوبات الطاقــــة (غــــري كحوليــــة)
 

)72(  

Date :05/08/2015 05/08/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27357   : 27357العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SHAREKAT MOGAMEA SELAT 
ALDAHR ALTEGRAREA ALADEAH ALAMA 

ــمبإسم :   ــة مج ــــهرشك ــــر التجاري  ع ســــيلة الظه
    العاديـــه العامـــه

 
Applicant Address  : jenen - selat al dehar : سيلة الظهر –جنني   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي أنـــور منـــري دويكـــات:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  الطابق الرابع –عامرة عنرت  –شارع سفيان  –نابلس 

Goods/Services: ة :من اجل البضائع/الخدمات التالي
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coffee,tea,cocoa,sugar,rice,tapioca,sago,artificial 
coffee;flour and preparations made from 
cereals,bread pastry and ,ices;honey,treacle; yeast, 
baking-powder, 
salt,mustard;vinegar,sauces(condiments);spices;ice. 

 الــــنب والشــــاي والكاكــــاو والســــكر واألرز
ـــــطناعي ـــــنب واالص ـــــاغو وال ـــــا والس  ، والتابيوك

ـات املصــــنوعة مــــن ــ  الــــدقيق واملستحرضـ
 الحبــــوب والخــــبز والفطــــائر  عســــل النحــــل

 ، والعســـل األســـود ، الخـــمرية ومســـحوق الخبـــيز
ــــل) ــــح والخــــردل ، الخــــل ، الصلصــــات (التواب  املل

 البهـــــارات ، الثلـــــج ،
)73(  

Date :12/08/2015 12/08/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27398   : 27398العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. 

ـــــدبإسم :   ـــــتورز بران ـــــيكريت س ـــــاز س  فيكتوري
ــك ــت، إن     .منجمن

 
Applicant Address  : Four Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America 

فور ليمتد باركواي ، رينولدسبورغ ، أوهايو   العنوان :
  ، الواليات املتحدة األمريكية. 43068

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 عــزيز وفــؤاد ورجــا شــحادة محــامون:  ليغعنوان التب
 
  لسطنيف
   74رام الله ص.ب. 

Goods/Services: 
Sports bras, pants, leggings, tights, skirts, shorts, t-
shirts, shirts, knit tops, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, dresses, jeans, jackets, coats, shorts, 
athletic clothing, casual clothing, gym wear, sports 
clothing, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, 
hooded sweat shirts, yoga pants; swim wear, bras, 
panties, underwear, vests, belts, baseball caps, hats, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـاويل ــــــية، الرســـــ ــــــدر الرياض ــــــامالت الص  ، ح
ـــــــس الضـــــــيقة ـاويل الضـــــــيقة، املالب  ، الرســــــ
ـاويل القصـــــــرية ، القمصـــــــان  التنـــــــانري ، الرســــــ
 ذات األكــــــامم القصــــــرية ، القمصــــــان، املالبــــــس
 ، العلويـــــة املحبوكـــــة، والبالئـــــز بـــــدون أكـــــامم
 ،الكـــــــنزات الرياضـــــــية الفضفاضـــــــة ، الســـــــرت
ـــــــز الصـــــــوفية ، الفســـــــاتني ، ألبســـــــةالــب  الئ
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headbands, headwear, visors, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, exercise footwear, socks, 
gloves and loungewear. 

ـاويل  الجيــــــنز، الجاكيتــــــات ، املعــــــاطف ، الرســـــ
 ،القصـــــــرية ، املالبـــــــس الخاصـــــــة بالرياضـــــــيني
 املالبـــــس غـــــري الرســـــمية، مالبـــــس الصـــــاالت
ـاويل ـــــــة، الرســــــ ـــــــس الرياض ـــــــية، مالب  الرياض
ـــــــــة ـــــــــان الفضفاض ـــــــــة ، القمص  ، الفضفاض
ـاويل القصــــــرية الفضفاضــــــة، والقمصــــــان  الرســـــ
ـــــق ـــــة امل ـــــا؛الفضفاض ـــــات اليوغ  لنســـــة، بنطلون
 ،ثيـــــاب الســـــباحة، حـــــامالت الصـــــدر النســـــائية
ـــــــس ـــــــائية، املالب ـــــــة النس ـاويل الداخلي  الرســــــ
ــــة ــــامم ، األحزم ــــدون أك ــــرتات ب ــــة، والس  ،الداخلي
 طواقـــــــي البيســـــــبول، القبعـــــــات ، عصـــــــابات
ــــمس ــــات الش ــــرأس ، وواقي ــــة ال ــــرأس، أغطي  ، لل
 الجزمـــــات الرياضـــــية، ألبســـــة القـــــدم الخاصـــــة
ــــــواطئ، أل ــــتخدامبالش ــــغري االس ــــدم ل ــــة الق  بس
ـــــــالتامرين ـــــــة ب ـــــــة الخاص ـــــــمي، األحذي  الرس
ــــــس ــــــازات ومالب ــــــوارب ، القف  الرياضــــــية ، الج

  .االســـــرتخاء
)74( 

Date :01/09/2015 01/09/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27532   : 27532العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARIKAT MADENAT AL 
TAYBAT LILBON WALMOKASARAT 
WALHALAWIYAT MOSAHAMA KHOSOSYA  

 رشكــــة مدينــــة الطيبــــات لــــلنببإسم :  
ـات والحلويــــات مســــاهمة خصوصــــية     واملكرســـ

 
Applicant Address  : Ramallah,Share' Al-Nahda,Dowar 
Al-Manarah 

  رام الله،شارع النهضة،دوار املنارة  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 

ــان:  ليغعنوان التب ــد معط ــامي محم ــب املح  مكت
 

  فلسطني
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 –مركز االرساء التجاري  –شارع االرسال  –رام الله  
  الطابق الرابع

Goods/Services: 
Dates 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 متــــور

)75(  

Date :08/10/2015 08/10/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27759   : 27759العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Sacentro – Comercio de Texteis, 
S.A. 

ــــــيو دي – ســــــــاكينرتوبإسم :    كومريس
ـــــه ـــــتيس, اس.اي     .تيكس

 
Applicant Address  : Centro Empresarial de Talaide, 
Estrada Octavio, Pato, No.177, Edificio A, Armazem 
3, 2785-723 CASCAIS, Portugal 

سينرتو امربيساريال دي تااليدي, اسرتادا   العنوان :
-2785, 3, اديفيسيو ايه, ارمازيم 177اوكتافيو باتو, نو.

  كاسكايس, الربتغال 723
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh : ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -
Beereh  

Goods/Services: 
PERFUMES AND EAU-DE-COLOGNE 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــا  العطـــــور والكولوني

)76(  

Date :21/10/2015 21/10/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27836  27836قم :  العالمة التجارية ر 
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Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: ROMAN HAZIR GIYIM VE 
TEKSTIL SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI 

ــــتيلبإسم :   ــــم يف تيكس ــــازير غيي ــــان ه  روم
ـــــريكيتي ـــــونيم ش ـــــت ان ـــــاناي تيجاري     س

 
Applicant Address  : Mimar Sinan Mh. Cavusbas? Cad. 
Serhat Sok. No.1 Cekmekoy, Istanbul, Turkey 

ميامر سينان مه. تشافوشبايش تشاد.   العنوان :
  تشيكميكوي, اسطنبول, تركيا 1سريهات سوك. رقم 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -
Beereh  

Goods/Services: 
Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks;  
Headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبــــــس مبــــــا فيهــــــا املالبــــــس الداخليــــــة
 والخارجيـــــة, غـــــري تلـــــك املالبـــــس الغـــــراض

ــــراس ــــة ال ــــة, الجرابات,اغطي   الحامي
 

)77(  

Date :26/10/2015 26/10/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27877   : 27877العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: NIPPON SODA CO., LTD.   : ــــو., ال يت ديبإسم ــــون ســــودا ك     .نيب
 

Applicant Address  : 2-1, Ohtemachi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

كو, -تشومي, تشيودا-2, اوتيامتيش 1-2  العنوان :
  طوكيو,اليابان

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -
Beereh  
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Goods/Services: 
Fungicides for agricultural, horticultural, and home 
garden use; Insecticides for agricultural, 
horticultural, and home garden use; Acaricides for 
agricultural, horticultural, and home garden use; 
Herbicides for agricultural, horticultural, and home 
garden use; Insecticides for termite control; 
Preparation for destroying vermin 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــزراعي ــــــتخدام ال ــــــات لالس ــــــدات الفطري  مبي
 والبســــــــتنة وحــــــــدائق املنــــــــازل, مبيــــــــدات
ــــــتنة ــــــزراعي والبس ــــــتخدام ال ـات لالس  الحرشـــــ
 وحـــــــدائق املنـــــــازل, مبيـــــــدات القمليـــــــات
 لالســـــــتخدام الـــــــزراعي والبســـــــتنة وحـــــــدائق
ـــــــدات االعشـــــــاب لالســـــــتخدام ـــــــازل, مبي  املن
ـــــــزراعي والبســـــــتنة وحـــــــدائ  ,ق املنـــــــــازلال
ـات الخاصــــة بالنمــــل االبيــــض ــــدات الحرشـــ  ,مبي
ـات والحيوانــــــات ـات البــــــادة الحرشـــــ  مستحرضـــــ

ـــارة   الض
 

)78(  

Date :28/10/2015 28/10/2015 : التاريخ 

Trademark No.:27888   : 27888العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name:    : األصيل لصناعة وتجارة املواد الغذائية رشكةبإسم 
 

Applicant Address  :   سلفيت / الزاوية   العنوان : 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة األصــــيل لصــــناعة وتجــــارة:  ليغعنوان التب  رشك
ــــة  املــــواد الغذائي

 
  فلسطني

  سلفيت / الزاوية 
Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الشـــــــاي والســـــــكر والكاكـــــــاو واألرزالــــــــنب و
ــــنب  ،والتابيوكــــا والســــاجور، ومــــا يقــــوم مقــــام ال
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bread, pastry and confectionery,ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice 

ـــــة ـات املصـــــــنوعة -املت  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
 الخــــــبز والكعــــــك والفطــــــائر –مــــن الحبــــوب
 –الخـــــمرية ومســـــحوق الخبــــــيز –والحلويــــات
ـــالوة –مقبــــالت غذائيــــة –مســـاحيق غذائيـــة  الح
ـــــة ـــــج –عــــــىل املثلجــــــات -والطحين  –الثل
ــن -البوظـــــة  عـــىل -حـــل والعســـل األســـودعســل ال
ــــح ــــــل –الخــردل –املل ــــــل –الفلف  –الخــل –التواب
 الشــــــــــوكوالته واملغطســــــــــات -الصلصـــــة
 -حبـــــوب شـــــوكوالته ملبســـــة –والبســـــــكويت
ــــكاكر ــة –العلكــــة –الس ـــال –الراح ـــاص األطف  –مص

ـــكرية –ملبــــس ـــامة س   .فونــــدان –قض
 

)79(  

Date :19/11/2015 19/11/2015 : التاريخ 

Trademark No.:28062   : 28062العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Al-Sharika Al-Islamiya Al-
Falastinya Liltanmiya 

ـــــكة االســــــالمية الفلســــــطينيةبإسم :    الـرش
ـــــــة     للتنمي

 
Applicant Address  : Tolkarm, The West Bank, 
Palestine 

  ضفة الغربية, فلسطنيطولكرم , ال  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -
Beereh  

Goods/Services: 
Meat extracts, Koppeh 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خالصـــات اللحـــوم, الكبـــة
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)80(  
 

Date :02/12/2015 02/12/2015 : التاريخ 

Trademark No.:28151   : 28151العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: sharekat masana al- zoyot al- 
nbateya al-mahdoda 

 رشكــــة مصــــانع الــــزيوت النباتيــــة م عبإسم :  
    م
 

Applicant Address  : palestin\ nablus - industrial zone : املنطقة الصناعية الرشقية - فلسطني /نابلس    العنوان  

Applicant for Correspondence :sharekat masana al- 
zoyot al- nbateya al-mahdoda 
 
PALESTINE 
palestin\ nablus - industrial zone 

ـــزيوت:  ليغعنوان التب ـــانع ال ـــة مص  رشك
ــــــــة م ع م  النباتي

 
  فلسطني

  املنطقة الصناعية الرشقية -فلسطني /نابلس  
Goods/Services: 
BUTTER , EDIBLE OILS , MARGARINE , EDIBLE 
OILS AND FATS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الـــــــزيوت الســـــــائلة و ألزبـــــــده والســـــــمنة
ــــــــة    الـــزيوت والـــدهون املعـــدة لألكـــل – النباتي

)81(  

Date :07/12/2015 07/12/2015 : التاريخ 

Trademark No.:28191   : 28191العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: black horse clothing and investment 
co 

 رشكـــة بـــالك هـــورس للمالبـــسبإسم :  
    واالســـــــتثامر
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Applicant Address  : hebron kezon : ونالخليل قيز   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 نضــــال الحساســــنة:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  0599371382الخليل منرة 

Goods/Services: 
Clothing, jeans clothesr 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
املالبـــــس ومالبـــــس الجيـــــنز  

)83(  

Date :19/01/2016 19/01/2016 ريخ : التا  

Trademark No.:28474   : 28474العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: BAIT ALEZ ELECTRICAL 
APPLIANCES AND TOOLS 

 رشكــــة بيــــت العــــز لالجهــــزة واالدواتبإسم :  
    الكهربائيـــــــة

 
Applicant Address  : AL KHALIL : 2257926الم الخليل شارع الس  العنوان  

Applicant for Correspondence :BAIT ALEZ 
ELECTRICAL APPLIANCES AND TOOLS 
 
PALESTINE 
AL KHALIL 

ـــزة:  ليغعنوان التب ـــز لالجه ـــت الع ـــة بي  رشك
ـــــــــة  واالدوات الكهربائي

 
  فلسطني

  2257926الخليل شارع السالم 
Goods/Services: 
GAS FURNACES 

لية :من اجل البضائع/الخدمات التا
 افــران غــاز
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)84(  

Date :20/01/2016 20/01/2016 : التاريخ 

Trademark No.:28483   : 28483العالمة التجارية رقم 
 

Class: 40    : 40يف الصنف 
 

Applicant Name: Mohammad Monther Mohammad 
Khalil 

    محمد منــذر محمــد خليــلبإسم :  
 

Applicant Address  : Tulkarm 0599138845 : 0599138845طولكرم   العنوان  

Applicant for Correspondence :Mohammad 
Monther Mohammad Khalil 
 
PALESTINE 
Tulkarm 0599138845 

 محمد منــذر محمــد خليــل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  0599138845طولكرم 

Goods/Services: 
print and Design 

مات التالية :من اجل البضائع/الخد
ــــميم ــــه وتص  طباع

)85(  

Date :31/01/2016 31/01/2016 : التاريخ 
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Trademark No.:28506   : 28506العالمة التجارية رقم 
 

Class: 16    : 16يف الصنف 
 

Applicant Name: faina for cleaning and health 
company 

 اترشكـــــة فاينـــــا ملـــــواد التنظيـــــف واالدوبإسم :  
ــــحية     الص

 
Applicant Address  : hebron : الخليل الشيوخ/طريق املحاجر  العنوان  

Applicant for Correspondence :faina for cleaning 
and health company 
 
PALESTINE 
hebron 

 رشكــــة فاينــــا ملــــواد التنظيــــف:  ليغعنوان التب
 واالدوات الصــــــحية

 
  فلسطني

  رالخليل الشيوخ/طريق املحاج
Goods/Services: 
health paper and kitchen paper and toilet paper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــايخ ــــت وورق املط ــــحي وورق التوالي ــــورق الص  ال

)86(  

Date :08/02/2016 08/02/2016 : التاريخ 

Trademark No.:28576   : 28576العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Nukul Brothers Company Limited   : رشكــة نقــل اخــوان . ذم مبإسم    
 

Applicant Address  : p.o.box 154, amman 11118, 
jordan 

  , االردن 11118عامن  154ص ب:   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

ــــــةفـــراس ا:  ليغعنوان التب ــــــريه للملكي  ألت
  الفكريـــــة

  فلسطني
  092373888عامرة جالرييا سنرت / ت :  -نابلس 
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Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use;cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps;perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات تبييـــــض األقمشـــــة و مـــــواد أخـــــرى  مستحرضــــ
 ،تســــــــــــتعمل يف غســــــــــــل ويك املالبــــــــــــس
ــــط ــــيل وكش ــــقل و ج ــــف و ص ـات تنظي  ،مستحرضـــ
ـا ـــــة، مستحرضــــ ـــــوت عطري ـــــور، زي ـــــابونة، عط  ص
ـــــات ـــــعر، منظف ـــــن) للش ـــــول (لوش ـــــل، غس  تجمي

  أســـنان
)87(     

 

Date :21/03/2016 21/03/2016 : التاريخ 

Trademark No.:28841   : 28841العالمة التجارية رقم 
 

Class: 40    : 40يف الصنف 
 

Applicant Name: Mohammad Monther 
Mohammad Khalil 

    محمد منــذر محمــد خليــلبإسم :  
 

Applicant Address  : Tulkarm 0599138845 : 0599138845طولكرم   العنوان  

Applicant for Correspondence :Mohammad 
Monther Mohammad Khalil 
 
PALESTINE 
Tulkarm 0599138845 

 محمد منــذر محمــد خليــل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  0599138845طولكرم 

Goods/Services: 
Print and Design 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــميم ــــه وتص  طباع
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)88( 

Date :24/03/2016 24/03/2016 : التاريخ 

Trademark No.:28867   : 28867العالمة التجارية رقم 
 

Class: 39    : 39يف الصنف 
 

Applicant Name: Sherin Zaki Abdalkarim Salama    : ــــالمةبإسم ــــريم س ــــد الك ــــريين زيك عب     ش
 

Applicant Address  : Ramallah Almasyoun  : ملاصيونرام الله ا  العنوان  

Applicant for Correspondence :Sherin Zaki 
Abdalkarim Salama  
 
PALESTINE 
Ramallah Almasyoun  

ــــالمة:  ليغعنوان التب ــــريم س ــــد الك ــــريين زيك عب  ش
 

  فلسطني
  رام الله املاصيون

Goods/Services: 
Transport. packaging and storage of goods .travel 
arrangement 

البضائع/الخدمات التالية :من اجل 
 النقـــــل وتغليـــــف وتخـــــزين الســـــلع وتنظيـــــم

ــــرحالت والســــفر  ال
)89(  

Date :10/05/2016 10/05/2016 : التاريخ 

Trademark No.:29237   : 29237العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Orka Tekstil Sanayi Ve Turizm 
Ticaret Anonim Sirketi 

ـــــتيل ســـــانايى يف توريـــــزمبإسم :   ـــــا تكس  أورك
ــــــونيم شــــــريكيتي ــــــت ان     تيجاري

 
Applicant Address  : Okmeydani, Gursel 
Mahallesi,Yalim Sokak, No:5 Sisli, Istanbul, Turkey 

أوكميداين، جورسيل ماهالييس، ياليم سوكاك،   العنوان :
  كيا، شيشيل، اسطنبول، تر 5رقم 
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Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 نــادر جميــل قمصـــية:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  182بيت ساحور ص.

Goods/Services: 
Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made 
leather linings (parts of clothing), t-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing 
for sports (for exclusive use for sports), clothing for 
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, 
briefs, pants; socks; footwear, namely shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, booties, sporting shoes, 
slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, 
skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, 
sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, 
neckties, ties, suspender belts. 

الية :من اجل البضائع/الخدمات الت
ــــــــــل ــــــــــا البناطي ــــــــــنى به ــــــــــس واملع  املالب
 والجاكيتـــــات واملعـــــاطف الخارجيـــــة واملعـــــاطف
ـــــــدارات ـــــــز والص ـــــــذالت والبالي ـــــــانري والب  والتن
ـــن ـــزاء م ـــاهزة (اج ـــد الج ـــات الجل ـــان وبطان  والقمص
 املالبــــــس) وقمصــــــان نصــــــف كــــــم والكــــــنزات
ـــــــواب وبناطيـــــــل الربمـــــــودا ـــــــة واألث  الفضفاض
 ةوالشــــــورتات والبيجامــــــات والكــــــنزات الصــــــويف
 والجيــــنزات وبــــذالت الفضفاضــــة ومالبــــس ضــــد
ـــــواب إســـــتحامم ـــــس الشـــــاطيء وأث  املطـــــر ومالب
ــــــــة ــــــــس الرياض ــــــــباحة ومالب ــــــــس الس  ومالب
 (تســــــــتخدم خصيصــــــــا للرياضــــــــة)، مالبــــــــس
ـــــل ـــــان و البناطي ـــــا القمص ـــــنى به ـــــال واملع  االطف
ـــــــة ـــــــس الداخلي  واملعـــــــاطف والفســـــــاتني، املالب
ـات وحـــــامالت الصـــــدر ـــــا البوكرســــ ـــــنى به  واملع
ـــــدا ـــــاس ال ــــــــري والبناطيــــــــلولب ــــــــيل القص  خ
 والجــــوارب؛ البســــة القــــدم واملعــــنى بهــــا االحذيــــة
 باســـــتثناء احذيـــــة تقويـــــة العظـــــام والصـــــنادل
ــــوات ــــة امليشــــ واالبط ــــاء واحذي ــــة ضــــد امل  واحذي
ـــة اي ـــن االحذي ـــزاء م ـــف؛ اج ـــة والخ ـــة الرياض  واحذي
 الكعــــب ونعــــال االحذيــــة واالجــــزاء العلويــــة مــــن
ــــاتاالحذيـــة؛ أغطيـــة الـــرأس واملعـــنى بهـــا ال  قبع
ــــــــة ــــــــات الرياض ــــــــيقة وقبع ــــــــات الض  والقبع
ــــــــتديرة ــــــــات مس ــــــــه (قبع ــــــــي وبريي  والطواق
 ،مســـطحة)، قفـــازات (مالبـــس)، الجـــوارب الطويلـــة
 األحزمـــــــة (مالبـــــــس)، القميصـــــــوالت (ســـــــرتات
 نســــوية قصــــرية)، الســــارنغ (لبــــس يلـــــف حـــــوا
ــــاالت ــــة، الش ــــحة الرقب ــــحة، االوش ــــ)، االوش  ،الخرص
 زمةالياقــــــات، ربطــــــات العنــــــق، الربطــــــات، االح

  الحاملــــة للجــــوارب او البناطيــــل
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)90(  

Date :19/05/2016 19/05/2016 : التاريخ 

Trademark No.:29290   : 29290العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: FORZA BLU SRL Co   : ـــو اس ار ال كـــوبإسم     فـــورزا بل
 

Applicant Address  : Bolonga (Italy ) Via Ernesto 
Masi 40137 

  ايطاليا  21بولونيا ايرنيستو مايس  40137   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــــا للتصـــــنيع:  ليغعنوان التب ـــــة طلنط  رشك
ـــــــة ـــــــترياد والتصـــــــدير قلقيلي  واالس

 
  فلسطني

  حي الظهر -قرب دائرة السري  
Goods/Services: 
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــة ـــــــاه املعدني ـــــــرية ( رشاب الشـــــــعري ) واملي  الب
ــــــي ــــــوبات غ ــــــن املرش ــــــا م ــــــة وغريه  روالغازي
ــــة و مرشــــوبات مســــتخلثة مــــن الفواكــــه  الكحولي
ـــــرى ـات اخ ـــــه , رشاب ومستحرضــــ ـــــائر الفواك  وعص

ــــوبات ــــل املرش   . لعم



66 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

 

)91(  

Date :24/05/2016 24/05/2016 : التاريخ 

Trademark No.:29320   : 29320العالمة التجارية رقم 
 

Class: 36    : 36يف الصنف 
 

Applicant Name: Shareket Masref Al Safa   : ـف الصـــفابإسم ـ     رشكـــة مرصـ
 

Applicant Address  :  Ramallah . Palestaine  : فلسطني  - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحــامي مهنــد عســاف ،اتقــان:  ليغعنوان التب
 للخـــــدمات االستشـــــارية

 
  فلسطني

، رام الله، مركز رام الله اتقان للخدمات االستشارية
  3التجاري/ ط

Goods/Services: 
Banking services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــة ؛ ـــــؤون التمويلي ـفية ؛ الش ـــــدمات املرصــــ  الخ

ــــة    الشــــؤون املاليــــة ؛ الشــــؤون العقاري
)92(  

Date :10/08/2016 10/08/2016 : التاريخ 

Trademark No.:29804   : 29804العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: Hangzhou Hikvision Digital 
Technology Co., Ltd. 

 هــــــانغزهوهيكفيجن ديجيتــــــالبإسم :  
ــــــو., ال يت دي ــــــي ك      .تيكنولوج

Applicant Address  : No. 555, Qianmo Road, Binjiang 
District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China 

, كيامنو رود, بينجيانغ ديسرتيكت, 555نو.  العنوان :
  هانغزهو, زيجيانغ بروفينس, الصني
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Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

  Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -
Beereh  

Goods/Services: 
Computer memory devices; Computer programmes 
[programs], recorded; Computer operating programs, 
recorded; Computer peripheral devices; Computer 
software, recorded; Computer software [recorded]; 
Microprocessors; Monitors [computer hardware]; 
Monitors [computer programs]; Central processing 
units [processors]; Readers [data processing 
equipment]; Integrated circuit cards [smart cards]; 
Computer programs [downloadable software]; USB 
flash drives; Quantity indicators; Parking meters; 
Mechanisms for coin-operated apparatus; Coin-
operated parking gate; Blinkers [signalling lights]; 
Signal lanterns; Signalling panels, luminous or 
mechanical; Signals, luminous or mechanical; 
Electronic bulletin boards; Light-emitting electronic 
pointers; Traffic-light apparatus [signalling devices]; 
Radios; Intercommunication apparatus; Radar 
apparatus; Electronic starting apparatus for the remote 
control of signals; Navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; Global Positioning System 
[GPS] apparatus; Optical communication equipment; 
Equipment for communication network; Monitoring 
apparatus, electric; Video recorders; Portable media 
players; Speed measuring apparatus [photography]; 
Flashlights [photography]; Detectors; Speed checking 
apparatus for vehicles; Audiovisual teaching apparatus; 
Lasers, not for medical purposes; Simulators for the 
steering and control of vehicles; Optical lenses; Optical 
apparatus and instruments; Semi-conductor devices; 
Video screens; Remote control apparatus; Electric 
installations for the remote control of industrial 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــر ـــــــرامج كمبيوت ـــــــر, ب ـــــــرات للكمبيوت  ذاك
ــــــــرامج مســــــــجلة لتشــــــــغيل  مســــــــجلة, ب
ــــــالكمبيوتر ــــــة ب ــــــزة ملحق ــــــر, اجه  ,الكمبيوت
ــــــات ــــــجلة, معالج ــــــر مس ــــــات كمبيوت  برمجي
ـــــزاء ـــــرض (اج ـــــات ع ـــــغرية, شاش ـــــات ص  بيان
ــــــــرامج ــــــــة (ب ــــــــرامج مراقب ــــــــر),  ب  كمبيوت
 للكمبيوتــــــر), وحــــــدات معالجــــــة مركزيــــــة
 جــــــات), قارئــــــات (معــــــدات معالجــــــةمعال)
ــــــة ــــــدارات املتكامل ــــــات), بطاقــــــات ال  ) بيان
ــــــــر ــــــــرامج كمبيوت ــــــــة), ب ــــــــات ذكي  بطاق
ــــ ــــغل وميض ــــل), مش ــــة للتنزي ــــات قابل  (برمجي
 ,لناقـــــل تتـــــابعي مشـــــرتك, مـــــؤرشات الكميـــــة
ـــتي تعمـــل ـــزة ال ـــات لالجه ـــوف, الي  عـــدادات الوق
ـــــل ـــــتي تعم ـــــات ال ـــــة, البواب ـــــالقطع النقدي  ب
 وماضـــة (اضـــواء بـــــالقطع النقديـــــة, اضـــــواء
ـــــارة ـــــات اش ـــــارة, لوح ـــــوانيس اش ـــــارة), ف  اش
  ,مضـــــيئة او اليـــــة, اشـــــارات مضـــــيئة او اليـــــة
 لوحــــــات االعالنــــــات االلكرتونيــــــة, مــــــؤرشات
ــــزة االشــــارات ــــة مصــــدرة للضــــوء, اجه  الكرتوني
ـــــارات), اجهـــــزة ـــــال اش ـــــوئية (ادوات ارس  الض
ـــــزة ـــــرادار, اجه ـــــزة ال ـــــالراديو, اجه ـــــال ب  اتص
ـــــــغيل ا ـــــــدء لتش ـــــــة لب ــزةالكرتوني ــارة اجه  ش
 التحكــــم عــــن بعــــد, اجهــــزة مالحــــة للمركبــــات
 (كمبيوتـــــر طبلـــــوين), اجهـــــزة نظـــــام تحديـــــد
 املواقـــــع العـــــاملي, اجهـــــزة ومعـــــدات اتصـــــال
ــــــــدات لالتصــــــــال ــــــــزة ومع  برصــــــــي, اجه
 ,بالشـــــــبكات, اجهـــــــزة مراقبـــــــة الكرتونيـــــــة
 ,مســـجالت فيـــديو, مشـــغالت وســـائط محمولـــة
ـعة (للتصــــــــوير  اجهــــــــزة قيــــــــاس الرســـــــ
ــــــــــــــرايف), ا ـــــزة اضـــــائة وماضـــــةالفوتوغ  جه
 (للتصـــــوير الفوتوغـــــرايف), كواشـــــف, اجهــــــزة
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operations; Protection devices for personal use against 
accidents; Sound alarms; Alarms; Anti-theft warning 
apparatus; Fire alarms; Locks, electric; Buzzers; Smoke 
alarms; Smoke detectors; Accumulators, electric; 
Portable remote retarder; Batteries, electric, for 
vehicles; Naval signalling apparatus; Electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; Stands for 
photographic apparatus; Measuring apparatus; Electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; Sonars; Detectors system; Navigational 
instruments; Sound locating instruments; Monitoring 
apparatus, electric; Sound transmitting apparatus; 
Sound recording apparatus; Enlarging apparatus 
[photography]; Altimeters; Telemeters; Observation 
instruments; Sounding apparatus and machines; 
Marine depth finders; Steering apparatus, automatic, 
for vehicles; Thermostats for vehicles; Voltage 
regulators for vehicles; Probes for scientific purposes; 
Simulators for the steering and control of vehicles; 
Operating poles for use with computers (except 
computer games); Audio and video receivers; 
Computer Program for the piloting and steering of 
military drones and civilian drones; Fitting for 
monitors; Stands adapted for monitors; Stands adapted 
for camera; Covers adapted for monitors; Covers 
adapted for camera; Lenses adapted for monitors; 
Lenses adapted for camera 

ـــــم ـــــزة تعلي ـــــات, اجه ـعة للمركب  ضـــــبط الرســــ
ــــــــيزرات ليســــــــت  ســــــــمعية وبرصــــــــية, ل
 لالســــــــتعامل الطــــــــبي, اجهــــــــزة متثيليــــــــة
 للقيــــــادة والتحكــــــم باملركبــــــات, عدســــــات
 برصـــية, ادوات واجهـــزة برصـــية, اجهـــزة اشـــباه
ــــم ــــزة التحك ــــديو, اجه ــــات في ــــالت, شاش  املوص
ــع ــن ب  د, منشـــــئات كهربائيـــــة للتحكـــــم عـــــنع
 بعـــــد بالعمليـــــات الصـــــناعية,  اجهـــــزة واقيـــــة
ــــزة ــــن الحــــوادث لالســــتخدام الشخيصــــ, اجه  م
 انـــذار صـــوتية, اجهـــزة انـــذار, اجهـــزة انـــذار ضـــد
ـــددات ـــريق, مح ـــد الح ـــذار ض ـــزة ان ـقة, اجه  الرســ
ـــدخان ـــذار ضـــد ال ـــات, اجهـــزة ان ـــة, طنان  ,كهربائي
ــــة ــــات كهربائي ــــزة بطاري  ,كواشــــف دخــــان, اجه
ــــة متحكــــم فيهــــا عــــن بعــــد  ,مثبطــــات محمول
 بطاريـــــــات كهربائيـــــــة للســـــــيارات, اجهـــــــزة
 اشـــــــارة بحريـــــــة, اجهـــــــزة كهروديناميكيـــــــة
 للتحكـــم باالشـــارة عـــن بعـــد, مســـاند الجهـــزة
 ,التصــــــوير الفوتوغــــــرايف, اجهــــــزة القيــــــاس
 منشــــــئات كهربائيــــــة للتحكــــــم عــــــن بعــــــد
ــــــة ــــــونار, انظم ــــــناعية, الس ــــــات الص  بالعملي
ــدر ,الكشــف, معــدات مالحيــة ــد مص ــزة تحدي  اجه
ـــــــة ـــــــة االلكرتوني  ,الصـــــــوت, اجهـــــــزة املراقب
ـــزة تســـجيل الصـــوت ـــل الصـــوت, اجه ـــزة نق  ,اجه
ــــــــــــــكبري (للتصــــــــــــــوير  اجهــــــــــــــزة الت
 ,الفوتوغـــــــرايف), اجهـــــــزة قيـــــــاس االرتفـــــــاع
 اجهـــزة قيـــاس املـــدى, اجهـــزة املراقبـــة, اجهـــزة
 ,واالت ســــرب االعــــامق, محــــددات عمــــق البحــــر
 ,بـــاتاجهـــــزة التوجيـــــه االلكرتونيـــــة للمـــــرك
 ثريموســــــــــتات للمركبــــــــــات, منظــــــــــامت
ــــــراض ــــــات لالغ ــــــات, مجس ــــــة للمركب  الفلطي
ــــــــادة ــــــــة للقي ــــــــزة متثيلي ــــــــة, اجه  العلمي
ـــــــرامج تشـــــــغيلية ـــــــات, ب  والتحكـــــــم باملركب
ـــــــاب ـــــــدا الع ـــــــرات (ماع ـــــــة للكمبيوت  قطبي
ــــــر), اجهــــــزة االســــــتقبال الســــــمعية  الكمبيوت
 والبرصـــــــية, بـــــــرامج كومبيوتـــــــر خاصـــــــة
ـــــــدون ـــــــائرات ب ـــــــالطريان للط ـــــــالتحكم ب  ب
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ـــع ـــزاء وقط ـــة, اج ـــا واملدني ـــكرية منه ـــار العس  طي
 للشاشــــــات, حــــــامالت للشاشــــــات, حــــــامالت
 للكـــــــامريات, اغطيـــــــة للشاشـــــــات, اغطيـــــــة
 للكـــــامريات, عدســـــات للشاشـــــات, عدســـــات

  للكــــــامريات
)93(  

Date :05/10/2016 05/10/2016 : التاريخ 

Trademark No.:30063   : 30063العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Orka Tekstil Sanayi Ve Turizm 
Ticaret Anonim Sirketi 

 أوركــــــا تكســــــتيل ســــــانايى يفبإسم :  
    توريــــــزم تيجاريــــــت انــــــونيم شــــــريكيتي

 
Applicant Address  : Okmeydani, Gursel 
Mahallesi,Yalim Sokak, No:5 Sisli, Istanbul, Turkey 

أوكميداين، جورسيل ماهالييس، ياليم   ن :العنوا
  ، شيشيل، اسطنبول، تركيا5سوكاك، رقم 

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

  نــادر جميــل قمصـــية:  ليغعنوان التب
  فلسطني

  182بيت ساحور ص.
Goods/Services: 
Clothing,  namely,  trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made 
leather linings (parts of clothing), t-shirts, sweatshirts, 
dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, 
jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; clothing for sports (for exclusive use 
for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, 
coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, 
brassieres, briefs, pants; socks; footwear, namely shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــل ـــــــــا البناطي ـــــــــس واملعـــــــــنى به  املالب
ــــــــــة ــــــــــاطف الخارجي ــــــــــات واملع  والجاكيت
ــــــز ــــــذالت والبالي ــــــانري والب ــــــاطف والتن  واملع
ــــــد ــــــات الجل  والصــــــدارات والقمصــــــان وبطان
 الجـــاهزة (اجـــزاء مـــن املالبـــس) وقمصـــان نصـــف
ـــــــواب ـــــــة واألث ـــــــنزات الفضفاض ـــــــم والك  ك
 وبناطيــــــــــــل الربمــــــــــــودا والشــــــــــــورتات
 والبيجامـــــــــــات والكـــــــــــنزات الصـــــــــــوفية
 والجيــــــنزات وبــــــذالت الفضفاضــــــة ومالبــــــس
ـــــواب ـــــاطيء وأث ـــــس الش ـــــر ومالب ـــــد املط  ض
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walking boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe 
parts namely heelpieces, insoles for footwear, footwear 
uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports caps, 
hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, 
shawls, collars,  neckties, ties, suspender belts 

 إســـــــتحامم ومالبـــــــس الســـــــباحة ومالبـــــــس
ــــــة) ــــــا للرياض ــــــتخدم خصيص ــــــة (تس  ،الرياض
 مالبـــــس االطفـــــال واملعـــــنى بهـــــا القمصـــــان و
 ،البناطيـــــــــــل واملعـــــــــــاطف والفســـــــــــاتني
ـــــــــا ـــــــــة واملعـــــــــنى به ـــــــــس الداخلي  املالب
ـا ـــــــاسالبوكرســــــ ـــــــامالت الصـــــــدر ولب  ت وح
ــــــوارب؛ ــــــل والج ــــــري والبناطي ــــــداخيل القص  ال
ــــــة ــــــا االحذي ــــــنى به ــــــدم واملع ــــــة الق  البس
 باســـــــــتثناء احذيـــــــــة تقويـــــــــة العظـــــــــام
 والصـــنادل واحذيـــة ضـــد املـــاء واحذيـــة امليشـــ
 واالبطــوات واحذيــة الرياضــة والخــف؛ اجــزاء مــن
 االحذيـــة اي الكعـــب ونعـــال االحذيـــة واالجــــزاء
ـــة؛ ـــنى العلويـــة مـــن االحذي ـــرأس واملع ـــة ال  أغطي
 بهـــــا القبعـــــات والقبعـــــات الضـــــيقة وقبعـــــات
ـــــــات ـــــــه (قبع ـــــــي وبريي ـــــــة والطواق  الرياض
ــــــس  ،)مســــــتديرة مســــــطحة)، قفــــــازات (مالب
 ،الجــــــوارب الطويلــــــة، األحزمــــــة (مالبــــــس)
ــــــرية) ــــــوية قص ــــــرتات نس ــــــوالت (س  ،القميص
ـــحة ـــ)، االوش ـــوا الخرص ـــف ح ـــس يل ـــارنغ (لب  ،الس
ـــــــات ـــــــة، الشـــــــاالت، الياق  ،االوشـــــــحة الرقب
ــــة ــــة الحامل ــــق، الربطــــات، االحزم  ربطــــات العن

ـــــل ـــــوارب او البناطي   للج
)94(  

 

  
Date :18/12/2016 18/12/2016 : التاريخ 

Trademark No.:30483   : 30483العالمة التجارية رقم  
Class: 38    : 38يف الصنف  
Applicant Name: sharekat al etesalat al khalawieh al   : رشكـــــة االتصـــــاالت الخلويـــــةبإسم 
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falastinieh الفلســــــــــطينية     
Applicant Address  : albireh - al balou : البالوع -البرية   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 sharekat al etesalat al:  ليغعنوان التب
khalawieh al falastinieh  

  فلسطني
  البالوع - البرية 

Goods/Services: 
communications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 االتصــــــاالت

)95(  

Date :15/01/2017 15/01/2017 : التاريخ 

Trademark No.:30634   : 30634العالمة التجارية رقم 
 

Class: 1    : 1يف الصنف 
 

Applicant Name: nabil younes moh abu irram   : ــرامنبيــــل يــــونبإسم ــو ع     س محمد اب
 

Applicant Address  : al khalil yatta : الخليل يطا جنبا  العنوان  

Applicant for Correspondence :nabil younes moh abu 
irram 
 
PALESTINE 
al khalil yatta 

 نبيــل يــونس محمــد ابــو عـــرام:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  الخليل يطا جنبا

Goods/Services: 
Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; chemical and natural futilisers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــتخدم ـــــــتي تس ـــــــة ال ـــــــات الكيميائي  املنتج
 يف الزراعــــــــة والبســــــــتنة والحراجةاألســــــــمدة

ـــــــة واالصـــــــطناعية)    (الطبيعي
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)96(  

Date :02/02/2016 02/02/2016 تاريخ : ال  

Trademark No.:30756   : 30756العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Shrket Al khomeni Llmawad Al 
tmwnyeh Al mosahma Al khososya Al mahdoda 

 رشكـــــة الخميـــــني للمـــــواد التموينيـــــةبإسم :  
    املســــاهمة الخصوصــــية املحــــدودة

 
Applicant Address  : Al Berah Em Al Sharyet Sharea 
tamem Al Dari 

  البرية ام الرشايط شارع متيم الداري  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 shrket el khomene:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  ام الرشايط

Goods/Services: 
Ka3k/keak/ hlwa/Soos/akras sokarye/hlwyat 
alsokar/torts/moajanat 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــوس ـــوى/ س ـــع حل ـــوى/ قط ـــك/ حل ـــك/ كي  /الكع
ــــات ــــات الســــكر/ تورت ــــراص ســــكرية/ حلوي  /أق

ــات   معجن
)97(  

Date :07/03/2017 07/03/2017 : التاريخ 

Trademark No.:30990   : 30990العالمة التجارية رقم 
 

Class: 18 18ف :   يف الصن 
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Applicant Name: LACOSTE   : الكوســـتبإسم    
 

Applicant Address  : 23/25, rue de Provence 750069 
Paris – FRANCE 

 -باريس  750069, رو دي بوفينس 23/25  العنوان :
  فرنسا

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al -

Beereh  
Goods/Services: 
LEATHER AND IMITATIONS OF LEATHER; 
GOODS OF LEATHER AND IMITATIONS OF 
LEATHER, NAMELY: LUGGAGE, SPORTS BAGS 
(EXCEPT BAGS EXCLUSIVELY ADAPTED FOR 
THE SPORTING ARTICLES THEY ARE DESIGNED 
TO CARRY), LEATHER WARE, VANITY CASES, 
VANITY CASES (NOT FITTED), HANDBAGS, 
BEACH BAGS, RUCKSACKS, BAGS FOR 
FOOTWEAR, BRIEFCASES, SATCHELS, POCKET 
WALLETS, CARD CASES, PURSES, PURSES, NOT 
OF; PRECIOUS METALS, POUCHES TO BE 
CARRIED ON BELTS, CLUTCH BAGS; SKINS; 
TRUNKS AND TRAVELLING BAGS; UMBRELLAS, 
PARASOLS AND WALKING STICKS; WHIPS, 
HARNESSES AND SADDLERY 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــات ــــــدها واملنتج ــــــة وتقلي ــــــود املدبوغ  الجل
ـــب ـــا حقائ ـــا فيه ـــواد مب ـــذه امل ـــن ه ـــنوعة م  املص
ـــــــب الرياضـــــــة (باســـــــتثناء ـــــــة, حقائ  االمتع
 الحقائـــــــب املصـــــــنوعة خصيصـــــــا لـــــــالدوات
 الرياضـــــة املصـــــممة لهـــــا), الجلـــــود, حقائـــــب
 صـــــغرية ملـــــواد التجميـــــل (فارغـــــة), حقائـــــب
ــــر ــــب الظه ــــواطىء, حقائ ــــب الش ــــد, حقائ  ,الي
ـــــة ـــــافظ جلدي ـــــدم, مح ـــــة الق ـــــب البس  ,حقائ
ــــب, محــــافظ ــــب مدرســــية, محــــافظ الجي  حقائ
 البطاقـــــات, جـــــزادين, جـــــزادين ليســـــت مـــــن
 ,املعــــادن النفيســــة, جرابــــات جلديــــة للحــــزم
ـــــــة ـــــــب مخلبي  الجلــــــود, حقائــــــب ,حقائ
 وصــــــناديق الســــــفر, الشــــــاميس واملظــــــالت
ـــــياط وأطقـــــم الخيـــــل  وعيصـــــ امليشـــــ, الس

  والرســـوج
)98(  

Date :17/04/2017 17/04/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31354   : 31354العالمة التجارية رقم 
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Class: 17    : 17يف الصنف 
 

Applicant Name: sharikat ZHllsinaa waltigara   : رشكة زد اتش للصناعة والتجارةبإسم 
 

Applicant Address  : al khalil : الخليل عيىص قرب مدرسة سيدنا ابراهيم   العنوان
2258024  

Applicant for Correspondence :sharikat ZHllsinaa 
waltigara 
 
PALESTINE 
al khalil 

ــــش للصــــناعة:  ليغعنوان التب  رشكــــة زد ات
ــــار  ةوالتج

 
  فلسطني

  2258024الخليل عيىص قرب مدرسة سيدنا ابراهيم 
Goods/Services: 
dishes and houshold and bags made from plastic 
materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــن ـــــنوعة م ـــــاس مص ـــــة واكي ـــــحون واوعي  ص

ـــــــــتيك   البالس

Date :23/05/2017 23/05/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31596   : 31596العالمة التجارية رقم 
 

Class: 7    : 7يف الصنف 
 

Applicant Name: JACK SEWING MACHINE CO., 
LTD. 

ـــدبإسم :   ـــو.، مليت ـــني ك ـــوينغ ماش ـــاك س     .ج
 

Applicant Address  : NO. 15, AIRPORT SOUTH 
ROAD, JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 

، ايربورت ساوث رود، جياوجيانغ 15رقم   العنوان :
  دسرتكت، تيزهو سيتي، زهيجيانغ بروفانس، الصني

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

 
  فلسطني

  ,رام الله74.ب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص
Goods/Services: 
Hemming machines; Pedal drives for sewing machines; 
Sewing machines; Scissors, electric; Wrapping 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ماكنـــات الخياطـــة، محركـــات دواســـات ماكنـــات
 الخياطــــــة، ماكنــــــات الخياطــــــة، املقصــــــات
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machines; Dynamos; Machines for the textile industry; 
Engraving machines; Machine tools; Cutting machines; 
Starters for motors and engines; Motors, other than for 
land vehicles; Robots [machines]; Leather-working 
machines. 

ـــــف ـــــات التغلي ـــــة، ماكن ـــــات الكهربائي  ،واملقص
ـــــــة ـــــــدات الكهربائي  ماكنــــات لصــــناعة ،املول
ــــــــات ــــــــر، ادوات املاكن  ،النســــــــيج، االت الحف
 ماكنـــــــات القـــــــص، مشـــــــغالت املوطـــــــورات
ــــــــك ــــــــري تل ــــــــورات غ ــــــــات، املوط  واملحرك
 ،املســـــــــــتعملة يف املركبـــــــــــات االرضـــــــــــية
ــــــنع ــــــات ص ــــــات)، ماكن ــــــان االيل (ماكن  االنس

ـــود   . الجل
)100(  

 شاورما الريف بالدي
Date :15/06/2017 15/06/2017 :  التاريخ  

Trademark No.:31692   : 31692العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Atallah Andria Iskandar Jasser   : عطــا اللــه انــدريا إســكندر جــارسبإسم    
 

Applicant Address  : Ramallah- Birzet - Main Street : شارع الرئييسال -بريزيت  - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــوف:  ليغعنوان التب ــواد مخل ــامي ج  املح
 

  فلسطني
  رام الله، برج رام اللع

Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions; assistance services for 
business management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organisation of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services provided by a 
commercial company by issuing store service cards to 
clients; modelling services for sales promotions or 
advertising purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the operating 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــامل ـــــامل, ادارة االع ـــــم االع ـــــات, تنظي  ,االعالن
ـــــبي, خـــــدمات املســـــاعدة الدارة  النشـــــاط املكت
ـــــكات ــــــة لـرش ــــــطة التجاري ــــــامل او االنش  االع
ـــــــارض ـــــــم املع ـــــــة, تنظي  صـــــــناعية او تجاري
 ,التجاريــــــة للغايــــــات االعالنيــــــة او التجاريــــــة
ـــــل ـــــن قب ـــــة م ـــــة املقدم ـــــدمات الرتويجي  الخ
 تجاريــــة مــــن خــــالل اصــــدار بطاقــــات رشكــــة
ــــداد ــــدمات إع ــــالء, خ ــــة للعم ــــالت التجاري  املح
 منــــــــاذج الدعايــــــــة واإلعــــــــالن أو تــــــــرويج
 ,املبيعـــــــات, تحـــــــرير النصـــــــوص االعالنيـــــــة
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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; 
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 

 خـــــدمات عـــــرض عامـــــة, خـــــدمات املســـــاعدة
 لتشــــــغيل رشكــــــة تجاريــــــة عــــــىل مبــــــدأ
 االمتيـــــــاز, عـــــــرض املنتوجـــــــات, تـــــــرويج
 يف املبيعـــــات (الطـــــراف اخـــــرى), املبيعـــــات
 مــــزادات عامــــة, تــــرويج وخــــدمات ادارة مــــراكز
 التســــــوق, خــــــدمات املســــــاعدة لالنشــــــطة
ــــــات ــــــن طلب ــــــون م ــــــتي تتك ــــــة ال  التجاري
ـــة ـــاالت عاملي ـــبكات اتص ـــالل ش ـــن خ ـــة م  ,معالج
 وكـــــــاالت االســـــــترياد والتصـــــــدير, االعـــــــالن
 املبـــــارش عـــــىل شـــــبكة كمبيوتـــــرات, خـــــدمات
ـــــد لالطـــــراف االخـــــرى (رشاء املنتوجـــــات  التوري
ــدمات ل  ,رشكـــات اخـــرى), توزيـــع العينـــاتوالخ
 ,ادارة امللفـــــات املحوســـــبة, العالقـــــات العامـــــة
ــــــــاالت ــــــــة, وك ــــــــاء التجاري ــــــــاالت االنب  وك
ـــــــأجري ـــــــع, ت ـــــــاجري االت البي ـــــــات, ت  االعالن
ـــــة ـــــة, نرشـــــ مـــــواد الدعاي  املســـــاحات اإلعالني
 ,واإلعــــــــالن, املســــــــاعدة يف إدارة األعــــــــامل
ــــات ــــرين يف ملف ــــات لالخ ــــن املعلوم ــــث ع  البح
ـــم ـــوب, تج ــــــدحاس ــــــات يف قواع ــــــع املعلوم  ي
 بيانـــــات حاســـــوب, النســـــخ, تحضـــــري أعمـــــدة
ــــامل ــــاعدة يف إدارة األع ــــالن, املس ــــة واإلع  الدعاي
ـــــاين ـــــامل فن ـــــناعية, إدارة أع ـــــة أو الص  التجاري
ــــــــارش ــــــــد املب ــــــــالن بالربي ــــــــل, اإلع  ,التمثي
ـــــخ ـــــالن, نس ـــــة واإلع ـــــواد الدعاي ـــــديث م  تح
ــــات ــــائق, دراســــات الســــوق, لصــــق اإلعالن  ,الوث
ـــــــة واإل ـــــتطالعاتالدعاي ـــــارجي, إس ـــــالن الخ  ع
ـــــــد ـــــــات يف قواع ـــــــم املعلوم ـــــــرأي, تنظي  ال
ـــــة ـــــوص الدعاي ـــــ نص ـــــوب, نرش ـــــات حاس  بيان
 واإلعــــالن, وكــــاالت البيــــع وترتيــــب خــــدمات
ـــــــــة ـــــــــع بالجمل ـــــــــع, خـــــــــدمات البي  البي
ـــــدمات ـــــت, خ ـــــة كان ـــــاي طريق ـــــة ب  وبالتجزئ
ــــغري ــــع تشــــكيلة مــــن الســــلع لصــــالح ال  ،تجمي
 وذلــــك لتمــــكني عامــــة الزبــــائن مــــن معاينتهــــا

  .رشائهــــا و
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)101(  

 شاورما الريف بالدي

Date :15/06/2017 15/06/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31693   : 31693العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Atallah Andria Iskandar Jasser   : عطــا اللــه انــدريا إســكندر جــارسبإسم    
 

Applicant Address  : Ramallah- Birzet - Main Street : الشارع الرئييس / -بريزيت  - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــوف:  ليغعنوان التب ــواد مخل ــامي ج  املح
 

  فلسطني
  رام الله، برج رام اللع

Goods/Services: 
ـــاورما  الش

تالية :من اجل البضائع/الخدمات ال
Shawarma 

Date :06/07/2017 06/07/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31797   : 31797العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Aboud Lelsinaat 
Althgithaya Mosahama Khososiya  

 يــةرشكـــة عـــابود للصـــناعات الغـــذائبإسم :  
    مســـاهمة خصوصـــية

 
Applicant Address  : Ramallah Walbeareh Aboud  : رام الله والبرية عابود  العنوان  
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Applicant for Correspondence :Sharekat Aboud 
Lelsinaat Althgithaya Mosahama Khososiya  
 
PALESTINE 
Ramallah Walbeareh Aboud  

ـــص:  ليغعنوان التب ـــابود لل ـــة ع  ناعــاترشك
ـــية ـــاهمة خصوص ـــة مس  الغذائي

 
  فلسطني

  رام الله والبرية عابود
Goods/Services: 
Coffee  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوة   قه

)103(  

Date :12/07/2017 12/07/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31843   : 31843العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI 

 ســـــولن شـــــيكوالته جيـــــدا ســـــانايي يفبإسم :  
ــــــونيم شــــــريكيتي ــــــت ان     تيجاري

 
Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cad., No: 4, Sehitkamil Gaziantep TURKIYE 

ان  83412انــايز ســانايي بولجييســ . اورج4  العنــوان :
  ، شيهيتكاميل، غازي عنتاب، تركيا4او. لو كاد ان او.

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة  الفكري

 
  فلسطني

  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; Confectionery, chocolates, 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق ــــــــــاغو؛ ال ــــــــــا والس  األرز؛ التابيوك
ـات املصـــــنوعة مـــــن الـــــح ـــ ـــوب؛واملستحرضـ  ب
ـــــــة ـــــــات القابل ـــــــات؛ املثلج ـــــــبز، املعجن  الخ
 ،لألكــــل؛ الســــكر، العســــل، الــــدبس؛ الخــــمرية
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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. 

ـــــح؛ الخـــــردل؛ الخـــــل ـــــيز؛ املل  ،مســـــحوق الخب
ـــــــــج؛ ـــــــــارات؛ الثل ـــــــــات(توابل)؛ البه  الصلص
ـــــــــات، الشـــــــــوكوالتة، البســـــــــكويت  ،الحلوي
 ،املقرمشــــــات، البســــــكويت الهــــــش والــــــرقيق
 الشـــــــوكوال بالحليـــــــب، كعكـــــــة الفواكـــــــه
ــــك ــــغرية، الكع  الشــــوكوال والحلويــــات مــــع ،الص
ــــــات ــــــة، املثلج ــــــة.  البوظ ــــــل.  العلك  الكرامي
ـــــتي ـــــة ال ـــــات الخفيف ـــــة لألكـــــل.  الوجب  القابل
ـــــــار، الشـــــــوفان ـــــــوب، البوش  أساســـــــها الحب
 ،املطحـــــون، رقـــــائق الـــــذره، حبـــــوب اإلفطـــــار
ـــــــتهالك البرشـــــــي ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب  ،القم
 ،الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك البرشـــــــي
ــــــتهالك ــــــوخ لالس ــــــوفان املطب  ،البرشـــــي الش

ــــتهالك البرشــــي ــــوخ لالس ــــاودار مطب   .ج
)104(  

Date :13/07/2017 13/07/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31878   : 31878العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Hero AG   : ــيبإسم     هريو أي ج
 

Applicant Address  : CH 5600 Lenzburg, Switzerland : لينزبورغ ، سويرسا 5600 -يس أتش  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
  الفكريـــــة

  فلسطني
  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

Goods/Services: 
Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; fruit and vegetable based snack foods, bars, 
desserts; nut bars; nut¬ based  bars; processed  nuts; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدة، وال ــة ، املجّم ــة املحفوظ ــار املجفف ــه والخض فواك
واملطبوخة؛ الوجبـات الخفيفـة التـي أساسـها الخضـار 
ـــواح  ـــات؛ أل ـــات ، الحلوي ـــه، خـــدمات الحان والفواك



80 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

dried  edible  mushrooms; preserved mushrooms; fruit 
slices; fruit chips; vegetable chips; jellies; jams, 
marmalades; compotes; fruit spreads; fruit pulp; fruit 
mush; fruit and vegetable puree; pre-cooked soup; 
preparations for making soup; nut-based spreads; 
hazelnut spreads;  prepared  meals  made  from  meat;  
prepared  fish dishes; prepared meat; preserved meat; 
processed meat; tomato puree; olive oil; hash brown 
potatoes; potato-based gnocchi; protein powder for 
culinary purposes; milk products containing fruit pulp 
and fruit aromas; bouillon; milk and milk products; 
yogurt. 

ـات  ـات؛ املكرس املكرسات؛ األلواح التي أساسـها املكرس
ــر  ــل؛ الفط ــالح لألك ــف الص ــر املجف ـة ؛ الفط املحّرضـ
 املحفـــــوظ؛ رشائـــــح الفواكـــــه؛ رقـــــائق فواكـــــه؛
مـواد الهالميـة؛ املَـرىب، مربيـات رقــــائق الخضــــار؛ ال
 الحمضــــــيات؛ الفواكــــــه املطبوخــــــة بالســــــكر؛
 الفاكهــــــة القابلــــــة للــــــدهن؛ لــــــب فواكــــــه؛
 عصــــــــيدة الفواكــــــــه؛ معجــــــــون الفواكــــــــه
ــــــبقا؛ ــــــأة مس ــــــوربة املعب ـاوات؛ الش  والخرضـــــ
ـــــة ـــــوربات؛ األطعم ـــــري الش ـات تحض  مستحرضــــ
ـات؛ ـــــتي أساســـــها املكرســــ ـــــدهن ال ـــــة لل  القابل
ــــدهن ال ــــة لل ــــة القابل يت أساسـها البنـدق؛ األطعم
الوجبات الجاهزة املصنوعة من اللحوم؛ أطباق السمك 
املحرضة؛ اللحوم الجاهزة؛ اللحـوم املحفوظـة؛ اللحـوم 
املحّرضة ؛ معجون الطامطم؛ زيـت الزيتـون؛ بطـاطس 
 بيوريـــــــه مقليـــــــة؛ أكلـــــــة النـــــــويك الـــــــتي
 أساســـــــها البطـــــــاطس؛ مســـــــحوق الربوتـــــــني
ــــــب ــــــات الحلي ــــــو؛ منتج ــــــتخدامات الطه  الس
ـــــوي عـــــىل لـــــب الفواكـــــه ونكهـــــةال  يت تحت
ــــات ــــب ومنتج ــــوم؛ الحلي ــــرق اللح ــــه ؛ م  الفواك

ــــادي ــــنب الزب ــــب؛ ل     .الحلي

)105( 

Date :16/07/2017 16/07/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31883   : 31883العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: hazem moh fadel qafeesha   : حـــازم محمـــد فضـــل عبـــد الفتـــاحبإسم 
    قفيشــــــة
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Applicant Address  : al khalil : الخليل شارع وادي التفاح /دوار املنارة  العنوان  

Applicant for Correspondence :hazem moh fadel 
qafeesha 
 
PALESTINE 
al khalil 

 حـــازم محمـــد فضـــل عبـــد الفتـــاح:  ليغعنوان التب
 قفيشــــــة

 
  نيفلسط

  الخليل شارع وادي التفاح /دوار املنارة
Goods/Services: 
accessories and perfumes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 عطــــور واكسســــوارات ونرثيــــات

)106(  

Date :16/07/2017 16/07/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31886   : 31886العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekt Alquds Lltknlojea 
Almotaqdma Walaleaf Aldwaea Mosahama Khososiya  

ـــــابإسم :   ـــــدس للتكنولوجي ـــــة الق  رشك
ــــاهمة ــــوئية مس ــــاف الض ــــة وااللي  املتقدم

ــــية      خصوص
Applicant Address  : Sharea Alarsal Borg Amaar 
Altabeq 12 

   12رع االرسال برج عامر الطابق شا  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــدمات:  ليغعنوان التب ــــش للخ ــــة يب اس ات  رشك
ــــــة ــــــارات القانوني  واالستش

 
  فلسطني

  0568700500جوال  2االرسال عامرة ترمسعيا ط 
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه ـــالن وادارة وتوجي ـــة واالع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  االعـــــامل وتفعي
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)107(  

Date :16/07/2017 16/07/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31898   : 31898العالمة التجارية رقم 
 

Class: 45  : 45  يف الصنف 
 

Applicant Name: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon 
Wa Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah 

 محامون - رشكـــة كـــامل ومشـــاركوهبإسم :  
ـــــانونيون ـــــارون ق ـــة - ومستش     مدني

 
Applicant Address  : Al Bireh - Palestine : فلسطني -البرية   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامون إيـــاد حاليقـــة وهبـــه:  ليغعنوان التب
ــة ــحق مراغ ــن واس  محيس

 
  فلسطني

  1591رام الله ص. ب. 
Goods/Services: 
Legal Services, security services for the protection of 
property and individuals, personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خــــدمات قانونيــــة وخــــدمات أمنيــــة لحاميــــة
ــــــية ــــــدمات شخص ــــــراد وخ ــــــات واألف  املمتلك
ــــات ــــة لحاج ــــرون تلبي ــــدمها آخ ــــة يق  واجتامعي

ــــراد   .األف
 

)108( 

Date :19/07/2017 19/07/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31924 31924تجارية رقم :  العالمة ال 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: YIWU ROMANTIC COSMETICS   : ييــــوو رومانتيــــك كــــوزميتيكس كــــوبإسم.، 
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CO., LTD. / A Chinese Limited Liability Company ليمتـــــد. / رشكـــــة صـــــينية ذات مســـــؤولية 
    محدودة

 
Applicant Address  : 97 QIUSHI ROAD, BEIYUAN 
INDUSTRIAL ZONE, YIWU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

كيويش رود، بييوان إندسرتيال زون،  97  العنوان :
ييوو سيتي، زهيجيانغ بروفينس، جمهورية الصني 

  الشعبية
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــو:  ليغعنوان التب ــني ع ــب ب ــيل غري ــزة ع  دةحم
 

  فلسطني
  دولة فلسطني  ––الضفة الغربية  ––نابلس

Goods/Services: 
Astringents for cosmetic purposes; beauty masks; 
cosmetic creams; cosmetics; hair lotions; pomades for 
cosmetic purposes; make-up powder; scented water; 
sun-tanning preparations (cosmetics); make-up 
preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــل؛ ـــــــراض التجمي ـــــــة ألغ قابضـــــــات لألوعي  
 أقنعـــــــة تجميليـــــــة؛ كرميـــــــات تجميليـــــــة؛
ــــــعر؛ ــــــيون للش ــــــل؛ لوس ـات تجمي  مستحرضـــــ
ــل؛ مســاحيق مكيــاج؛ مــاء ــراض التجمي ــراهم ألغ  م
ـة عنــــد ــ ـات لحاميــــة البرشـ ــ  معطــــر؛ مستحرضـ
ـــــل]؛ ـات تجمي ـــــمس [مستحرضــــ ـــــرض للش  التع

ــــاجمســــتح   .رضات مكي
)109(  

Date :20/07/2017 20/07/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31941   : 31941العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

ــــيونالرشكــــة المــــرياج انرتنــــابإسم :    ش
    التجاريـــة مســـاهمة خصوصـــية

 
Applicant Address  : Gaza Alremal Shar'e Alnaser  : غزه الرمال شارع النرص  العنوان  

Applicant for Correspondence :Sharekat Lamirage 
Internashonal Altegareya Mosahama Khososiya  

 رشكــــــة المــــــرياج انرتناشــــــيونال:  ليغالتبعنوان 
 التجاريـــة مســـاهمة خصوصـــية
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PALESTINE 
Gaza Alremal Shar'e Alnaser  

 
  فلسطني

  غزه الرمال شارع النرص
Goods/Services: 
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.   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــيد ـــدواجن والص ـــوم ال ـــامك ولح ـــوم واالس  ، اللح
 خالصـــــــات اللحـــــــوم ، فواكـــــــه وخرضـــــــوات
ــــيل) ــــالم (ج ــــوة ،ه ــــه ومطه ــــة ومجفف  محفوظ
ــــــكر ــــــة بالس ــــــه مطبوخ ــــــات وفواك  ، ومربي
ــــــب ــــــب ومنتجــــــات الحلي ــــــض والحلي  ، البي

ـــل ـــالحة لألك ـــدهون الص ـــزيوت وال   ال
)110(  

Date :01/08/2017 01/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:31998   : 31998العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Portola Pharmaceuticals, Inc.   : ــــــكبإسم ــــــالز, ان ــــــوال فارماكيوتيك     .بورت
 

Applicant Address  : 270 East Grand Avenue, South San 
Francisco, CALIFORNIA 94080, U.S.A. 

ــوان : ــان  270  العن ــاوث س ــو, س ــد افني ــت غران ايس
, الواليــات املتحــدة 94080فرانسيســكو, كاليفورنيــا 

  االمريكية
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 Abu-Ghazaleh:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-
Beereh  

Goods/Services: 
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 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الصـــــــــيدالنية املســـــــــتخدمة  املستحرضــــــــ
 ,يف حــــــــــاالت االورام وامــــــــــراض الــــــــــدم
ـات الصـــــــــــيدالنية لعـــــــــــالج  املستحرضــــــــــ
ــــــدم ــــــط ال ــــــدم وتجل ــــــخرث ال  اضــــــطرابات ت
ـات ــــــدم, املستحرضـــــ ــــــات ال  ورسطــــــان والتهاب
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 الصـــــــــيدالنية املســـــــــتخدمة كامضـــــــــادات
  للتــــــــخرث

)111(  

Date :07/08/2017 07/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32008   : 32008العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: natura alternatives company   : ـــــاتبإسم ـــــه ملنتج ـــــدائل الطبيعي ـــــة ب  رشك
    الطبيعــــــه واالســــــتثامر

 
Applicant Address  : nablus - rafdia  : رفيديا  -نابلس   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحــامي غســـان العقـــاد:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  فوق معرض جوال -رفيديا  -نابلس 

Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ،اللحــــوم واألســــامك ولحــــوم الــــدواجن والصــــيد
 خالصـــات اللحـــم، فواكـــه وخرضـــوات محفوظـــة
ــــات ــــيل) ومربي ــــوة، هــــالم (جي ــــة ومطه  ومجفف
ــــــــض  وفواكــــــــه مطبوخــــــــة بالســــــــكر، البي
ـــــزيوتوالحليـــــــب ومنتجـــــــات ا ـــــب، ال  لحلي

ـــل ـــدهون الصـــالحة لألك   .وال
)112(  

Date :14/08/2017 14/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32037   : 32037العالمة التجارية رقم 
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Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: TETRA PHARM LTD.   : ـــــدبإسم ـــــارم مليت ـــــرتا ف     .تي
 

Applicant Address  : an Israeli company of, 121 
Hachashmonaim Street, Tel Aviv 6713328, Israel 

هشاشونايم  121رشكة ارسائيلية وعنوانها   العنوان :
  ، ارسائيل6713328ابيب -سرتيت، تل

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

 
  فلسطني

  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 
Goods/Services: 
Soaps; perfumery; cosmetics; essential oils; cosmetic 
preparations containing herbal, vitamin, mineral, 
beverage and/or food supplements; cosmetic 
preparations for the treatment of seborrhea; hair and 
body lotions; bath foams; shampoos; hair conditioners; 
creams, gels, moisturizers; bath salts; powders; 
toiletries; aftershaves; make-up preparations; 
deodorants for personal use; cosmetic preparations for 
the treatment and care of the face and the body; after 
shave lotions; antiperspirants; sunscreen preparations; 
dentifrices; non-medical dental preparations; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــل ـات التجمي ـــــور، مستحرضــــ ـــــابون، العط  ،الص
ـات التجميـــــل ـــ  الـــــزيوت العطريـــــة، مستحرضـ
 الــــــــــتي تحتــــــــــوي عــــــــــىل االعشــــــــــاب
 والفيتامينــــــات  واملعــــــادن واملرشـــــــوبات و/او
ـــــل ـات التجمي ـــــة، مستحرضــــ ـــــالت الغذائي  املكم
ـــــزهم، كرميـــــات الشـــــعر والجســـــم  ،لعـــــالج ال
ــــامب ــــتحامم، الش ــــوات االس ــاترغ ــات، مطري  وه
ــــالح ــــات، ام  الشــــعر، الكرميــــات والجــــل واملرطب
ــــــة ــــــاحيق الزين ــــــودرة، مس ــــــتحامم، الب  ،االس
ـات ــــة، مستحرضـــ ــــد الحالق ــــا بع ـات م  مستحرضـــ
ــــــتعامل ــــــروائح لالس ــــــزيالت ال ــــــل، م  التجمي
ــــــل لعــــــالج ـات التجمي  الشخيصــــــ، مستحرضـــــ
 والعنايـــة بالوجـــه والجســـم، كرميـــات مـــا بعـــد
ـات  الحالقــــــة، مضــــــادات التعــــــرق، مستحرضـــــ
ـــــنان ـــــات االس ـــــمس، منظف ـــــن الش ـــــة م  ،واقي
ـات تنظيــــــــف االســــــــنان غــــــــري  مستحرضـــــــ
ـات التبييـــــــض ومـــــــواد  الطبيـــــــة، مستحرضــــــ
ــــــــس ــــــــرى تســــــــتعمل لغســــــــيل املالب  ،اخ
ـات التنظيــــــف والتلميــــــع والفــــــرك  مستحرضـــــ

  . والكشـــط
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)113(  

Date :23/08/2017 23/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32068 32068رقم :   العالمة التجارية 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Qater Alnada Alsenaia 
Altejariah 

 رشكة قطر الندى للصناعة  واالنتاجبإسم :  
 

Applicant Address  : Albeerah - Jabal Altaweel - Tel 
2401524 Fax 2401525 

ف  2401524ت -جبل الطويل -البرية  العنوان :
2401525  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــه:  ليغعنوان التب  نفس
 

  فلسطني
  0599919197جوال 

Goods/Services: 
SHAMPOOS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 شــــامبو

)114(  
 

Date :29/08/2017 29/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32124 32124ية رقم :  العالمة التجار 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya 

مجموعة مجل االستثامرية املساهمة  رشكةبإسم : 
   الخصوصية املحدودة

Applicant Address  : Ramallah - Palestine : فلسطني - رام الله   العنوان  
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Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 اتقــــان - املحــامي مهنــد عســاف:  ليـغعنـوان التب
ـــــارية ـــــدمات االستش ــــرج رام - للخ ــــه ب  رام الل

  3ط - اللـــه التجـــاري
  فلسطني

 -اتقان للخـدمات االستشـارية  -املحامي مهند عساف 
  3ط -رام الله برج رام الله التجاري 

Goods/Services: 
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-

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــامل ـــــامل, ادارة االع ـــــم االع ـــــات, تنظي  ,االعالن
ـــــبي, خـــــدمات املســـــاعدة الدارة  النشـــــاط املكت
ـــــكات ــــــة لـرش ــــــطة التجاري ــــــامل او االنش  االع
ــــن ــــالن ع ــــدمات االع ــــة,  خ ــــناعية او تجاري  ص
ـــــــة ـــــــارض التجاري ـــــــم املع  الوظـــــــائف، تنظي
ـــــدمات ـــــة, الخ ـــــة او التجاري ـــــات االعالني  للغاي
ــــــةال ــــــل رشك ــــــن قب ــــــة م ــــــة املقدم  ترويجي
 تجاريـــة مـــن خـــالل اصـــدار بطاقـــات املحـــالت
 التجاريـــــة للعمـــــالء, خـــــدمات إعـــــداد منـــــاذج
ــــــالن أو تــــــرويج املبيعــــــات ــــــة واإلع  ,الدعاي
ــــرض ــــدمات ع ــــة, خ ــــوص االعالني ــــرير النص  تح
 عامـــــة, خـــــدمات املســـــاعدة لتشـــــغيل رشكـــــة
ــــــدأ االمتيــــــاز, عــــــرض ــــــىل مب ــــــة ع  تجاري
ـــــــع ـــــــرويج املبي  ات (الطـــــرافاملنتوجـــــــات, ت
ــــرويج ــــة, ت ــــزادات عام ــــات يف م  اخــــرى), املبيع
 وخـــــدمات ادارة مـــــراكز التســــــوق, خــــــدمات
 املســــــــاعدة لالنشــــــــطة التجاريــــــــة الــــــــتي
 تتكــــون مــــن طلبــــات معالجــــة مــــن خــــالل
ــــــــة, وكــــــــاالت  شــــــــبكات اتصــــــــاالت عاملي
ـــــــارش ـــــــالن املب ـــــــترياد والتصـــــــدير, االع  االس
 عــــىل شــــبكة كمبيوتــــرات, خــــدمات التوريــــد
ـــــــــــــات) لالطـــــراف االخـــــرى  رشاء املنتوج
ــكات اخـــرى), توزيـــع العينـــات  ,والخـــدمات لـرش
 ,ادارة امللفـــــات املحوســـــبة, العالقـــــات العامـــــة
ــــــــاالت ــــــــة, وك ــــــــاء التجاري ــــــــاالت االنب  وك
ـــــــأجري ـــــــع, ت ـــــــاجري االت البي ـــــــات, ت  االعالن
ـــــة ـــــة, نرشـــــ مـــــواد الدعاي  املســـــاحات اإلعالني
 ,واإلعــــــــالن, املســــــــاعدة يف إدارة األعــــــــامل
ـــات ـــن املعلوم ـــث ع  لالخـــــرين يف ملفـــــات البح
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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. 

ــــــد ــــــات يف قواع ــــــع املعلوم ــــــوب, تجمي  حاس
 بيانـــــات حاســـــوب, النســـــخ, تحضـــــري أعمـــــدة
ــــامل ــــاعدة يف إدارة األع ــــالن, املس ــــة واإلع  الدعاي
ـــــاين ـــــامل فن ـــــناعية, إدارة أع ـــــة أو الص  التجاري
ــــــــارش ــــــــد املب ــــــــالن بالربي ــــــــل, اإلع  ,التمثي
ـــــخ ـــــالن, نس ـــــة واإلع ـــــواد الدعاي ـــــديث م  تح
ــــات ,الوثــــائق, دراســــات الســــوق  ,لصــــق اإلعالن
 الدعايــــــة واإلعــــــالن الخــــــارجي, إســــــتطالعات
ـــــــد ـــــــات يف قواع ـــــــم املعلوم ـــــــرأي, تنظي  ال
ـــــة ـــــوص الدعاي ـــــ نص ـــــوب, نرش ـــــات حاس  بيان
 واإلعــــالن, وكــــاالت البيــــع وترتيــــب خــــدمات
ـــــــــة ـــــــــع بالجمل ـــــــــع, خـــــــــدمات البي  البي
ـــــدمات ـــــت, خ ـــــة كان ـــــاي طريق ـــــة ب  وبالتجزئ
ــــغري ــــع تشــــكيلة مــــن الســــلع لصــــالح ال  ،تجمي
ــــكني ــــك لتم ـــا وذل ـــن معاينته ـــائن م ـــة الزب  عام

  .و رشائهــــا
)115( 

Date :29/08/2017 29/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32125   : 32125العالمة التجارية رقم 
 

Class: 36    : 36يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya 

 ريــةرشكـــة مجموعـــة مجـــيل االســـتثامبإسم :  
    املســــاهمة الخصوصــــية املحــــدودة

 
Applicant Address  : Ramallah - Palestine : فلسطني - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 اتقــــان - املحــامي مهنــد عســاف:  ليـغعنـوان التب
ـــــارية ـــــدمات االستش ــــرج رام - للخ ــــه ب  رام الل

 3ط - اللـــه التجـــاري
 

  فلسطني
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 -اتقان للخـدمات االستشـارية  -ملحامي مهند عساف ا
  3ط -رام الله برج رام الله التجاري 

Goods/Services: 
Insurance; activities , finance activities , cash activities , 
real estate activities 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــؤون ـــــــة ، الش ـــــــؤون املالي ـــــــأمني ، الش  الت

ـــةالنقــــد ـــة ، الشـــؤون العقاري   ي
)116(  

Date :29/08/2017 29/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32126   : 32126العالمة التجارية رقم 
 

Class: 39    : 39يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya 

 رشكــــة مجموعــــة مجــــيل االســــتثامريةبإسم :  
امل ـــدودة ـــية املح ـــاهمة الخصوص     س

 
Applicant Address  : Ramallah - Palestine : فلسطني - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 اتقــــان - املحــامي مهنــد عســاف:  ليـغعنـوان التب
ـــــارية ـــــدمات االستش ــــرج رام - للخ ــــه ب  رام الل

  3ط - اللـــه التجـــاري
  فلسطني

 -اتقان للخـدمات االستشـارية  -هند عساف املحامي م
  3ط -رام الله برج رام الله التجاري 

Goods/Services: 
Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــــائع ــــــــزين البض ــــــــة وتخ ــــــــل، تعبئ  ،النق

ــــــفر ــــــات الس   .ترتيب
)117(  

Date :29/08/2017 29/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32127   : 32127العالمة التجارية رقم 
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Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya 

 رشكــــة مجموعــــة مجــــيل االســــتثامريةبإسم :  
    املســــاهمة الخصوصــــية املحــــدودة

 
Applicant Address  : Ramallah - Palestine : فلسطني - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 اتقــــان - املحــامي مهنــد عســاف:  ليـغعنـوان التب
ـــــارية ـــــدمات االستش ــــرج رام - للخ ــــه ب  رام الل

  3ط - اللـــه التجـــاري
  فلسطني

 -اتقان للخـدمات االستشـارية  -املحامي مهند عساف 
  3ط -ج رام الله التجاري رام الله بر

Goods/Services: 
/Education; providing of training; entertainment 
services; sporting and cultural activities; production 
and distribution of motion pictures, television and 
radio programmes and content; film festivals, film 
touring programmes, film and video archives; 
education programmes and workshops; training 
programmes and workshops; publication of printed 
matter, newspapers, books, magazines and inserts and 
supplements; provision of information concerning 
entertainment; publication of on-line electronic 
publications, including newspapers, magazines and 
inserts and supplements therefore; electronic 
publication services, including publication of texts and 
images from newspapers, magazines and other printed 
publications; arranging, managing and conducting 
seminars, trade shows, exhibitions, conferences, 
ceremonies, launches, press conferences, special events 
and competitions; arranging, managing and 
conducting sporting and cultural activities; party 
planning; events management; publishing services; 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خدمات التعليــــــــم؛ تــــــــوفري التــــــــدريب؛
 الرتفيــــــه؛ األنشــــــطة الرياضــــــية والثقافيــــــة؛
ـــــرامج ـــــوى وب ـــــالم ومحت ـــــع األف ـــــاج وتوزي  إنت
ــــــات األفــــــالم  اإلذاعــــــة والتليفــــــزيون؛ مهرجان
ــــالم ــــيفات األف ــــالم وأرش ــــوالت األف ــــرامج ج  وب
ــــــم؛ ــــــرامج التعلي ــــــل وب ــــــديو؛ ورش عم  والفي
ـــــــ ـــــــدريب؛ نرش ـــــــرامج الت ـــــــل وب  ورش عم
 املطبوعـــــات والصـــــحف والكتـــــب واملجـــــالت
ــــح ـــــاتواملق ـــــوفري املعلوم ـــــات واملالحـــــق؛ ت  م
 بشـــــــــأن الرتفيـــــــــه؛ نرشـــــــــ املطبوعـــــــــات
 اإللكرتونيــــــــة املبــــــــارشة مبــــــــا يف ذلــــــــك
ـــــا؛ ـــــا ومالحقه ـــــالت ومقحامته ـــــحف واملج  الص
 خـــــدمات النرشـــــ اإللـــــكرتوين مبـــــا يف ذلـــــك
 نرشــــــ النصــــــوص والصــــــور مــــــن الصــــــحف
 واملجــــــــالت وغريهــــــــا مــــــــن املنشــــــــورات
ـــــدوات ـــــراء الن ـــــم وإدارة وإج ـــــة؛ تنظي  املطبوع
ـــــراتوال ـــــارض واملؤمت ـــــة واملع ـــــروض التجاري  ع
ـــــــــــالق ـــــــــــالت اإلط ـــــــــــاالت وحف  واالحتف
 واملؤمتــــــــــرات الصــــــــــحفية واملناســــــــــبات
 الخاصـــــة واملســـــابقات؛ تنظيـــــم وإدارة وإجـــــراء
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editing of audio-tapes, motion pictures, video-tapes, 
written text, photographic films; digital imaging 
services; digital music, videos and television clips (not 
downloadable) provided from MP3 websites on the 
Internet; digital music, videos and television clips (not 
downloadable) provided from the Internet; recreation, 
sporting and cultural services; information, advisory 
and consultancy services relating to all of the 
aforementioned. 

ــــــط ــــــة؛ تخطي ــــــية والثقافي ــــــطة الرياض  األنش
 الحفـــــالت؛ إدارة الفعاليـــــات؛ خـــــدمات النرشـــــ؛
ــــــــالم  تحــــــــرير األرشطــــــــة الصــــــــوتية واألف
 املكتوبــــــــة وأرشطــــــة الفيــــــديو والنصــــــوص
 واألفــــــالم الفوتوغرافيــــــة؛ خــــــدمات التصــــــوير
ـــــــة ومقـــــــاطع ـــــــرقمي؛ املوســـــــيقى الرقمي  ال
 الفيــــــــديو والتليفــــــــزيون (غــــــــري القابلــــــــة
ــــن مواقــــع ــــدميها م ــــم تق ــــتي يت ــــل) ال  للتنزي

ـــــــــــــــيقى اإلم يب ــــــــت؛3موس ــــــــىل اإلنرتن   ع
ـــــــديو ـــــــاطع الفي ـــــــة ومق  املوســـــــيقى الرقمي
ـــــــل) ـــــــة للتنزي ـــــــري القابل ـــــــزيون (غ  والتليف
ــــــتي يتــــــم تقــــــدي ـــــت؛ال ـــــن اإلنرتن ـــــا م  مه
ـــــــــــة والرياضـــــــــــية  الخـــــــــــدمات الرتويحي
 والثقافيــــــة؛ خــــــدمات ملعلومــــــات واملشــــــورة

ــــلة بكافــــة مــــا تقــــدم ــــارات املتص   االستش
)118(  
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    املســــاهمة الخصوصــــية املحــــدودة
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ـــامي:  ليـغعنـوان التب ــد عســاف املح  اتقــــان - مهن
ـــــارية ـــــدمات االستش ــــرج رام - للخ ــــه ب  رام الل

  3ط - اللـــه التجـــاري
Goods/Services: 
Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; research laboratory services; 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــــــة ــــــــــة والعلمي ــــــــــدمات التكنولوجي  الخ
ـــــة  واألبحـــــاث و خـــــدمات التصـــــميامت املتعلق
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management of research, design and development 
projects; product research, design and development; 
technical research; research, design and development 
services relating to computers, computer programmes, 
computer systems, computer software application 
solutions, data processing systems, data management, 
computerised information processing systems, 
communications services, communications solutions, 
communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of 
technical consultancy, information and advice relating 
to the aforesaid; technical testing; industrial testing; 
preparation of technical reports and studies; computer 
services; updating and design of computer hardware; 
maintenance, updating and design of computer 
firmware, computer software and computer programs; 
computer programming services; preparation and 
provision of information in relation to computers and 
computer network facilities; technical advice and 
consultation services in the field of information 
technology and telecommunications; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for 
computer networks, telecommunications networks and 
data transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; provision of 
access to an electronic on-line network for information 
retrieval; computer rental; design, drawing and 
commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the internet; virtual and interactive image 
creation services; creating, operating and maintaining 
databases, intranets and web sites; hosting the web sites 
of others; installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer database; 
leasing of access time to computer bulletin and 

 بهــــــا؛ خــــــدمات األبحــــــاث املخربيــــــة؛ إدارة
 األبحـــــــاث، تصـــــــميم وتطويـــــــر املشـــــــاريع؛
 ابحــــــــاث حــــــــول املنتجــــــــات، التصــــــــميم
ــــــــــة؛ ــــــــــاث التكنولوجي ــــــــــر؛ األبح  والتطوي
 األبحــــــــــاث، التصــــــــــاميم والتطويــــــــــرات
امل  تعلقــــــــــــة بــــــــــــالكمبيوتر، بــــــــــــرامج
 ،الكمبيوتــــــــــــر، أنظمــــــــــــة الكمبيوتــــــــــــر
 ،برمجيــــــات تطبيقيــــــة لحلــــــول الكمبيوتــــــر
 ،أنظمـــــة معالجـــــة البيانـــــات، إدارة البيانـــــات
ــــات املحوســــبة، خــــدمات  نظــــام معالجــــة البيان
 اإلتصــــــاالت، حلــــــول اإلتصــــــاالت، تطبيقــــــات
 اإلتصـــــــاالت، نظـــــــم اإلتصـــــــاالت وواجهـــــــة
 تالشــــــــــبكات و التزويــــــــــد باإلستشــــــــــارا
 التكنولوجيـــــــــة، املعلومـــــــــات والنصـــــــــائح
 املرتبطــــــة مبــــــا ذكــــــر اعــــــاله؛ الفحوصــــــات
ــــــري ــــــناعية؛ تحض ــــــات الص ــــــة؛ الفحوص  التقني
 واعـــــــداد التقـــــــارير والدراســـــــات التقنيـــــــة؛
 خــــــدمات الكمبيوتــــــر؛ تطويــــــر و تصــــــميم
 أجهــــــــزة الكمبيوتــــــــر؛ صــــــــيانة، تصــــــــميم
ــــات ــــرامج وبرمجي ــــام، ب ــــرامج النظ ــــديث ب  وتح
ـــــدادالكمبيوتــــــــر، خــــــــدمات الربمــــــــج  ة؛ اع
 وتـــــــــــــوفري املعلومـــــــــــــات املتعلقـــــــــــــة
 بـــــــــــالكمبيوتر وخـــــــــــدمات شــــــــــــبكات
ــــــة والخــــــدمات ــــــر؛ النصــــــائح التقني  الكمبيوت
 االستشـــــــــــارية يف مجـــــــــــال تكنولوجيـــــــــــا
 املعلومـــــــــــات واإلتصـــــــــــاالت الســـــــــــلكية
ـــــــر أنظمـــــــة  والالســـــــلكية؛ تصـــــــميم وتطوي
 الكمبيوتــــــر وأنظمــــــة ومعــــــدات اإلتصــــــاالت
ـــــــــدمات ادارة ـــــــــلكية؛ خ ـــــــــلكية والالس  الس
ــــبي ـــــغييلالكم ـــــدعم التش ـــــدمات ال ـــــر؛ خ  وت
ــــــــــــر، شــــــــــــبكات  لشــــــــــــبكات الكمبيوت
 اإلتصـــــــــــاالت الســـــــــــلكية والالســـــــــــلكية
ــــــــات؛ خــــــــدمات ــــــــث البيان  وشــــــــبكات ب
 الكمبيوتـــــر عـــــىل الخـــــط؛ خـــــدمات الربمجـــــة
ـــــوفري ـــــم توفريهـــــا عـــــىل الخـــــط؛ ت ـــــتي يت  ال
 الوصـــــــول اىل الشـــــــبكة اإللكرتونيـــــــة عـــــــىل
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message boards and to computer networks; internet 
service provider [ISP] services; compilation, creation 
and maintenance of a register of domain names; 
creating, operating and maintaining web sites, web 
pages and portals for logging text, images and music 
provided either via computers or mobile telephones; 
provision of information and advisory services on-line 
from a computer database or via the internet; weather 
forecasting; weather information services; interior 
design services; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services, Legal services, 
legal consultancy, legal research; consultancy and 
services rendered by a notary public; arbitration 
services; dealing with complaints; consultancy 
regarding rules and legislation; translation. 

 الخـــــــط إلســـــــرتجاع املعلومـــــــات؛ تـــــــأجري
ـــــــرات؛ تصـــــــميم ـــــة ،الكمبيوت  رســـــم و الكتاب
ـــــــالتكليف، بخصـــــــوص جمـــــــع صـــــــفحات  ب
ـــور ـــداع الص ـــدمات إب ـــت؛ خ ـــىل اإلنرتن ـــب ع  الوي
 الظاهريـــــــة والتفاعليـــــــة؛ إبـــــــداع، تشـــــــغيل
ــــــات ــــــات املعلوم ــــــد املعلوم ــــــيانة قواع  ،وص
ـــــــب؛ استضـــــــافة ـــــــت وصـــــــفحات الوي  انرتان
 مواقـــــع الويـــــب لالخـــــرين؛ تركيـــــب و صـــــيانة
 برمجيــــــــات الكمبيوتــــــــر؛ تــــــــأجري وقــــــــت
ــــأجري وقــــتللوصـــــول اىل قـــــواع ــــات؛ ت  د البيان
 الوصــــــول اىل لوحــــــات اإلعالنــــــات و لوحــــــات
 الرســـــــائل عـــــــىل الكمبيوتـــــــر واىل شـــــــبكات
ـــــــت؛ ـــــــزود اإلنرتن ـــــــر؛ خـــــــدمات م  الكمبيوت
 تجميـــــع، إنتـــــاج، و تصـــــحيح ســـــجل يحتـــــوي
 عـــــىل أســـــامء النطاقـــــات: اعـــــداد، تشـــــغيل و
ــــــت ــــــبكة االنرتن ــــــىل ش ــــــع ع  ،صــــــيانة مواق
ــــص ــــغيل الن ــــات لتش ــــب و بواب ــــفحات الوي  ،ص
 صـــور و املوســـيقى املوفـــرة إمـــا عـــن طـــريقال
 الكومبيوتــــر او عــــن طــــريق االجهــــزة الخلويــــة؛
ـــــارية ـــــدمات االستش ـــــات والخ ـــــديم املعلوم  تق
 عــــىل الخــــط مــــن قواعــــد بيانــــات الكومبيوتــــر
ـــــوي؛ ـــــؤ الج ـــــت؛ التنب ـــــريق االنرتن ـــــن ط  او ع
 خــــدمات املعلومــــات حــــول الطقــــس؛ خــــدمات
 التصــــــــــميم الداخيل؛خــــــــــدمات تقــــــــــديم
 ستشـــارات بخصـــوص مـــا ذكـــراملعلومــــــات واال
 اعاله،الخــــــــدمات القانونيــــــــة واالستشــــــــارات
 ،القانونيــــــــــــة واالبحــــــــــــاث القانونيــــــــــــة
ــــــة بصــــــفة  االستشــــــارات والخــــــدمات املقدم
 كاتـــــب عـــــدل، خـــــدمات التحكيـــــم، معالجـــــة
ــــــــــة ــــــــــارات املتعلق ــــــــــاءات، االستش  االدع

  .بـــــــالقوانني والترشـــــــيعات، الرتجمـــــــة
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)119(  

Date :29/08/2017 29/08/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32129   : 32129العالمة التجارية رقم 
 

Class: 44    : 44يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya 

 رشكــــة مجموعــــة مجــــيل االســــتثامريةبإسم :  
    املســــاهمة الخصوصــــية املحــــدودة

 
Applicant Address  : Ramallah - Palestine : فلسطني - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــاف:  ليـغعنـوان التب ــد عس ــامي مهن  اتقــــان - املح
ـــــارية ـــــدمات االستش ــــرج رام - للخ ــــه ب  رام الل

  3ط - اللـــه التجـــاري

Goods/Services: 
/ Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; medical and 
psychological counselling services; midwife services; 
hospital and health care services; medical clinics; 
information and consultancy services in relation to the 
aforesaid services. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــة؛ ــــــة؛ الخــــــدمات البيطري  الخــــــدمات الطبي
ـــــــالجامل للبرشـــــــ أو ـــــــة ب ـــــــة والعناي  النظاف
ــــــتنة ــــــدمات البس ــــــة ، خ ــــــات؛ الزراع  الحيوان
 والغابــــــات؛ تقــــــديم خــــــدمات االستشــــــارات
ـــــــة؛ ـــــــدمات القابل ـــــــية؛ خ ـــــــة والنفس  الطبي
ـــــحية؛ ـــــة الص ـــــدمات الرعاي ـــــفيات و خ  املستش
ــــــد ــــــة؛ تق ــــــادات الطبي  يــــم املعلومــــاتالعي
ـــــــق ـــــــام يتعل  والخـــــــدمات االستشـــــــارية في

ــدمات ــن الخ ــره م ــالف ذك   للس
)120(  

Date :29/08/2017 29/08/2017 : التاريخ 
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Trademark No.:32130   : 32130العالمة التجارية رقم 
 

Class: 45    : 45يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Majjmoaat Al Mijjale 
Estethmarya 

 رشكــــة مجموعــــة مجــــيل االســــتثامريةبإسم :  
    املســــاهمة الخصوصــــية املحــــدودة

 
Applicant Address  : Ramallah - Palestine : فلسطني - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 

 اتقــــان - املحــامي مهنــد عســاف:  ليـغعنـوان التب
ـــــارية ـــــدمات االستش ـــرج رامرام ال - للخ ـــه ب  ل

  3ط - اللـــه التجـــاري
Goods/Services: 
/Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals , 
social facilities services, environment conservation 
programs services 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خـــــدمات قانونيـــــة، خـــــدمات أمنيـــــة لحاميـــــة
ــــــات واألفــــــراد، خــــــدمات شخصــــــية  املمتلك
ــــات ــــة لحاج ــــرون تلبي ــــدمها آخ ــــة يق  وإجتامعي
ـــدمات ـــة، خ ـــرافق اإلجتامعي ـــدمات امل ـــراد، خ  األف

  بــــرامج املحافظــــة عــــىل البيئــــة
  

)121( 

Date :12/09/2017 12/09/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32178   : 32178العالمة التجارية رقم 
 

Class: 6    : 6يف الصنف 
 

Applicant Name: Klil Industries Ltd.   : كليـــــل اندســـــرتيز مليتـــــدبإسم.    
 

Applicant Address  : POB 659, Industrial Zone Carmiel, 
2161601, Israel 

، اندسرتيال زون كارميئل، 659ب ص.  العنوان :
  ، ارسائيل2161601

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليـغعنـوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH  
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Goods/Services: 
Metal building materials; common metals and their 
alloys; metal profiles; aluminum profiles; aluminum 
sets, namely, windows, doors, metal handles, screen 
walls, blinds, shades, rails, internal partitions and parts 
and accessories thereof that are included in class 06. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــع ـــــادن ال ـــــة، املع ـــــاء املعدني ـــــواد البن  اديــةم
ــــــــــــروفيالت املعــــــــــــادن  وســــــــــــبائكها، ب
ــــــــــات ــــــــــوم، مجموع ــــــــــروفيالت االملني  وب
ــــــبابيك واالبــــــواب ــــــدا الش ــــــوم وتحدي  االملني
ــــــتائر ــــــدران والس ــــــة والج ــــــابض املعدني  واملق
 والســــــكك والقواطــــــع الداخليــــــة واالجــــــزاء
 واللــــــــوازم التابعــــــــة لهــــــــا واملشــــــــمولة يف

6الصــــنف  .  
)122(  

Date :02/10/2017 02/10/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32293   : 32293العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: RABEE MAHMAD AHMAD 
FAROUKH 

ــروخبإسم :   ــد الف ــد احم ــع محم     ربي
 

Applicant Address  : HEBRON : الخليل سعري راس العاروض  العنوان  

Applicant for Correspondence :RABEE MAHMAD 
AHMAD FAROUKH 
 
PALESTINE 
HEBRON 

ــروخ:  ليغعنوان التب ــد الف ــد احم ــع محم  ربي
 

  فلسطني
  الخليل سعري راس العاروض

Goods/Services: 
MILK AND COFEE DRINK 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوة ــــب و القه  رشاب حلي
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)123(  

Date :05/10/2017 05/10/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32306   : 32306العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: sharekat alforat alstthmarieh   : ـــــتثامريةبإسم ـــــرات االس ـــــة الف     رشك
 

Applicant Address  : al khalil : 0599218555الخليل الحرايق   العنوان  

Applicant for Correspondence :sharekat alforat 
alstthmarieh 
 
PALESTINE 
al khalil 

ـــــتثامرية:  ليغعنوان التب ـــــرات االس ـــــة الف  رشك
 

  فلسطني
  0599218555الخليل الحرايق 

Goods/Services: 
 advertising in drinks salesand markting 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مجــــال بيــــع املرشــــوبات الدعايـــــة واالعـــــالن يف   

  

)124( 

Date :26/10/2017 26/10/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32388   : 32388العالمة التجارية رقم 
 

Class: 44    : 44يف الصنف 
 

Applicant Name: Farah Osama Fawzi Alnuaimy    : فـــرح اســـامة فـــوزي النعيمـــيبإسم    
 

Applicant Address  : Ramallah Shar'e Alersal Mojama'a 
Almassa Tabeq 5  

  5رام الله شارع االرسال مجمع املاسة ط   العنوان :
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Applicant for Correspondence :Farah Osama Fawzi 
Alnuaimy  
 
PALESTINE 
Ramallah Shar'e Alersal Mojama'a Almassa Tabeq 5  

 فـــرح اســـامة فـــوزي النعيمـــي:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  5رام الله شارع االرسال مجمع املاسة ط 

Goods/Services: 
Clinic (Medical )services , Health care ,  Health centers 
, Medical assistance , Physical therapy , Psychologist 
(Services of a  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــحية خـــدمات العيـــادات الطبيـــة ، الرعايـــة  ، الص
 املــــراكز الصــــحية ، املســــاعدة الطبيــــة ، العــــالج

ـــس ـــامء النف ـــدمات عل ـــي ، خ   الطبيع
)125(  

Date :03/12/2017 03/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32607   : 32607العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARIKAT TRIVIRA LESENA'AT 
MAWAD ALTANZIF AL ADIEH ALAMMAH  

ــــوادبإسم :   ــــناعة م ــــريفريا لص ــــة ت  رشك
ــــة ــــة العام ــــف العادي     التنظي

 
Applicant Address  : ALKHALIL - IDNA - SHARE' 
KHALLAT ALFOOL / TEL : 2256168 

شارع خلة الفول / ت :  -إذنا  -الخليل   العنوان :
2256168  

Applicant for Correspondence :SHARIKAT TRIVIRA 
LESENA'AT MAWAD ALTANZIF AL ADIEH 
ALAMMAH  
 
PALESTINE 
ALKHALIL - IDNA - SHARE' KHALLAT ALFOOL / 
TEL : 2256168 

ــــواد:  ليغعنوان التب ــــناعة م ــــريفريا لص ــــة ت  رشك
ــــة ــــة العام ــــف العادي  التنظي

 
  فلسطني
  2256168شارع خلة الفول / ت :  - إذنا  -الخليل 

Goods/Services: 
Bleaching substances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــف ـات التنظي  ملستحرضــــــ
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)126( 

Date :05/12/2017 05/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32622   : 32622العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Johnson & Johnson : جونســـون انـــد جونســـون  بإسم    
 

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

رشكة من نيوجرييس، ون جونسون اند   العنوان :
، 08933جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جرييس، 

  الواليات املتحدة االمريكية
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليـغعنـوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

 
  فلسطني

  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 
Goods/Services: 
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.
 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الصـــــــــــيدلية البرشـــــــــــية ـــــــــ  املستحرضـ
 للوقايـــــة مـــــن وعـــــالج االمـــــراض الفريوســـــية
 وامــــراض جهــــاز املناعــــة وااللتهابــــات وامــــراض
 القلـــــب واالوعيـــــة الدمويـــــة وأمـــــراض الجهـــــاز
ـــــراض الجلديـــــة ـــــركزي واالالم واالم ـــــبي امل  العص
 وامــــراض التهــــاب املعــــدة واالمعــــاء واالمــــراض
ـــد ـــــــــــراضاملع ـــــــــــة واالم ـــــــــــة ذات العالق  ي
ـــــون ـــــراض العي  االســـــتقالبية وامـــــراض االورام وام

  .وامــــراض الجهــــاز التنفيســــ، اللقاحــــات
)127(  

Date :05/12/2017 05/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32623   : 32623العالمة التجارية رقم 
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Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Johnson & Johnson   : جونســـون انـــد جونســـونبإسم    
 

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

ــوان : ــوجرييس، ون جونســون انــد   العن رشكــة مــن ني
ــو جــرييس،  ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ، 08933جونســون ب

  املتحدة االمريكية الواليات
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليـغعنـوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

 
  فلسطني

  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 
Goods/Services: 
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.
 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الصـــــــــــيدلية البرشـــــــــــية ـــــــــ  املستحرضـ
 للوقايـــــة مـــــن وعـــــالج االمـــــراض الفريوســـــية
 وامــــراض جهــــاز املناعــــة وااللتهابــــات وامــــراض
 القلـــــب واالوعيـــــة الدمويـــــة وأمـــــراض الجهـــــاز
ـــــراض الجلديـــــة ـــــركزي واالالم واالم ـــــبي امل  العص
 وامــــراض التهــــاب املعــــدة واالمعــــاء واالمــــراض
ـــد ـــــــــــراضاملع ـــــــــــة واالم ـــــــــــة ذات العالق  ي
ـــــون ـــــراض العي  االســـــتقالبية وامـــــراض االورام وام

  .وامــــراض الجهــــاز التنفيســــ، اللقاحــــات
)128(  

 

Date :05/12/2017 05/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32624   : 32624العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Johnson & Johnson   : جونســـون انـــد جونســـونبإسم    
 

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

رشكة من نيوجرييس، ون جونسون اند   العنوان :
، 08933جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جرييس، 

  املتحدة االمريكية الواليات
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Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليـغعنـوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH  

  فلسطني
  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 

Goods/Services: 
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. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الصـــــــــــيدلية البرشـــــــــــية ـــــــــ  املستحرضـ
 للوقايـــــة مـــــن وعـــــالج االمـــــراض الفريوســـــية
 وامــــراض جهــــاز املناعــــة وااللتهابــــات وامــــراض
 القلـــــب واالوعيـــــة الدمويـــــة وأمـــــراض الجهـــــاز
ـــــراض الجلديـــــة ـــــركزي واالالم واالم ـــــبي امل  العص
 وامــــراض التهــــاب املعــــدة واالمعــــاء واالمــــراض
ـــد ـــــــــــراضاملع ـــــــــــة واالم ـــــــــــة ذات العالق  ي
ـــــون ـــــراض العي  االســـــتقالبية وامـــــراض االورام وام

  .وامــــراض الجهــــاز التنفيســــ، اللقاحــــات
)129(  

Date :05/12/2017 05/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32625   : 32625العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name:  Sharekat Two R Letijarat Al Adawat 
Al kahrobaiya Walmanziliya Mosahama Khososiya  

ــــارة االدواتبإسم :   ــــوار لتج ــــة ت  رشك
ـــــة مســـــاهمة خصوصـــــية ـــــة واملنزلي     الكهربائي

 
Applicant Address  : Ramallah Shar'e Al koliya Al ahliya 
Emaret Al as'ad Al tabeq Al sabe' 

  الله شارع الكلية االهلية عامرة االسعدرام   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحــامي رامــي ســهيل جــابر:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  1رام الله، شارع الكلية االهلية، عامرة االسعد، ط

Goods/Services: 
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 اجهــــــزة لإلنــــــارة والتدفئــــــة وتوليــــــد البخــــــار
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cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

ـــــــة ـــــــف والتهوي ـــــــد والتجفي ـــــــي والتربي  والطه
وتوريــــــــــــــــــــــــــــد امليــــــــــــــــــــــــــــاه

  .واألغـــراض الصـــحية
)130(  

Date :06/12/2017 06/12/2017 يخ : التار  

Trademark No.:32628   : 32628العالمة التجارية رقم  
Class: 9    : 9يف الصنف  
Applicant Name: Apple Inc.   : ــكبإسم ــل ان     .أب

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

، 95014، كاليفورنيا انفينيت لوب، كوبرتينو 1  العنوان :
  الواليات املتحدة األمريكية

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليـغعنـوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH 

 
  فلسطني

  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 
Goods/Services: 
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 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــيب ــــــويب؛ الحواس ــــــاد الحاس ــــــيب؛ العت  الحواس
 املحمولـــــــة باليـــــــد؛ الحواســـــــيب اللوحيـــــــة؛
ـــــــــزة واألدوات الخاصـــــــــة باالتصـــــــــاالت  األجه
ــــــف ــــــف؛ الهوات  الســــــلكية والالســــــلكية؛  الهوات
ــــاالت ــــزة االتص ــــة؛  أجه ــــف الذكي ــــة؛ الهوات  النقال
ــــــــات ــــــــوت والبيان ــــــــل الص ــــــــلكية لنق  الالس
ـــور  واملحتويــــــات الصــــــوتية ومحتويــــــات والص
ــــــديو وذات الوســــــائط املتعــــــددة؛ أجهــــــزة  الفي
ــــــــة  اتصــــــــال  الشــــــــبكات؛ األجهــــــــزة الرقمي
ـــــمح ـــــتي تس ـــــد ال ـــــة بالي ـــــة املحمول  االلكرتوني
ـــــال ـــــل ارس ـــــن اج ـــــت وم ـــــدخول اىل االنرتن  بال
 واســــــــتالم وتخــــــــزين املكاملــــــــات الهاتفيــــــــة
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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;  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;  

 والربيـــــد االلـــــكرتوين وغريهـــــا مـــــن البيانـــــات
 الحاســـــويب القابــــــل للبــــــس؛ الرقميـــــة؛ العتـــــاد
 األجهــــــــزة الرقميــــــــة االلكرتونيــــــــة القابلــــــــة
ـــــت ـــــدخول اىل االنرتن ـــــمح بال ـــــتي تس ـــــس ال  للب
 ومـــن اجـــل ارســـال واســـتالم وتخـــزين املكاملـــات
 الهاتفيـــــة والربيـــــد االلـــــكرتوين وغريهـــــا مـــــن
 البيانــــــــات الرقميــــــــة؛ الســــــــاعات الذكيــــــــة؛
ـــــة؛ أجهـــــزة ـــــة؛ الخـــــواتم الذكي  النظـــــارات الذكي
ــــش ــــة الن ــــس؛ االســــاورمتابع ــــة للب  اطــــات القابل
ــــــب ــــــات الكت ــــــاس]؛ قارئ  املوصــــــولة [أدوات قي
ــــــــــوبية؛ ــــــــــات الحاس ــــــــــة؛ الربمجي  االلكرتوني
ـــــداد او ـــــل اع ـــــن اج ـــــوبية م ـــــات الحاس  الربمجي
 تشــــــكيل او تشــــــغيل او التحكــــــم بالحواســــــيب
 واألجهـــــــزة الطرفيـــــــة امللحقـــــــة بالحواســـــــيب
ــــــــة ــــــــف النقال ــــــــة والهوات ــــــــزة النقال  واألجه
ـــزةوالســــاعات الذكيــــة وال ـــة واألجه ـــارات الذكي  نظ
 القابلــــــة للبــــــس وســــــامعات األذن وســــــامعات
ـــــدخول ـــــب ال ـــــرأس وأجهـــــزة التلفـــــزيون وعل  ال
ــــــديو ــــــوت والفي ــــــجالت الص ــــــغالت ومس  ومش
 وأنظمــــــــة العــــــــرض الســــــــينامئية املنزليــــــــة
ــــــــات ــــــــة؛ برمجي ــــــــه املنزلي ــــــــة الرتفي  وأنظم
 تطويـــــــر التطبيقـــــــات؛ برمجيـــــــات العـــــــاب
 الحاســـــوب؛ املحتويـــــات الصـــــوتية ومحتويـــــات
ــــــــــائط ــــــــــات ذات الوس ــــــــــديو واملحتوي  الفي
ــــــــة ــــــــبقا والقابل ــــــــجلة مس ــــــــددة املس  املتع
ــــــــة ــــــــة امللحق ــــــــزة الطرفي ــــــــل؛ األجه  للتنزي
ــــــة للحواســــــيب  بالحواســــــيب؛ األجهــــــزة الطرفي
 والهواتـــــــف النقالـــــــة واألجهـــــــزة االلكرتونيـــــــة
 النقالـــــــة واألجهــــــــزة االلكرتونيــــــــة القابلــــــــة
للبــــس والســــاعات الذكيــــة والنظــــارات الذكيــــة  
ـــــامعات ا  الذن وســـــامعات الـــــرأس وأجهـــــزةوس
ـــــــغالت ـــــــدخول ومش ـــــــب ال ـــــــزيون وعل  التلف
ـــــــزة ـــــــديو؛ األجه  ومســـــــجالت الصـــــــوت والفي
 الطرفيـــــة القابلـــــة للبـــــس الســـــتخدامها مـــــع
 الحواســـــــيب والهواتـــــــف النقالـــــــة واألجهـــــــزة
ـــــــة ـــــــاعات الذكي ـــــــة والس ـــــــة النقال  اإللكرتوني
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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 

 والنظــــــــارات الذكيــــــــة والخــــــــواتم الذكيــــــــة
 أجهزةوســـــــامعات األذن وســـــــامعات الـــــــرأس و
ـــــــغالت ـــــــدخول ومش ـــــــب ال ـــــــزيون وعل  التلف
ـــــــزة ـــــــديو؛ أجه ـــــــوت والفي ـــــــجالت الص  ومس
ـــــــزة ـــــــة؛ أجه ـــــــف البيومرتي ـــــــة والكش  املطابق
ـــزة ـــاع؛ أجه ـــاس االرتف ـــزة قي ـــارع؛ أجه ـــاس التس  قي
ـــــافة؛ ـــــجيل املس ـــــزة تس ـــــافة؛ أجه ـــــاس املس  قي
 عــدادات الخطــى؛ أجهــزة قيــاس الضــغط؛ مــؤرشات
ـــــرض ـــــة وشاشـــــات ع  الضـــــغط؛ شاشـــــات مراقب
ــرض ــزة ع ــــامعات وأجه ــــرأس وس ــــىل ال ــــة ع  مثبت
ــــف ــــع الحواســــيب والهوات  رأســــية الســــتخدامها م
 الذكيــــــــة واألجهــــــــزة االلكرتونيــــــــة النقالــــــــة
ــــــــس ــــــــة للب ــــــــة القابل ــــــــزة االلكرتوني  واألجه
ــــزة ــــة وأجه ــــة والنظــــارات الذكي  والســــاعات الذكي
ـــــــغالت ـــــــدخول ومش ـــــــب ال ـــــــزيون وعل  التلف
ــــرض ــــات ع ــــديو؛ شاش ــــوت والفي ــــجالت الص  ومس
ــــــــــة و ــــــــــموالنظــــــــــارات الواقي  أدوات التحك
 والســـــامعات الرأســـــية بتقنيـــــة الواقـــــع املعـــــزز
ـــــــاد؛ ـــــــة االبع ـــــــرتايض؛ النظـــــــارات الثالثي  واالف
ــــــات ــــــية؛ عدس ــــــارات الشمس ــــــارات؛ النظ  النظ
 النظـــــــارات؛ زجـــــــاج البرصـــــــيات؛ املنتجـــــــات
ـــــــــية؛ ـــــــــزة واألدوات البرص ـــــــــية؛ األجه  البرص
ـــــــات ـــــــامريا؛ لوح ـــــــات للك ـــــــامريات؛ فالش  الك
ـــأراتاملفـــــاتيح وفـــــأرات الحاســـــوب ولبـــــا  دات ف
 الحاســــــوب والطابعــــــات ومشــــــغالت األقــــــراص
ــــلبة؛ أجهــــزة تســــجيل ــــراص الص ــــغالت األق  ومش
 ونســــخ الصــــوت؛ مشــــغالت ومســــجالت الصــــوت
 والفيــــديو الرقميــــة؛ مــــكربات الصــــوت؛ اجهــــزة
ــــــــزة ــــــــوت؛ أجه ــــــــتقبال الص ــــــــخيم واس  تض
ــــــــزة ــــــــات؛ أجه  الصــــــــوتية الخاصــــــــة باملركب
 التســـــجيل والتعـــــرف عـــــىل الصـــــوت؛ ســـــامعات
ــــرأس؛ امليكروفونــــات؛ أجهــــزة األذن؛ ســــــامع ات ال
التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشـات التلفزيـون؛ علـب 
الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديـو؛ 
واجهات بينية للحواسيب واألجهزة اإللكرتونية عـىل مـنت 
املركبــات املجهــزة مبحركــات وتحديــداً لوحــات الــتحكم 
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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; 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. 

ـــــــب ـــــــة وشاشـــــــات املراق ـــات اإللكرتوني ة وشاش
اللمــس وأجهــزة الــتحكم عــن بعــد ومحطــات اإلرســاء 
ــغلة  ــتحكم املش ــزة ال ــاتيح وأجه ــل واملف ــزة الوص وأجه
ــة  بواســطة الصــوت؛ األجهــزة الخاصــة باألنظمــة العاملي
ـــة؛ أجهـــزة املالحـــة  ـــع؛ األدوات املالحي ـــد املواق لتحدي
للمركبات [مجهزة بحواسيب عىل متنهـا]؛ أجهـزة تحكّـم 
ـــــــيب ـــــــم بالحواس  والهواتـــــف النقالــــــة للتحك
ـــــــة واألجهـــــــزة ـــــــة النقال  واألجهـــــــزة اإللكرتوني
 اإللكرتونيـــــــة القابلـــــــة للبـــــــس والســـــــاعات
 الذكيـــــة والنظـــــارات الذكيـــــة وســـــامعات األذن
ـــوت ـــجالت الص ـــغالت ومس ـــرأس ومش ـــامعات ال  وس
ــــدخول ــــب ال ــــزيون وعل ــــزة التلف ــــديو وأجه  والفي
ــــة ــــخيم وأنظم ــــزة التض ــــوت وأجه ــــكربات الص  وم
ـــــــــرض الســـــــــينامئية ال  منزليـــــة وأنظمـــــةالع
 الرتفيــــــه املنزليــــــة؛ األجهــــــزة القابلــــــة للبــــــس
ـــــــة  للتحكـــــــم بالحواســـــــيب والهواتـــــــف النقال
 واألجهــــــزة اإللكرتونيــــــة النقالــــــة والســــــاعات
 الذكيـــــة والنظـــــارات الذكيـــــة وســـــامعات األذن
ـــوت ـــجالت الص ـــغالت ومس ـــرأس ومش ـــامعات ال  وس
ــــدخول ــــب ال ــــزيون وعل ــــزة التلف ــــديو وأجه  والفي
ـــز ـــوت وأجه ـــكربات الص ـــــةوم  ة التضـــــخيم وأنظم
 العــــــــرض الســــــــينامئية املنزليــــــــة وأنظمــــــــة
ـــــــــزين ـــــــــزة تخ ـــــــــة؛ أجه ـــــــــه املنزلي  الرتفي
 البيانــــــات؛ رشائــــــح الحاســــــوب؛ البطاريــــــات؛
ـــــل ـــــزة الوص ـــــات؛ أجه ـــــحن البطاري ـــــزة ش  أجه
 والقارنــــات واألســــالك والكوابــــل وأجهــــزة الشــــحن
 ومســـــاند وصـــــل األجهـــــزة ومحطـــــات االرســـــاء
ــــة واملهايئـــــــــات الكهربائيـــــــــة واإللـــــــــكرتون ي
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة والحواسيب 
املحمولة باليـد واألجهـزة الطرفيـة امللحقـة بالحواسـيب 
واألجهزة اإللكرتونية النقالة واألجهزة اإللكرتونية القابلـة 
للّبس والساعات الذكية والنظـارات الذكيـة و وسـامعات 
ــــامعات الــــرأس ومشــــغالت ومســــجالت  األذن وس
ــف ــوت وال  يــــديو وأجهــــزة التلفــــزيون وعلــــبالص
ــــات ــــة؛ واجه ــــدخول؛ شاشــــات اللمــــس التفاعلي  ال
ــــــات الحاســــــوبية ــــــيب والشاش ــــــة للحواس  بيني
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 والهواتـــــــف النقالـــــــة واألجهـــــــزة اإللكرتونيـــــــة
 النقالـــــــة واألجهــــــــزة اإللكرتونيــــــــة القابلــــــــة
 للبــــس والســــاعات الذكيــــة والنظــــارات الذكيــــة
 وأجهــــزة التلفــــزيون وعلــــب الــــدخول ومشــــغالت
الصوت والفيديو؛ االغطيـة الرقيقـة الواقيـة  ومســـجالت
املعــدة لشاشــات الحاســوب وشاشــات الهواتــف النقالــة 
وشاشات الساعات الذكيـة؛ قطـع وملحقـات الحواسـيب 
واألجهزة الطرفية امللحقة بالحواسيب والهواتـف النقالـة 
واألجهزة اإللكرتونية النقالة واألجهزة اإللكرتونية القابلـة 
ــبس والســاعات ا ـــــة وللّ ـــــارات الذكي ـــــة والنظ  لذكي
 وســــامعات األذن وســــامعات الــــرأس ومشــــغالت
ـــــــزة ـــــــديو وأجه ـــــــوت والفي ـــــــجالت الص  ومس
 التلفــــــــزيون وعلــــــــب الــــــــدخول؛ االغطيــــــــة
 الخارجيــــــة والحقائــــــب والعلــــــب واملحــــــافظ
ـــــــق للحواســـــــيب  واالحزمـــــــة وأرشطـــــــة التعلي
 والهواتـــــــف النقالـــــــة واألجهـــــــزة االلكرتونيـــــــة
ـــــــة ـــــــزة االلكرتوني ـــــــة واالجه ــــــة النقال  القابل
 للبــــس والســــاعات الذكيــــة والنظــــارات الذكيــــة
 وســـامعات االذن وســـامعات الـــرأس وعلـــب الـــدخول
ــــــديو؛ ــــــوت والفي ــــــجالت الص ــــــغالت ومس  ومش
 قضـــــبان التصـــــوير الــــــذايت؛ أجهــــــزة الشــــــحن
 الخاصــــــة بالســــــجائر اإللكرتونيـــــــة؛ األطـــــــواق
 اإللكرتونيـــــــــــة لتـــــــــــدريب الحيوانـــــــــــات؛
ـــــــدة ـــــــزة املع ـــــــة؛ األجه ـــــــرات االلكرتوني  املفك
ـــــــجيل ـــــــوم؛ آالت تس ـــــــد املخت ـــــــص الربي  لفح
ــــع ــــل بقط ــــتي تعم ــــزة ال ــــات لألجه ــــد؛ اآللي  النق
 النقـــد؛ آالت اإلمـــالء؛ محـــددات أطـــراف املالبـــس؛
 آالت التصـــــــــويت؛ امللصـــــــــقات اإللكرتونيـــــــــة
ـــــــز؛ ـــــــار الجوائ  املعـــــــدة للبضـــــــائع؛ آالت اختي
ـــــوزن؛ ـــــاس ال ـــــزة وأدوات قي ـــــاكس؛ أجه  آالت الف
ـــــكرت ـــــات اإلل ـــــات اإلعالن ـــــاييس؛ لوح ـــة؛املق  وني
ـائح ــــــــات [الرشـــــــ ــــــــاس؛ الرقاق ــــــــزة القي  أجه
ـــــــــــة؛ ـــــــــــدارات املتكامل  الســـــــــــيليكونية]؛ ال
ـــزة ـــة؛ أجه ـــات الفلوري ـــوت؛  الشاش ـــخامت الص  مض
ــــيل ــــدة لتوص ــــل املع ــــد؛ الفتائ ــــن بع ــــم ع  التحك
 الضــــــــوء [األليــــــــاف البرصــــــــية]؛ املنشــــــــآت
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ـــــات ـــــد بالعملي ـــــن بع ـــــم ع ـــــة للتحك  الكهربائي
ـــــــزة ـــــــواعق؛ أجه ـــــــات الص ـــــــناعية ؛ مانع  الص
الكهربــايئ؛ طفايــات الحرائــق؛ األجهــزة  التحليــــــل
اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهـزة ومعـدات اإلنقـاذ؛ 
صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية املتحركة؛ أجهزة فحـص 
البيض؛ صفارات للكـالب؛ مغناطيسـات للزينـة؛ األسـوار 
املكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقـل املـتحكم بهـا 
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Trademark No.:32630   : 32630العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Jameyat Thabat Al Khairya 
Leltnmeyah Almostadama  

ـــــةبإسم :   ـــــة للتنمي ـــــات الخريي  جمعيـــــة ثب
    املســــــتدامة

 
Applicant Address  : Ramallah Ein Monjed Shar'e 
Alkananeyeen Amaret Naji Alali  

رام الله عني منجد شارع الكنعانني عامرة   العنوان :
  ناجي العيل

Applicant for Correspondence :Jameyat Thabat Al 
Khairya Leltnmeyah Almostadama  
 
PALESTINE 
Ramallah Ein Monjed Shar'e Alkananeyeen Amaret 
Naji Alali  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــات الخريي ــــة ثب  جمعي
 للتنميــــــة املســــــتدامة

 
  فلسطني

  رام الله عني منجد شارع الكنعانني عامرة ناجي العيل

Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions 

: من اجل البضائع/الخدمات التالية
 خــــــدمات الدعايــــــة واالعــــــالن وادارة وتوجيــــــه

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت   االعـــــامل وتفعي
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)132(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32635   : 32635العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: MUTASEM A A ALSHUKHI   : صـــم عـــزمي اســـامعيل الشـــيوخيمعتبإسم    
 

Applicant Address  : AL KHALI : الخليل دوار الصحة  العنوان  

Applicant for Correspondence :MUTASEM A A 
ALSHUKHI 
 
PALESTINE 
AL KHALI 

 معتصـــم عـــزمي اســـامعيل:  ليغعنوان التب
ــــيوخي  الش

 
  فلسطني

  الخليل دوار الصحة
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use;cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps;perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الخاصــــــة بتبييــــــض األقمشــــــة ــــ  املستحرضـ
ــوا ــن امل ــا م  د الــــــتي تســــــتخدم يف غســــــيلوغريه
ــــــف والصــــــقل ـات التنظي ــــــس ومستحرضـــــ  املالب
ــــــة ــــــواد إزال ــــــة األوســــــاخ، م  والكشــــــط وإزال
ـــــــرش -الشـــحومات ـــــــه وب ـــــــابون بأنواع  الص
ــــــة -الصـــــابون ــــــروائح العطري ـــزيوت –ال  ال
ــــارة ـــــعر -الطي ـــــل الش ـــــتزيني ومحالي ـــــواد ال  -م

  .الشـــــامبو -معــــاجني األســــنان والحالقــــة
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)133(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32640   : 32640العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: MUTASEM A A ALSHUKHI   : ـــيوخيبإسم ـــامعيل الش ـــزمي اس ـــم ع     معتص
 

Applicant Address  : AL KHALI : الخليل دوار الصحة  العنوان  

Applicant for Correspondence :MUTASEM A A 
ALSHUKHI 
 
PALESTINE 
AL KHALI 

 معتصـــم عـــزمي اســـامعيل:  ليغعنوان التب
ــــيوخي  الش

 
  فلسطني

  الخليل دوار الصحة
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use;cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps;perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الخاصــــــة بتبييــــــض األقمشــــــة ــــ  املستحرضـ
ــــتي تســــتخدم يف غســــيل  وغريهــــا مــــن املــــواد ال
ــــــف والصــــــقل ـات التنظي ــــــس ومستحرضـــــ  املالب
ــــــة ــــــواد إزال ــــــة األوســــــاخ، م  والكشــــــط وإزال
 ابــــــون بأنواعــــــه وبــــــرشالــص -الشـــحومات
ــــــة -الصـــــابون ــــــروائح العطري ـــزيوت –ال  ال
ــــارة ـــــعر -الطي ـــــل الش ـــــتزيني ومحالي ـــــواد ال  -م

  .الشـــــامبو -معــــاجني األســــنان والحالقــــة
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)134(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32641   : 32641العالمة التجارية رقم  
Class: 3    : 3يف الصنف 

 
Applicant Name: MUTASEM A A ALSHUKHI   : ـــيوخيبإسم ـــامعيل الش ـــزمي اس ـــم ع     معتص

 
Applicant Address  : AL KHALI : الخليل دوار الصحة  العنوان  

Applicant for Correspondence :MUTASEM A A 
ALSHUKHI 
 
PALESTINE 
AL KHALI 

 معتصـــم عـــزمي اســـامعيل:  ليغعنوان التب
ــــيوخي  الش

 
  طنيفلس

  الخليل دوار الصحة
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use;cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps;perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices 

: من اجل البضائع/الخدمات التالية
ـات الخاصــــــة بتبييــــــض األقمشــــــة ــــ  املستحرضـ
ــــتي تســــتخدم يف غســــيل  وغريهــــا مــــن املــــواد ال
ــــــف والصــــــقل ـات التنظي ــــــس ومستحرضـــــ  املالب
ــــــة ــــــواد إزال ــــــة األوســــــاخ، م  والكشــــــط وإزال
ـــــــرش -الشـــحومات ـــــــه وب ـــــــابون بأنواع  الص
ــــــة -الصـــــابون ــــــروائح العطري ـــزيوت –ال  ال
ــــارة ـــــعر -الطي ـــــل الش ـــــتزيني ومحالي ـــــواد ال  -م

ـــنان ـــاجني األس   .الشـــــامبو -والحالقــــة مع
)135(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 
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Trademark No.:32643   : 32643العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: MUTASEM A A ALSHUKHI   : ـــيوخيبإسم ـــامعيل الش ـــزمي اس ـــم ع     معتص
 

Applicant Address  : AL KHALI : الخليل دوار الصحة  العنوان  

Applicant for Correspondence :MUTASEM A A 
ALSHUKHI 
 
PALESTINE 
AL KHALI 

 معتصـــم عـــزمي اســـامعيل:  ليغعنوان التب
ــــيوخي  الش

 
  فلسطني

  الخليل دوار الصحة
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use;cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps;perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الخاصــــــة بتبييــــــض األقمشــــــة ــــ  املستحرضـ
ــــتي تســــتخدم يف غســــيل  وغريهــــا مــــن املــــواد ال
ـات التنظيــــــف والصــــــق  لاملالبــــــس ومستحرضـــــ
ــــــة ــــــواد إزال ــــــة األوســــــاخ، م  والكشــــــط وإزال
ـــــــرش -الشـــحومات ـــــــه وب ـــــــابون بأنواع  الص
ــــــة -الصـــــابون ــــــروائح العطري ـــزيوت –ال  ال
ــــارة ـــــعر -الطي ـــــل الش ـــــتزيني ومحالي ـــــواد ال  -م

  .الشـــــامبو -معــــاجني األســــنان والحالقــــة
 

)136(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32645  32645مة التجارية رقم :  العال 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: MUTASEM A A ALSHUKHI   : ـــيوخيبإسم ـــامعيل الش ـــزمي اس ـــم ع     معتص
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Applicant Address  : AL KHALI : الخليل دوار الصحة  العنوان  

Applicant for Correspondence :MUTASEM A A 
ALSHUKHI 
 
PALESTINE 
AL KHALI 

 معتصـــم عـــزمي اســـامعيل:  ليغعنوان التب
ــــيوخي  الش

 
  فلسطني

  الخليل دوار الصحة
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use;cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps;perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــــض ـــــــــــة بتبيي ـات الخاص  املستحرضــــــــــ
 األقمشــــة وغريهــــا مــــن املــــواد الــــتي تســــتخدم
ـات ــــــــ  يف غســــــــــيل املالبــــــــــس ومستحرضـ
ـــــــة ـــــــط وإزال ـــــــقل والكش ـــــــف والص  التنظي
ـــحومات ـــة الش ـــواد إزال ـــاخ، م  الصـــــابون -األوس
 الـــروائح -بأنواعـــــــه وبـــــــرش الصـــــــابون
ــــة ــــارةالــــزيوت ا –العطري ــــتزيني -لطي ــــواد ال  م
ــــــل الشــــــعر ــــــنان -ومحالي ــــــاجني األس  مع

  ن.الشـــــامبو -والحالقــــة
)137(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32647   : 32647العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: MUTASEM A A ALSHUKHI   : ـــيوخيمعبإسم ـــامعيل الش ـــزمي اس ـــم ع     تص
 

Applicant Address  : AL KHALI : الخليل دوار الصحة  العنوان  

Applicant for Correspondence :MUTASEM A A 
ALSHUKHI 
 
PALESTINE 

 معتصـــم عـــزمي اســـامعيل:  ليغعنوان التب
ــــيوخي  الش

 
  فلسطني
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AL KHALI الخليل دوار الصحة  
Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم واغطيـــة الـــراس

)138(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32648   : 32648العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: MUSTAFA A M ABED RABO   : ــهبإسم ــد رب ــود عب ــد محم ــطفى أحم      مص
Applicant Address  : Hebron- Alharas : طلعة أضواء املدينة-الحرس -الخليل  العنوان -

  مؤسسة ديب للتجارة العامة 

Applicant for Correspondence :MUSTAFA A M ABED 
RABO 
PALESTINE 
Hebron- Alharas 

 عبـــد ربـــه مصــطفى أحمــد محمــود:  ليغعنوان التب
  فلسطني
مؤسسة ديب -طلعة أضواء املدينة-الحرس -الخليل

  للتجارة العامة 
Goods/Services: 
Cosmatics 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــل ـــواد التجمي  م

 

)139(      

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32649   : 32649العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: SUTAS SUT URUNLERI ANONIM   : ــــونيمبإسم ــــلريي أن  ســــوتاس ســــوت أورن
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SIRKETI ســــــــريكيتي    
 

Applicant Address  : Uluabat Koyu Karacabey, Bursa, 
Turkey 

  أولوابات كويو كاراكايب بورصا ، تركيا  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــــوم، األســــامك، الــــدواجن ولحــــوم الطرائــــد؛ 
مستخلصات اللحـوم؛ املحفوظـة ، والفواكـه والخضـار 
املجففــة واملطبوخــة؛ املــواد الهالميــة، املـَـرىب، الفواكــه 
ـــــــب ـــــــض، الحلي ـــــــكر؛ البي ـــــــة بالس  املطبوخ
ــــــده ــــــزيوت وال ــــــب؛ ال ــــــات الحلي  ونومنتج

  .القابلـــــة لألكـــــل

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32650   : 32650العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SUTAS SUT URUNLERI ANONIM 
SIRKETI 

ــــونيمبإسم :   ــــلريي أن  ســــوتاس ســــوت أورن
    ســــــــريكيتي

 
Applicant Address  : Uluabat Koyu Karacabey, Bursa, 
Turkey 

  أولوابات كويو كاراكايب بورصا ، تركيا  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــوة ــــــكر، األرز ،القه ــــــاو، الس ــــــاي، الكاك  ،الش
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coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

ــــــطناعية؛ ــــــوة االص ــــــاغو، القه ــــــا، الس  التابيوك
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
ــــــات ــــــات والحلوي ــــــوب، الخــــــبز، املعجن  ،الحب
ـــــــدبس؛ الخـــــــمرية  ،املثلجـــــــات؛ العســـــــل، ال
ـــــح، الخـــــردل؛ الخـــــل ـــــيز؛ املل  ،مســـــحوق الخب

ــــــج ــــــارات؛ الثل ــــــات(توابل)؛ البه   .الصلص
)141(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32651   : 32651العالمة التجارية رقم 
 

Class: 2    : 2يف الصنف 
 

Applicant Name: Akzo Nobel Coatings International 
B.V. 

ــــزبإسم :   ــــل كوتينغ ــــزو نوب  أك
    .إنرتناشــــــــــــــــيونال يب.يف

 
Applicant Address  : Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
Netherlands 

  يب م آرنهيم ، هولندا 6824، 76فيلربويج   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
Goods/Services: 
Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; coloring 
matters all being additives for paints, varnishes or 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in the 
nature of paints); wood stains. 

ة :من اجل البضائع/الخدمات التالي
 الــــدهانات؛ الطــــالءات؛ الــــورنيش؛ طــــالء اللــــك؛
 املخففــــات؛ مــــواد التلــــوين بكونهــــا جميعهــــا
 مـــــواد مضـــــافة للطـــــالء، الـــــورنيش أو اللكـــــر؛
ــــظ ــــواد حف ــــدأ وم ــــن الص ــــة م ــــواد الحافظ  امل
ــــيس ـات تأس ــــف؛ مستحرضـــ ــــن التل ــــب م  الخش
ـــــات)؛ صـــــبغات ـــــدهان (عـــــىل شـــــكل دهان  ال
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  .للخشــــب

)142(  
ج

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32652   : 32652العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.,   : ــــكبإسم ــــورك ، إن     .ذا كــــارتون نيت
 

Applicant Address  : 1050 Techwood Drive, NW, 
Atlanta, Georgia 30318, USA 

تيشوود درايف ، أن دبليو ، أتالنتا ،  1050  عنوان :ال
  ، الواليات املتحدة األمريكية 30318جورجيا 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
Goods/Services: 
Audio and audio visual recordings;  compact disc 
players, personal stereos, electronic docking stations, 
rsonal computers and tablet computers, mouse pads, 
computer mice, computer keyboards, USB flash drives, 
karaoke machines, walkie-talkies, telephones, 
calculators, rulers, computers, cameras (photographic), 
film (photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel tubes, 
swim masks, swim goggles; eyeglasses, sunglasses, 
frames and cases therefor; downloadable audio, video, 
audiovisual and image files; computer software, video 
game cartridges, video game software, computer 
joystick, downloadable software for mobile devices, 
memory cards for video game machines; bags for 
personal electronic devices, namely cell phones, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــــية؛أجهزة ــــــــوتية والبرص ــــــــجيالت الص  التس
ــــــجالت ــــــغوطة، مس ــــــراص املض ــــــغيل االق  تش
ـــــزة ـــــت لألجه ـــــد تثبي ـــــم، قواع ـــــغرية الحج  ص
ـــــــوب ـــــــامعات،أجهزة الحاس ـــــــة، الس  اإللكرتوني
 الشخصــــــية وأجهــــــزة الحاســــــوب اللوحيــــــة
ـــــادات ال ـــــاللمس، لب ـــــة ب  فـــأرة، فـــأراتالعامل
ـــــــزة ـــــــاتيح ألجه ـــــــات مف ـــــــيب، لوح  الحواس
 الحاســــــوب، أجهــــــزة الــــــذاكرة التسلســــــلية
ــــجل ــــن املس ــــع اللح ــــاء م ــــة ، آالت الغن  العاملي
ـــــــزة ـــــــلكية، أجه ـــــــف الالس ـــــــبقا، الهوات  مس
 ،الهــــــــــاتف، اآلالت الحاســــــــــبة، مســــــــــاطر
 الحواســـــــــيب، آالت التصـــــــــوير (التصـــــــــوير
ـــــــــة ـــــــــالم (فوتوغرافي ـــــــــرايف)، األف  ،)الفوتوغ
 لــــــتزيني، إطــــــارات الصــــــورمغناطيســــــــات ل
ــــة لأللعــــاب الرياضــــية ــــوذ الواقي ــــة؛ خ  ،الرقمي
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laptops, tablet computers, digital cameras, digital 
audio players and electronic book readers, protective 
sleeves, covers and cases for cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital audio players and 
electronic book readers, cell phone face plates, straps 
and charms. 

ــــة الســــباحة، النظــــارات ــــوص، أقنع ــــب الغ  أنابي
ـــــــة ـــــــارات الطبي ـــــــة للســـــــباحة؛ النظ  ،الواقي
ـــــا؛  النظـــــارات الشمســـــية، اإلطـــــارات وحافظاته
 ،مقــــــــاطع الصــــــــوت القابلــــــــة للتحميــــــــل
ــــــمعية البرصــــــية ــــــات الس ــــــديو ، امللف  والفي
 ب ، أرشطـــة ألعـــابوالصــــور؛ برمجيــــات الحاســــو
ـــــديو، أدوات ـــــات ألعـــــاب الفي ـــــديو، برمجي  الفي
ــــــة ــــــات القابل ــــــوبية، الربمجي ــــــم الحاس  التحك
 للتنزيــــــــل لألجهــــــــزة النقالــــــــة، بطاقــــــــات
 الـــــذاكرة آلالت ألعـــــاب الفيـــــديو؛ الحقائــــــب
 :لألجهــــــزة اإللكرتونيــــــة الشخصــــــية، تحديــــــدا
 ،الهواتــــــف الخلويــــــة، الحواســــــيب املحمولــــــة
ــــة ــــة العامل ــــيب اللوحي ــــــاللمس، آالت الحواس  ب
ــــــمعية ــــــغالت الس ــــــة، املش ــــــوير الرقمي  التص
ــــــة ــــــب اإللكرتوني ــــــات الكت ــــــة وقارئ  ، الرقمي
 الحافظــــــات الواقيــــــة، األغطيــــــة والحافظــــــات
ـــــة ـــــيب املحمول ـــــة، الحواس ـــــف املحمول  ،للهوات
 الحواســـــيب اللوحيـــــة العاملـــــة بـــــاللمس، آالت
ــــــمعية ــــــغالت الس ــــــة، املش ــــــوير الرقمي  التص
 ، ترونيـــــةالرقميــــة وقارئــــات الكتــــب اإللــــك
ـــــــة ـــــــف الخلوي ـــــــة الهوات ـــــــة األمامي  ،األغطي

  .األرشطــــة والحــــيل الصــــغرية
)143(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32653   : 32653العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.,   : ــــكبإسم ــــورك ، إن     .ذا كــــارتون نيت
 

Applicant Address  : 1050 Techwood Drive, NW, 
Atlanta, Georgia 30318, USA 

تيشوود درايف ، أن دبليو ، أتالنتا ،  1050  العنوان :
  ، الواليات املتحدة األمريكية 30318جورجيا 

Applicant for Correspondence : ابــــا ورشكــــاهم للملكيــــةس:  ليغعنوان التب 
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PALESTINE 
 

 الفكريـــــة
 

  فلسطني
  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــج ــــديم الربام ــــدا: تق ــــه ، تحدي ــــدمات الرتفي  خ
ـــــــزيون ـــــــرب التلف ـــــــي ع ـــــــوى الرتفيه  ،واملحت
 االقــــــامر الصــــــناعية، اإلنرتنــــــت، الشــــــبكات
ـــــــــــاالت ـــــــــــبكات االتص ـــــــــــلكية وش  الالس
 اإللكرتونيــــــة األخــــــرى؛ تــــــوفري املنشــــــورات
 األلكرتونيــــــــة غــــــــري القابلــــــــة للتحميــــــــل؛
ــــــت ــــــع اإللك ــــــوفري املواق رونيـــة التـــي تضـــم ت
املحتوى املريئ املسـموع، معلومـات الرتفيـه واأللعـاب 
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عـرب 
اإلنرتنت، غري القابلة للتحميل، تـوفري مقـاطع الفيـديو 
عىل اإلنرتنـت، غـري القابلـة للتحميـل، تقـديم عـروض 
 ،اج أفــــالمالرتفيه الحّية؛ خدمات مالهي الرتفيه؛ إنـت
ــــــــــة ــــــــــة والرتفيهي ــــــــــات التلفزيوني  املحتوي

  .الرقميـــــة

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32654   : 32654العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat First Med Plus Lel 
Istesharat w AL- Hulul AL Taknyah 

 رشكــــة فريســــت ميــــد بلــــسبإسم :  
ــــــة ــــــول التقني     لالستشــــــارات والحل

 
Applicant Address  : Palestine, Ramallah : فلسطني رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغعنوان التب 
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PALESTINE 
 

 
  فلسطني

   البرية ، الرشفة ، بجانب نادي السيارات 
Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــامل ـــــامل، ادارة االع ـــــم االع ـــــات، تنظي  ،االعالن
ـــــبي، خـــــدمات املســـــاعدة الدارة  النشـــــاط املكت
ـــــكات ــــــة لـرش ــــــطة التجاري ــــــامل او االنش  االع
ـــــــارض ـــــــم املع ـــــــة, تنظي  صـــــــناعية او تجاري
 ،ريـــــة للغايـــــات االعالنيـــــة او التجاريـــــةالتجــــا
ـــــل ـــــن قب ـــــة م ـــــة املقدم ـــــدمات الرتويجي  الخ
ــــات ــــدار بطاق ــــالل اص ــــن خ ــــة م ــــة تجاري  رشك
ـــــداد ـــــدمات إع ـــــة للعمالء،خ ـــــالت التجاري  املح
 منــــــــاذج الدعايــــــــة واإلعــــــــالن أو تــــــــرويج
 ،املبيعـــــــات، تحـــــــرير النصـــــــوص االعالنيـــــــة
 خـــــدمات عـــــرض عامـــــة، خـــــدمات املســـــاعدة
ــــــل ــــــة ع ــــــة تجاري ــــــغيل رشك ــــــدألتش  ى مب
 االمتيـــــــاز، عـــــــرض املنتوجـــــــات، تـــــــرويج
 املبيعــــــات (الطــــــراف اخــــــرى)، املبيعــــــات يف
 مــــزادات عامــــة، تــــرويج وخــــدمات ادارة مــــراكز
 التســــــوق، خــــــدمات املســــــاعدة لالنشــــــطة
ــــــات ــــــن طلب ــــــون م ــــــتي تتك ــــــة ال  التجاري
ـــة ـــاالت عاملي ـــبكات اتص ـــالل ش ـــن خ ـــة م  ،معالج
 وكـــــــاالت االســـــــترياد والتصـــــــدير، االعـــــــالن
 شــــبكة كمبيوتــــرات، خــــدمات املبـــــارش عـــــىل
ـــــد لالطـــــراف االخـــــرى (رشاء املنتوجـــــات  التوري
ــكات اخـــرى)، توزيـــع العينـــات  ،والخـــدمات لـرش
 ،ادارة امللفـــــات املحوســـــبة، العالقـــــات العامـــــة
ــــــــاالت ــــــــة، وك ــــــــاء التجاري ــــــــاالت االنب  وك
ـــــــأجري ـــــــع، ت ـــــــاجري االت البي ـــــــات، ت  االعالن
ـــــة ـــــة، نرشـــــ مـــــواد الدعاي  املســـــاحات اإلعالني
ــــــــاملواإلعــــــالن، ال ــــــــاعدة يف إدارة األع  ،مس
ــــات ــــرين يف ملف ــــات لالخ ــــن املعلوم ــــث ع  البح
ــــــد ــــــات يف قواع ــــــع املعلوم ــــــوب، تجمي  حاس
 بيانـــــات حاســـــوب، النســـــخ، تحضـــــري أعمـــــدة
ــــامل ــــاعدة يف إدارة األع ــــالن، املس ــــة واإلع  الدعاي
ـــــاين ـــــامل فن ـــــناعية، إدارة أع ـــــة أو الص  التجاري
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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 

ــــــــارش ــــــــد املب ــــــــالن بالربي ــــــــل، اإلع  ،التمثي
ـــــختحـــــديث مـــــواد ا ـــــالن، نس ـــــة واإلع  لدعاي
ــــات ــــائق، دراســــات الســــوق، لصــــق اإلعالن  ،الوث
 الدعايــــــة واإلعــــــالن الخــــــارجي، إســــــتطالعات
ـــــــد ـــــــات يف قواع ـــــــم املعلوم ـــــــرأي، تنظي  ال
ـــــة ـــــوص الدعاي ـــــ نص ـــــوب، نرش ـــــات حاس  بيان
 واإلعــــالن، وكــــاالت البيــــع وترتيــــب خــــدمات
ـــــــــة ـــــــــع بالجمل ـــــــــع، خـــــــــدمات البي  البي
ـــــدمات ـــــت، خ ـــــة كان ـــــاي طريق ـــــة ب  وبالتجزئ
 ،يـــع تشـــكيلة مـــن الســـلع لصـــالح الـــغريتجــم
 وذلــــك لتمــــكني عامــــة الزبــــائن مــــن معاينتهــــا

  .و رشائهــــا
)145(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32655   : 32655العالمة التجارية رقم 
 

Class: 42    : 42يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat First Med Plus Lel 
Istesharat w AL- Hulul AL Taknyah 

 رشكــــة فريســــت ميــــد بلــــسبإسم :  
ــــــة ــــــول التقني     لالستشــــــارات والحل

 
Applicant Address  : Palestine, Ramallah : فلسطني رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  ة ، الرشفة ، بجانب نادي السيارات البري  

Goods/Services: 
Technological services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــث ـــــدمات البح ـــــة و خ ـــــدمات التكنولوجي  الخ
ــــــــا، خــــــــدمات ــــــــة به  والتصــــــــميم املتعلق
 التحليــــــل والبحــــــث الصــــــناعي،  خــــــدمات
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accounting, marketing, stores management software; 
computer consulting services in the field of computer 
security; consultancy and advice relating to the 
evaluation, choosing and implementation of computer 
software, firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, testing, 
monitoring, inspection, and analysis in the fields of 
telecommunications, computers, computer systems and 
computer networks; planning in the fields of 
computers, computer systems and computer networks; 
rental of computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; information 
technology and information management consulting 
and advisory services; provision of on-line and print 
information, advice and consultancy relating to all the 
services in this class 

 تصــــــــميم وتطويــــــــر بــــــــرامج الكمبيوتــــــــر
ـــــــــويق وادارة ـــــــــبة  والتس ـــــــــرامج املحاس  وب
ـــــر ـــــارات الكمبيوت ـــــدمات استش ـــــزون، وخ  املخ
ــــــدي ــــــر، وتق ــــــة  الكمبيوت ــــــال  حامي  ميف مج
ـــــــق ـــــــام يتعل ـــــــورة في ـــــــارات واملش  االستش
ــــــــرامج ــــــــذ ب ــــــــار وتنفي ــــــــالتقييم واختي  ب
ــــــــــة ــــــــــج الثابت ــــــــــر، والربام  ، الكمبيوت
ـــــم ـــــات ونظ ـــــا املعلوم ـــــزة،  وتكنولوجي  واألجه
 ،معالجـــــــة البيانـــــــات، برمجـــــــة الكمبيوتـــــــر
ـــــــــــميم ـــــــــــر والتص ـــــــــــاث والتطوي  واألبح
ــــــــــــش ــــــــــــار والرصــــــــــــد والتفتي  ،واالختب
 والتحليـــــــــــل يف مجـــــــــــاالت االتصـــــــــــاالت
 ،الالســـــلكية وأجهـــــزة الكمبيوتـــــرالســــــلكية و
ــــــر ــــــبكات الكمبيوت ــــــر وش ــــــم الكمبيوت  ،ونظ
ــــــــــر ــــــــــاالت الكمبيوت ــــــــــط يف مج  والتخطي
 والنظـــــــــــم الحاســـــــــــوبية والشـــــــــــبكات
 ،الحاســــــوبية، واســــــتئجار بــــــرامج الحاســــــوب
ــــــايض ــــــدمات التق ــــــم وخ ــــــدمات التحكي  وخ
 واملنازعـــــات، خـــــدمات النصـــــح واملشـــــورة يف
 مجـــــــــال  تكنولوجيـــــــــا املعلومـــــــــات  وادارة
ـــل ـــواءاملع ـــريق  اله ـــن ط ـــدميها ع ـــات، وتق  ) وم
 اون اليــــــن)  وبشــــــكل مطبــــــوع، والخــــــدمات
ــــــدمات ــــــع الخ ــــــة بجمي ــــــارية املتعلق  االستش

  .املــــذكورة  يف هــــذا الصــــنف
)146(  

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32656   : 32656العالمة التجارية رقم  

Class: 42    : 42يف الصنف  

Applicant Name: Sharekat First Med Plus Lel   : رشكــــة فريســــت ميــــد بلــــسبإسم 
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Istesharat w AL- Hulul AL Taknyah ــــــة ــــــول التقني      لالستشــــــارات والحل
Applicant Address  : Palestine, Ramallah : فلسطني رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغالتب عنوان
 

  فلسطني
  البرية ، الرشفة ، بجانب نادي السيارات  

Goods/Services: 
Technological services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 
accounting, marketing, stores management software; 
computer consulting services in the field of computer 
security; consultancy and advice relating to the 
evaluation, choosing and implementation of computer 
software, firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, testing, 
monitoring, inspection, and analysis in the fields of 
telecommunications, computers, computer systems and 
computer networks; planning in the fields of 
computers, computer systems and computer networks; 
rental of computer software; arbitration services; 
litigation and dispute support services; information 
technology and information management consulting 
and advisory services; provision of on-line and print 
information, advice and consultancy relating to all the 
services in this class 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــث ـــــدمات البح ـــــة و خ ـــــدمات التكنولوجي  الخ
ــــــــا، خــــــــدمات ــــــــة به  والتصــــــــميم املتعلق
 التحليــــــل والبحــــــث الصــــــناعي،  خــــــدمات
 تصــــــــميم وتطويــــــــر بــــــــرامج الكمبيوتــــــــر
ـــــــــويق وادارة ـــــــــبة  والتس ـــــــــرامج املحاس  وب
ـــــر ـــــارات الكمبيوت ـــــدمات استش ـــــزون، وخ  املخ
ــــــدي ــــــر، وتق ــــــة  الكمبيوت ــــــال  حامي  ميف مج
ـــــــق ـــــــام يتعل ـــــــورة في ـــــــارات واملش  االستش
ــــــــرامج ــــــــذ ب ــــــــار وتنفي ــــــــالتقييم واختي  ب
ــــــــــة ــــــــــج الثابت ــــــــــر، والربام  ، الكمبيوت
ـــــم ـــــات ونظ ـــــا املعلوم ـــــزة،  وتكنولوجي  واألجه
 ،معالجـــــــة البيانـــــــات، برمجـــــــة الكمبيوتـــــــر
ـــــــــــميم ـــــــــــر والتص ـــــــــــاث والتطوي  واألبح
ــــــــــــش ــــــــــــار والرصــــــــــــد والتفتي  ،واالختب
 والتحليـــــــــــل يف مجـــــــــــاالت االتصـــــــــــاالت
 ،الالســـــلكية وأجهـــــزة الكمبيوتـــــرالســــــلكية و
ــــــر ــــــبكات الكمبيوت ــــــر وش ــــــم الكمبيوت  ،ونظ
ــــــــــر ــــــــــاالت الكمبيوت ــــــــــط يف مج  والتخطي
 والنظـــــــــــم الحاســـــــــــوبية والشـــــــــــبكات
 ،الحاســــــوبية، واســــــتئجار بــــــرامج الحاســــــوب
ــــــايض ــــــدمات التق ــــــم وخ ــــــدمات التحكي  وخ
 واملنازعـــــات، خـــــدمات النصـــــح واملشـــــورة يف
 مجـــــــــال  تكنولوجيـــــــــا املعلومـــــــــات  وادارة
ـــل ـــواءاملع ـــريق  اله ـــن ط ـــدميها ع ـــات، وتق  ) وم
 اون اليــــــن)  وبشــــــكل مطبــــــوع، والخــــــدمات
ــــــدمات ــــــع الخ ــــــة بجمي ــــــارية املتعلق  االستش

  .املــــذكورة  يف هــــذا الصــــنف
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)147(     

Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32657   : 32657العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41  41:   يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat First Med Plus Lel 
Istesharat w AL- Hulul AL Taknyah 

 رشكــــة فريســــت ميــــد بلــــسبإسم :  
ــــــة ــــــول التقني     لالستشــــــارات والحل

 
Applicant Address  : Palestine, Ramallah : فلسطني رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  البرية ، الرشفة ، بجانب نادي السيارات  

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ،خـــــــدمات تربويـــــــة، تعليميـــــــة، تدريســـــــية
ـــــــة ـــــــدمات ثقافي ـــــــة، خ ـــــــة، ترفيهي  ،تدريبي
ـــــج ـــــي والربام ـــــاج االذاع ـــــمنها االنت ـــــن ض  وم
ــــــــرامج ــــــــالم وب ــــــــاج اف ــــــــة، إنت  التلفزيوني
 ترفيهيـــــة مبـــــارشة، إنتـــــاج بـــــرامج  الصـــــور
ــــــــق ــــــــتي تتعل ــــــــدمات ال ــــــــة، الخ  املتحرك
التلفزيوين،  بالســــــينام وإســــــتوديوهات االنتــــــاج
انتاج برامج سينامئية ترفيهية والـربامج الرتفيهيـة التـي 
تعرض ببـث حـي ومبـارش، خـدمات معـارِض الرتفيـه، 
خــــدمات نرشــــ الكتــــب واملجــــاالت والــــدوريات  
 تـــــوفري معلومـــــات عـــــن خـــــدمات برمجـــــة
 تلفـــــــــــزيون الـــــــــــزبون للمســـــــــــتفيدين
 املتعـــــددين مـــــن خـــــالل شـــــبكة االنرتنـــــت
 ترنــت او مــن خـــاللالعامليـــة او مـــن خـــالل االن
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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. 

ــــبكة ــــىل ش ــــرة ع ــــرى متوف ــــات اخ ــــد بين  قواع
ـــــة او ـــــص فني ـــــروض رق ـــــاج ع ـــــت ، انت  االنرتن
ـــــــريم ـــــــروض التك ـــــــيقية وع ـــــــروض موس  ع
 املســــجلة، عــــروض كوميديــــة، انتــــاج العــــاب
 وفيـــــديو ومســـــابقات رياضـــــية حيـــــة وتبـــــث
 ،مبـــــارشة او مســـــجلة لبثهـــــا يف وقـــــت الحـــــق
 انتـــــاج عـــــروض املســـــابقات الرياضـــــية الـــــتي
ــــل ــــجل قب ـــــور تس ـــــارشة للجمه ـــــث مب  ان تب
 وعــــــروض الحفــــــالت املوســــــيقية املبــــــارشة او
ـــــار ـــــروض اخب ـــــق، ع ـــــث الالح ـــــجلة للب  املس
ـــــب ـــــراز املواه ـــــروض اب ـــــم ع ـــــاز، تنظي  التلف
ــــــــز ــــــــديم الجوائ  املتمــــــــيزة وعــــــــروض تق
 ،والتكـــريم ، عـــروض االزيـــاء ومـــا شـــابه ذلـــك
ــــن ــــه ع ــــرامج الرتفي ــــن ب ــــات ع ــــد املعوم  تزوي

ــــة   .طــــريق  شــــبكة الحاســــوب العاملي
)148(  

  
Date :10/12/2017 10/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32658   : 32658العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: SHRIKIT MILIENNIUM 
LILTOKNOLOJI ALADIYA ALAMEH 

ــــــيبإسم :   ــــــوم للتكنولوج ــــــة ميلني  رشك
    العاديـــة العامـــة

 
Applicant Address  : NUBLUS SHARIA SOFYAN TEL: 
0597984838 

  0597984836نابلس شارع سفيان هاتف   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــان:  ليغعنوان التب ــــة روال كنع  املحامي
 

  فلسطني
  4شارع سفيان عامرة التيتي ط 
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Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــة الخاصــــة ــــة والبحري ــــدد العلمي ــــزة والع  األجه
 األجهـــــزة والعـــــدد –مبســــــــــــــح األرايض
ـــــــلكية) ـــــــك الالس ـــــــا يف ذل ـــــــة (مب  الكهربائي
 األجهـــــــزة والعـــــــدد الخاصـــــــة بالتصـــــــوير
ـــــــــينامئية ـــــــــة) والس ـــــــــويئ (الفوتوغرافي  الض
ـــات –والخاصــــــة بصــــــناعة النظــــــارات  وعملي
ـــاء ال ـــاس وإعط ـــوزن والقي ـــــبط –إشــاراتال  والض
 األجهــزة –(املراقبـــــــة)، واإلنقـــــــاذ والتعليـــــــم
ــــــــل ــــــــتي تعم ــــــــة ال ــــــــة األتوماتيكي  الذاتي
 –بوضــــع قطعــــة نقــــود ويرهــــا، اآلالت الناطقــــة
اآلالت –الخـــــــزائن الراصـــــــدة للنقــــــــود  
 األجهــزة –جهـــزة إطفـــاء الحـــريق –الحاســـــبة
ـــــــة يف ـــــــاث العلمي ـــــــة (بح ـــــــدد العلمي  والع

ــــل)  عــدا )  األجهــــزة والعــــدد البحريــــة0املعام
الســفن نفســها) أي األجهــزة الخاصــة بنقــل اإلرســال 
ورصد املالحظـات والقيـاس يف بـرج السـفينة األجهـزة 
امليكانيكية الكهربائيـة وجهـزة الحراريـات الكهربائيـة 
املكواة الكهربائية  –كاويات اللحام الكهربائية اليدوية)
ــطحة)  ــاً  0املس ــدفأة كهربائي ــائد امل ـــة –الوس  األردي
ــــر ــــدفأة كه األصــناف التــي تلــبس عــىل  –بائيــاً امل
قـداحات  –األجهزة الكهربائية لتدفئـة القـدم –الجسم

  .األغطية املدفأة كهربائياً  –السيجار الكهربائية ويرها
)149(  

Date :11/12/2017 11/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32669   : 32669العالمة التجارية رقم 
 

Class: 31 31نف :   يف الص 
 

Applicant Name: Sharakat Balsam Lel- Zayoot AL-
Iea'tryah 

ــــةبإسم :   ــــزيوت العطري ــــم لل ــــة بلس     رشك
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Applicant Address  : Palestine- Jenin : فلسطني، جنني  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  برية ، الرشفة ، بجانب نادي السيارات ال 

Goods/Services: 
Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers,  algae for 
consumption; fresh mushrooms; fresh garden herbs; 
live crustaceans; fish spawn; plant seeds; flower bulbs; 
trees, bushes; products for animal litter; sesame; 
peanuts (fruits); olives, fresh; coconuts; cola nuts; pine 
nuts; almonds (fruits); hazelnuts; pollen (raw 
material); truffles, fresh; sugarcane; lentils, fresh; pine 
cones; hop cones; berries. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــة ومنتجــــــات البســــــاتني  الحاصــــــالت الزراعي
ـاوات ـــــه والخرضــــ ـــــوب، الفواك ـــــات والحب  والغاب
ــــزهور -البــــذور –الطازجـــة ــــة وال ــــات الحي  النبات

 ،الطبيعيـــــــة
 طحالــــب لالســــتهالك؛ فطــــر طــــازج؛ اعشــــاب
ــــــة؛ ــــــيات الحي ــــــن الحديقة؛القرش ــــــة م  طازج
 بيــــــض الســــــمك؛ بــــــذور النباتــــــات؛ بصــــــل
 ر؛ اشـــــجار، شـــــجريات كثيفـــــة االغصـــــان؛الــزهو
ــــازج؛ ــــون ط ــــوداين(مثر)؛ زيت ــــول س ــــم؛ ف  سمس
جــــوز الهنــــد؛ جــــوز الكــــوال؛ حبــــوب الصــــنوبر؛  
ـــامة ـــام)؛ ك ـــادة خ ـــار الطلع(م ـــدق؛ غب ـــوز؛ بن  الل
 طازجــــة؛ قصــــب ســــكر؛ عــــدس طــــازج؛ اكــــواز
.صـــــــــــــــنوبر؛ تـــــــــــــــوت، حبـــــــــــــــوب

  

Date :26/12/2017 26/12/2017 : التاريخ 

Trademark No.:32760   : 32760العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Fawze Esam Fawze Sa'eed    : فـــوزي عصـــام فـــوزي ســـعيدبإسم    
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Applicant Address  : Hayfa  : حيفا  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــامي:  ليغعنوان التب ـــل يوســـف املح  نائ
 

  فلسطني
جوال  5ط - عامرة برج الساعة -رام الله

0598856785  
Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــــوة والشــــــــاي والكاكــــــــاو والقهــــــــوة
ــــــــاغو؛ ــــــــا والس ــــــــطناعية ؛ االرز؛التابيوك  االص
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
ــــــات ؛ ــــــوب ؛ الخــــــبز والفطــــــائر والحلوي  الحب
ــــــة ؛ ع ــــــات املثلج  ســـل النحـــل والعســـلالحلوي
ــــح ــــيز ؛ املل  االســــود ؛ الخــــمرية ومســــحوق الخب
ــــــل) ــــــات (التواب ــــــل والصلص ــــــردل ؛ الخ  ؛ الخ

  ؛البهـــــارات ؛ الثلـــــج
)151(  

Date :03/01/2018 03/01/2018 : التاريخ 

Trademark No.:32834   : 32834العالمة التجارية رقم 
 

Class: 42    : 42يف الصنف 
 

Applicant Name : Sharikat Tamkeen Al Filistiniyya Lil 
Ta'meen Al Musahamah Al Amah Al Mahdoodah 

 رشكـــــــة متـــــــكني الفلســـــــطينيةبإسم :  
    للتــــأمني املســــاهمة العامــــة املحــــدودة

 
Applicant Address  : Ramallah - Palestine : فلسطني - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  اتقــــان - املح
ـــرج رام - للخـــــدمات االستشـــــارية ـــه ب  رام الل

 3ط - اللـــه التجـــاري
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  فلسطني
 - اتقان للخدمات االستشارية  - املحامي مهند عساف 

  3ط -رام الله برج رام الله التجاري 
Goods/Services: 
Consultancy and Consultancy services, insurance, 
insurance underwriting and reinsurance consutancy. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ،اإلستشـــــارات والخـــــدمات اإلستشـــــارية
ــــأمني ــــادة الت ــــأمني وإع ــــارات الت  .إستش

)152(  

Date :09/01/2018 09/01/2018 : التاريخ 

Trademark No.:32843 32843م :  العالمة التجارية رق 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARIKET HALA CAR 
LEKMALEYAT AL SYARAT 

ـــات الســـياراتبإسم :   ـــار لكاملي ـــة هـــال ك     رشك
 

Applicant Address  : NABLUS SHARE FISAL JAWAL 
0598500900 

  0598500900شارع فيصل جوال  -نابلس   العنوان :

Applicant for Correspondence :SHARIKET HALA 
CAR LEKMALEYAT AL SYARAT 
 
PALESTINE 
NABLUS SHARE FISAL JAWAL 0598500900 

 رشكـــة هـــال كـــار لكامليـــات:  ليغعنوان التب
ــــيارات  الس

 
  فلسطني
  0598500900شارع فيصل جوال  -نابلس 

Goods/Services: 
Accessories Car 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــيارات ــــات الس  كاملي

)153(  

Date :18/01/2018 18/01/2018 : التاريخ 
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Trademark No.:32905   : 32905العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: NAEL ISMAIL SALEM 
ALWARASNEA 

    نائــــل اســــامعيل ســــامل الوراســــنةبإسم :  
 

Applicant Address  : ALSHYUKH, , ,  : 0568818185الخليل الشيوخ وسط البلد   العنوان ,
 , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
PERFUMES AND COSMATICS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــل ـــواد التجمي ـــور وم  العط

)154(  

Date :22/01/2018 22/01/2018 : التاريخ 

Trademark No.:32932   : 32932العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: XTEP (CHINA) Co., LTD    : ـــــوبإسم ـــــانيا ) ك ـــــس يت أى يب (تش  أك
ـــــد،     ليمت

 
Applicant Address  : Qingmeng Park, Economic & 
Technological Development Zone, Quanzhou, Fujian 
Province, CHINA  

كينجمينج بارك ،أيكونوميك أند   العنوان :
تيكنولوجيكال ديفيلومبينت زون ،كيواتزهو ،فوجيان 

  بروفينس ،الصني . 
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــه:  ليغعنوان التب ــــه الفكري ــــامس للملكي  س
ـــــــطني- نـــــابلس219ص.ب   فلس

 
  فلسطني
  فلسطني- نابلس 219لملكيه الفكريه ص.ب سامس ل

Goods/Services: 
Clothing; Layettes [clothing]; Swimsuits; Football 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مالبــــس؛ مالبــــس للمواليــــد؛ أثــــواب ســــباحة؛
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shoes; Shoes; Sports shoes;  Hosiery; Gloves [clothing]; 
Neckties; Leather belts (clothing); Waterproof clothing; 
Masquerade costumes; Wedding dress; Hats  

ـــية؛ ـــة رياض ـــة؛ أحذي ـــدم؛ أحذي ـــرة الق ـــة لك  أحذي
 مالبــــس محبوكــــة؛ قفــــازات [مالبــــس]؛ ربطــــات
 عنــق؛ أحزمــة مــن الجلــد (مالبــس)؛ مالبــس ضــد
 املـــــاء؛ مالبـــــس للحفـــــالت التنكريـــــة؛ مالبـــــس

ـــاف؛ قبعـــات    .زف
 

)155(  

Date :22/01/2018 22/01/2018 : التاريخ 

Trademark No.:32933   : 32933العالمة التجارية رقم 
 

Class: 18    : 18يف الصنف 
 

Applicant Name: XTEP (CHINA) Co., LTD    : ـــــدبإسم ـــــو ،ليمت ـــــس يت أى يب (تشـــــانيا ) ك   أك
 

Applicant Address  : Qingmeng Park, Economic & 
Technological Development Zone, Quanzhou, Fujian 
Province, CHINA  

كينجمينج بارك ،أيكونوميك أند   العنوان :
تيكنولوجيكال ديفيلومبينت زون ،كيواتزهو ،فوجيان 

  بروفينس ،الصني . 
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــه ::  ليغعنوان التب ــــه الفكري ــــامس للملكي  س
21ص.ب  ـــــــطني -نـــــابلس 9  فلس

 
  فلسطني

  فلسطني - نابلس 219سامس للملكيه الفكريه ص.ب 
Goods/Services: 
Imitation leather; Purses; Travelling bags; Haversacks; 
Bags for sports; Backpacks; Umbrellas; Walking sticks; 
Handbags; Clothing for pets.  

:من اجل البضائع/الخدمات التالية 
ـــــفر؛ ـــــب س ـــــزادين؛ حقائ ـــــدة؛ ج ـــــود املقل  الجل
 حقائــــب للجنــــود؛ حقائــــب للرياضــــة؛ حقائــــب
ــــس ــــد؛ مالب ــــب ي ــــ؛ حقائ ــــالت؛ عيص ــــر؛ مظ  ظه

   للحيوانــــــات األليفــــــة
)156(  
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Date :22/01/2018 22/01/2018 : التاريخ 

Trademark No.:32934   : 32934العالمة التجارية رقم 
 

Class: 18   : 18 يف الصنف 
 

Applicant Name: XTEP (CHINA) Co., LTD    : ـــــدبإسم ـــــو ،ليمت ـــــس يت أى يب (تشـــــانيا ) ك   أك
 

Applicant Address  :  Qingmeng Park, Economic & 
Technological Development Zone, Quanzhou, Fujian 
Province, CHINA  

كينجمينج بارك ،أيكونوميك أند    العنوان :
ديفيلومبينت زون ،كيواتزهو ،فوجيان  تيكنولوجيكال

  بروفينس ،الصني . 
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــه ::  ليغعنوان التب ــــه الفكري ــــامس للملكي  س
ـــــــطني - نـــــابلس219ص.ب   فلس

 
  فلسطني

  فلسطني - نابلس 219سامس للملكيه الفكريه ص.ب 
Goods/Services: 
Imitation leather; Purses; Travelling bags; Haversacks; 
Bags for sports; Backpacks; Umbrellas; Walking sticks; 
Handbags; Clothing for pets.  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــفر؛ ـــــب س ـــــزادين؛ حقائ ـــــدة؛ ج ـــــود املقل  الجل
 حقائــــب للجنــــود؛ حقائــــب للرياضــــة؛ حقائــــب
ــــس ــــد؛ مالب ــــب ي ــــ؛ حقائ ــــالت؛ عيص ــــر؛ مظ  ظه

   األليفــــــة للحيوانــــــات
)157(  

Date :22/01/2018 22/01/2018 : التاريخ 

Trademark No.:32937   : 32937العالمة التجارية رقم 
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Class: 39    : 39يف الصنف 
 

Applicant Name: sharket fadaat falastine for parmjyat    : رشكـــــة فضــــــاء فلســــــطنب للربمجيــــــاتبإسم   
 

Applicant Address  : nablus- sharee adel : شارع العدل-نابلس  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  عامرة الغرفة التجارية  - فارس بازيان

Goods/Services: 
Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement 

خدمات التالية :من اجل البضائع/ال
ــــف وتخــــزين الســــلع الغذائيــــة ــــل وتغلي  النق

)158(  

Date :15/02/2018 15/02/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33112   : 33112العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: FERRARI S.P.A.   : ـــــهبإسم     .فـــــرياري أس.يب.إي
 

Applicant Address  : VIA EMILIA EST, 1163 
MODENA, ITALY 

  مودينا ، إيطاليا 1163فيا إميليا إيست ،   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

Goods/Services: 
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 

خدمات التالية :من اجل البضائع/ال
 أطقــــم ســــباق الســــيارات ليســــت عــــىل شــــكل
 ألبســـــة واقيـــــة ؛ مالبـــــس ســـــائقي الســـــيارات؛
ـــــس ـــــاب الســـــباحة؛ املالب ـــــتزلج؛ ثي ـــــس ال  مالب
 الداخليـــــة؛ والجـــــوارب ؛ الجـــــوارب النســـــائية
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[clothing]; clothing, footwear, headgear. الطويلــــــة؛ نعــــــال ألبســــــة القــــــدم؛ النعــــــال 
 ،الداخليـــــــة؛ مالبـــــــس الرقبـــــــة؛ والقفـــــــازات
ـــس) ـــود (مالب ـــة النق ـــة وأحزم ــــــساألحزم  ،؛ املالب

ـــرأس ـــة ال ـــدم، وأغطي ـــة الق   .والبس
 

)159(  
 

Date :12/03/2018 12/03/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33262   : 33262العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: M&S INVESTMENT TURESIM 
COMPANY 

ــــتثامبإسم :   ــــد اس لالس ــــة ام ان  ررشك
    الســــياحي

 
Applicant Address  : HEBRON : 0599365043الخليل راس الجورة   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب :  
Goods/Services: 
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 -الطعمــــة واملرشــــوباتخـــدمات تـــوفري ا

 .االيــــواء املؤقــــت
  

)160( 

Date :15/03/2018 15/03/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33296   : 33296العالمة التجارية رقم 
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Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Hossam Mohammad Atta Jaber   : حســام محمــد عطــا جــرببإسم    
 

Applicant Address  : Palestine/ Al-Eizareyeh, Dowwar 
Al Eskan. 

  فلسطني/العيزرية، دوار اإلسكان  العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي طالـــب أبـــو الحـــالوة:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البرية، الرشفة/ عامرة برج الشيخ، الطابق الثالث، 

مستشارون مكتب عمرو ومشاركوه، محامون و 
  قانونيون

Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم وأغطيـــة الـــرأس

)161(  

Date :18/03/2018 18/03/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33311   : 33311العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3 3صنف :   يف ال 
 

Applicant Name: HIBA MAJED AA QABAJA   : هبـــه ماجـــد عبـــد املجيـــد قباجـــةبإسم    
 

Applicant Address  : AL KHALIL : الخليل ترقوميا  العنوان  

Applicant for Correspondence :HIBA MAJED AA 
QABAJA 
 
PALESTINE 
AL KHALIL 

 ةهبـــه ماجـــد عبـــد املجيـــد قبـــاج:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  الخليل ترقوميا

Goods/Services: 
COSMATICS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــل ـــواد التجمي  م

)162(  
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Date :01/04/2018 01/04/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33385   : 33385العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: AHMD ZUHAIR MAZOZ BDOUR   : احمــد زهــري معــزوز بــدوربإسم    
 

Applicant Address  : NABLUS. QUSRA JAWAL 
0598343737 

  0598343737جوال  -قرصة  -نابلس   العنوان :

Applicant for Correspondence :AHMD ZUHAIR 
MAZOZ BDOUR 
 
PALESTINE 
NABLUS. QUSRA JAWAL 0598343737 

 احمــد زهــري معــزوز بــدور:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  0598343737جوال  -قرصة  -نابلس 

Goods/Services: 
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). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــــوة والشــــــــاي والكاكــــــــاو والقهــــــــوة
ــــــــاغو؛ ــــــــا والس ــــــــطناعية؛ األرز؛ التابيوك  االص
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
ــــــات؛ ــــــائر والحلوي ــــــبز والفط ــــــوب؛ الخ  الحب
 النحـــل والعســــل الحلويـــــات املثلجـــــة؛ عســـــل
ــــح؛ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية ومس ــــود؛ الخ  األس
 الخـــــــردل؛ الخـــــــل والصلصـــــــات (التوابـــــــل)؛

   .البهـــــارات؛ الثلـــــج
)163(  

Date :12/04/2018 12/04/2018 : التاريخ 
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Trademark No.:33486   : 33486العالمة التجارية رقم 
 

Class: 45    : 45يف الصنف 
 

Applicant Name:  PRIVATE MISSION FOR 
LOGISTICS SERVICES  

 رشكــــة برايفــــت ميشــــن للخــــدماتبإسم :  
    اللوجســـــــتيه

 
Applicant Address  : NABLUS - RAFEDYA BENAYT 
AL BORG 

  بناية الربج  - رفيديا  -نابلس   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 ملرصــــياملحــامي محمــد ا:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
ط  -بنايه الروضه  -شارع رفيديا الرئييس  -  -نابلس 

  الثاين
Goods/Services: 
Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals. 

ل البضائع/الخدمات التالية :من اج
 خــــدمات قانونيــــة وخــــدمات أمنيــــة لحاميــــة
ــــــية ــــــدمات شخص ــــــراد وخ ــــــات واألف  املمتلك
ــــات ــــة لحاج ــــرون تلبي ــــدمها آخ ــــة يق  واجتامعي

ــــراد   .األف
)164(  

Date :12/04/2018 12/04/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33496   : 33496العالمة التجارية رقم 
 

Class: 44    : 44يف الصنف 
 

Applicant Name: Novartis AG   : نوفـــارتس ايـــه جـــيبإسم    
 

Applicant Address  : 4002 Basel, Switzerland : بازل، سويرسا 4002  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW:  ليغعنوان التب
OFFICE, P.O. BOX 74, RAMALLAH  

  فلسطني
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  ,رام الله74عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب  
Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــة؛ ـــــــة؛ املســـــــاعدة الطبي  الخـــــــدمات الطبي
ــــــة الصــــــحية؛ االستشــــــارات الصــــــحية؛  الرعاي
ـــد؛ ـــن بع ـــب ع ـــالج؛ خـــدمات التطبي  خـــدمات الع
ــــــة ــــــدمات الطبي ــــــيدالنية؛ الخ ــــــائح الص  النص
ـــح ديًدا توفري معلومات عن الرعايـة الصـحية ميكـن وت
ـــــــــا عـــــــــرب اإلنرتنـــــــــت ـــــــــول عليه  الحص
ــــــــة ــــــــف النقال ــــــــىل الهوات ــــــــات ع  وتطبيق

  .واملنشـــــورات
)165(  

Date :19/04/2018 19/04/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33513   : 33513العالمة التجارية رقم 
 

Class: 6    : 6يف الصنف 
 

Applicant Name : COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

 كومبـــــاجني جينـــــريايل ديـــــزبإسم :  
    ايتابليســــــــــمنتس ميشــــــــــيلني

 
Applicant Address  : 12, Cours Sablon, 63000 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE 

 -كلريمونت  63000كورس سابلون،  12  العنوان :
  فرياند ، فرنسا

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
Goods/Services: 
Unwrought and semi- wrought common metals and 
their alloys; non-electric cables and wires of common 
metal; balls of steel; nails, clamps and screws of metal, 
metal air cylinders for inflating tires; fixing metal bolts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــر املشـــــغولة وشـــــبهاملعـــــادن الشـــــائعة غ  ي
ــــــالك ــــــل واألس ــــــبائكها؛ الكواب ــــــغولة وس  املش
ـــــادن ـــــن املع ـــــنوعة م ـــــة املص ـــــري الكهربائي  غ
 ،الشـــــــائعة؛ كـــــــرات فوالذيـــــــة؛ املســـــــامري
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for wheels; common metals and their alloys in powder 
form and/or granules for additive manufacturing. 

 امللزمــــات واملفكــــات مــــن املعــــدن، اســــطوانات
ـــــراغي ـــــارات؛ ب ـــــخ اإلط ـــــة لنف ـــــواء املعدني  اله
 التثبيـــــــت املعدنيـــــــة للعجـــــــالت؛ املعـــــــادن
ــحوق و/أوالشــــائعة وســــبائكها عــــىل شــــكل م  س

ـــــافات ـــــناعة املض ـــــات لص   .حبيب
)166(  

Date :23/04/2018 23/04/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33626   : 33626العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Ali omar Abu Tayonn   : ــونبإسم ــو طي     عــيل عمــر محمــد اب
 

Applicant Address  : NABLUS- SHARE' SUFIAN - 
JAWAL: 0599731936 

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان   العنوان :

Applicant for Correspondence :Ali omar Abu Tayonn 
 
PALESTINE 
NABLUS- SHARE' SUFIAN - JAWAL: 0599731936 

ــون:  ليغعنوان التب ــو طي  عــيل عمــر محمــد اب
 

  فلسطني
  0599731936جوال -يان نابلس_شارع سف

Goods/Services: 
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري االطعم ــــدمات ت  خ

)167(  

Date :23/04/2018 23/04/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33628   : 33628العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Al- Jebrini L Montajat EL   : ـــــانبإسم ـــــات االلب ـــــني ملنتج ـــــة الجربي  رشك
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Alaban w AL-Mawad AL-Ghe'da'yah ــــة ــــواد الغذائي     وامل
 

Applicant Address  : Falasteen Al Khalel  : فلسطني، الخليل  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  البرية ، الرشفة ، بجانب نادي السيارات  

Goods/Services: 
milk products namely cheese 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــان  ــــاالخص االجب ــــان  وب ــــات االلب منتج  

 
)168(  

Date :30/04/2018 30/04/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33661   : 33661العالمة التجارية رقم 
 

Class: 36    : 36يف الصنف 
 

Applicant Name: FADI MUSTAFA ABDELQADER 
MUBARAK 

ـــاركبإسم :   ـــادر مب ـــد الق ـــادي مصـــطفى عب     ف
 

Applicant Address  : SILWAD - RAMALLAH : سلواد / رام الله  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــاة:  ليغعنوان التب ــاز للمحام  انج
 

  فلسطني
  انجاز للمحاماة

Goods/Services: 
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــة ــــؤون التمويلي ــــامني، الش ــــدمات الت  ،خ

 اليـــة، والشـــؤون العقاريـــةالشـــــؤون امل



141 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

 
)169(    

Date :30/05/2018 30/05/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33816   : 33816العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Al-Jameya Al-Taawonea lel-Tanmeya 
Al-Refeyah 

ـــــلنتبإسم :   ـــــة ل ـــــة التعاوني ــةالجمعي  مي
ــــــة     الريفي

 
Applicant Address  : Palestine, Al-izareyya : فلسطني، العيزرية  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 بــالل كـــامل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  .6بالل كامل، البرية، مركز البرية التجاري/ ط

Goods/Services: 
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; flavored and sweetened gelatins 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 اللحـــــوم واألســـــامك والـــــدواجن ؛ مســـــتخرجات
ـــوم؛  ، اللحــــــوم املحفوظــــــة واملعلبــــــة اللح
 واملجففــــــة، والفواكــــــه والخضــــــار املطبوخــــــة
ـــــــات ـــــــريب، صلص ـــــــالم، وامل ـــــــه ، اله  واملعلب
 الفاكهـــــــة والبيـــــــض والحليـــــــب ومنتجـــــــات
 األلبـــان، زيـــوت الطعـــام والـــدهون، واملنكهـــات

ـــــالتني ـــــات الج   . ومحلي
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)170(  

   
Date :28/06/2018 28/06/2018 : التاريخ 

Trademark No.:33985   : 33985العالمة التجارية رقم  

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Assl Lil Khadmat Al 
Logistics 

ــــة اســــل للخــــدمات اللوجســــتيةبإسم :    رشك
    املســــاهمة الخصوصــــية املحــــدودة

 
Applicant Address  : Ramallah - Palestine : طنيفلس - رام الله   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 اتقــــان - املحـــامي مـــارك نســـناس:  ليـغعنـوان التب
ـــــارية ـــــدمات االستش ــــرج رام - للخ ــــه ب  رام الل

 3ط - اللـــه التجـــاري
 

  فلسطني
 -اتقان للخدمات االستشـارية  -املحامي مارك نسناس 

  3ط -رام الله برج رام الله التجاري 
Goods/Services: 
/ 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. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، خــــــدمات تــــــوفري االطعمــــــة واملرشــــــوبات
 وااليـــــواء املؤقـــــت، املطــــــاعم، بــــــار، حانــــــة
ــــاهي ــــة، مق ــــات الخفيف ــــارات الوجب  ،صــــغرية، ب
ــــة ــــاعم ذات الخدم ــــف، مط ــــات، مقاص  كافيتريي
ـــــــات الرســـــــيعة؛  الذاتيـــــــة ومطـــــــاعم الوجب
ـاب؛   وخـــدمات  وخـــدمات تقـــديم الطعـــام والرشــ
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ــــاعم؛ وت ــناملط ــام م ــب الطع ــدمات طل ــديم خ  ق
ــــــبكة ــــــىل ش ــــــارش ع ــــــال املب ــــــالل االتص  خ

ـــوب   .الحاس
)171(  

Date :17/07/2018 17/07/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34025   : 34025العالمة التجارية رقم  

Class: 39    : 39يف الصنف  

Applicant Name: Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC              

ــــدنغز  بإسم :   ــــدمارك هول  فــــانغوارد تري
ـــــه  ال ال يس       يو.اس.اي

Applicant Address  : 600 Corporate Park Drive, St. 
Louis, MISSOURI 63105, United States of America , , ,  

كوربوريت بارك درايف، شارع لويس،  600  العنوان :
  مريكية , , , , ، الواليات املتحدة األ 63105ميسوري 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
Goods/Services: 
Vehicle rental and reservation services for vehicle 
rental  
 

لخدمات التالية :من اجل البضائع/ا
ـــات وخـــدمات الحجـــز ـــأجري املركب  خـــدمات ت

ــــــات ــــــأجري املركب  لت

)172(  

Date :17/07/2018 17/07/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34026   : 34026العالمة التجارية رقم 
 

Class: 39    : 39يف الصنف 
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Applicant Name: Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC              

ــــدنغز  بإسم :   ــــدمارك هول  فــــانغوارد تري
ـــــه  ال ال يس      يو.اس.اي

 
Applicant Address  : 600 Corporate Park Drive, St. 
Louis, MISSOURI 63105, United States of America , , ,  

كوربوريت بارك درايف، شارع لويس،  600  العنوان :
  ة األمريكية , , , , ، الواليات املتحد63105ميسوري 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

  البرية 4472ص .ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
Goods/Services: 
Vehicle rental and reservation services for vehicle 
rental 
 

ع/الخدمات التالية :من اجل البضائ
ـــات وخـــدمات الحجـــز ـــأجري املركب  خـــدمات ت

ــــــات ــــــأجري املركب  لت

)173(  
 

Date :26/07/2018 26/07/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34084   : 34084العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: Optiva Canada Inc.   : ــــــفبإسم ــكأوبتي ــدا إن     .ا كن
 

Applicant Address  : 302-2233 Argentia Rd., 
Mississauga, Ontario, Canada, L5N2X7 

ارجنتيا ار دي. ميسيساوجا،  2233-302  العنوان :
  7أكس2أن5اونتاريو، كندا، أل

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
ــــري  ةالفك

 
  فلسطني
فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 

2989761  
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Goods/Services: 
Computer software and hardware for processing 
billing information, customer service management, 
order fulfillment management, real-time rating and 
balance management of telecommunications, internet 
and cable and satellite transactions; computer software 
for billing systems in the field of telecommunications; 
computer software for mobile payment transactions; 
computer software for electronic payment transactions; 
computer hardware and software for mobile payment 
transactions; computer hardware and software for 
electronic payment transactions; cloud-based or 
premises-based software applications for operating 
billing systems of telecommunications companies; 
cloud-based or premises-based software applications 
for use by telecommunications and digital service 
providers for demonetization of digital services, 
namely, billing and settlement, real-time balance 
management, customer care management, order 
fulfillment orchestration, network policy management, 
analytics and real-time revenue management; 
computer software hardware and information relating 
thereto comprising a cloud-based and/or premises-
based systems comprising computer software and 
hardware for processing billing information, customer 
service management, customer care management, 
order fulfillment management, wholesale transactions, 
real-time rating and balance management of 
telecommunications, internet and cable and satellite 
transactions; computer hardware, software and 
information related thereto for billing, customer 
service management, order fulfillment management, 
real-time rating, balance management and 
telecommunications consultation on billing, customer 
service management, order fulfillment management, 
real-time rating and balance management 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــة ــــــر ملعالج ــــــزة الكمبيوت ــــــات وأجه  برامجي
 املعلومـــــات الخاصـــــة بالفـــــاتورة، إدارة خدمـــــة
ـــــــم ـــــــام، تقيي ـــــــذ النظ ـــــــالء، إدارة تنفي  العم
ـــــيل وإدارة الرصـــــيد لالتصـــــاالت ـــــت الفع  الوق
ــــــــت ــــــــامالت اإلنرتن ــــــــدى، تع ــــــــدة امل  بعي
 والكابــــــل واألقــــــامر الصــــــناعية؛ برمجيــــــات
ـــــــواتري يف مجـــــــال ـــــــة الف  الحاســـــــوب ألنظم
ـــــــات ـــــــدى؛ برمجي ـــــــدة امل ـــــــاالت بعي  االتص
ـــــــطة ـــــــدفع بواس ـــــــامالت ال ـــــــوب لتع  الحاس
ـــــــات الحاســـــــوب ـــــــاتف النقـــــــال؛ برمجي  اله
ـــــــزة ـــــــكرتوين؛ أجه ـــــــدفع اإلل ـــــــامالت ال  لتع
ـــــامالت ـــــات الحاســـــوب لتع  الحاســـــوب وبرمجي
ـــــــوب ـــــــزة الحاس ـــــــكرتوين؛ أجه ـــــــدفع اإلل  ال
ــــــدفع ــــــامالت ال ــــــوب لتع ــــــات الحاس  وبرمجي
 اإللـــــــكرتوين؛ تطبيقـــــــات الربمجيـــــــات عـــــــىل
 أســــاس مصــــادر حاســــوبية عــــىل اإلنرتنــــت أو
ــــــة ــــــغيل أنظم ــــــنى لتش ــــــاس املب ــــــىل أس  ع
ــــــكات االنصـــــــاالت بعيـــــــدة  الفوتـــــــرة لـرش
ـــــات عـــــىل أســـــاس ـــــات الربمجي ـــــدى؛ طبيق  امل
ـــــىل ـــــت أو ع ـــــىل اإلنرتن  مصـــــادر حاســـــوبية ع
ــــزودي ــــطو م ــــتخدام بواس ــــنى لالس ــــاس املب  أس
ــــد ــــدة امل ــــاالت بعي ــــة االتص ــــــةخدم  ى والرقمي
 ، :لتحويــــــل الخــــــدمات الرقميــــــة، تحديــــــدا
ــــــت ــــــيد الوق ــــــوية، إدارة رص ــــــرة والتس  الفوت
ــــــب ــــــالء، ترتي ــــــة العم ــــــي، إدارة خدم  الحقيق
 ،إنجـــــــاز الطلـــــــب، إدارة سياســـــــة الشـــــــبكة
ـــــــــت ـــــــــرادات للوق ـــــــــالت وإدارة اإلي  التحلي
ــــــات الحاســــــوب ــــــزة وبرمجي ــــــي؛ أجه  الحقيق
ـــــون ـــــتي تتك ـــــا ال ـــــة به ـــــات املتعلق  واملعلوم
 مصــــادر حاســــوبية عــــىل افنرتنــــت مــن أنظمــة
 و/أو مـــــرتكزة عـــــىل املبـــــاين الـــــتي تتكـــــون
ــــات وأجهــــزة الحاســــوب ملعالجــــة ــــن برمجي  م
 ،معلومـــــات الفـــــواتري، إدارة خدمـــــة العمـــــالء
ـــــام ـــــذ النظ ـــــالء، إدارة تنفي ـــــة العم  ،إدارة خدم
ـــــت ـــــم الوق ـــــة، تقيي ـــــع بالجمل ـــــامالت البي  تع
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 الفعـــــيل وإدارة الرصـــــيد لالتصـــــاالت بعيـــــدة
ـــــــلاملـــــدى، تعـــــا ـــــــت والكاب ـــــــالت اإلنرتن  م
 ، واألقـــــامر الصـــــناعية؛ أجهـــــزة الحاســـــوب
ـــــــا ـــــــة به ـــــــات املتعلق ـــــــات واملعلوم  الربمجي
 للفـــــــــواتري، إدارة خدمـــــــــة العمـــــــــالء، إدارة
 ،تنفيــــــذ النظــــــام، قيــــــاس الوقــــــت الفعــــــيل
 إدارة الرصـــــــــيد واستشـــــــــارات االتصـــــــــاالت
ــــــدى بخصــــــوص الفوتــــــرة، إدارة ــــــدة امل  بعي
ـــــــظ  ،امخدمـــــــة العمـــــــالء، إدارة تنفيـــــــذ الن

  تقييـــــم الوقـــــت الفعـــــيل وإدارة الرصـــــيد
)174(  
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Applicant for Correspondence : 
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ــــة:  ليغعنوان التب ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني
فاكس  2989760 البرية هاتف 4472ص . ب 

2989761  
Goods/Services: 
Computer software design for others; computer 
software and hardware design for others; maintenance 
of computer software for others; maintenance of 
computer hardware and software for others; computer 
software consulting and technical support for 

مـــــــن اجـــــــل البضـــــــائع/الخدمات التاليـــــــة :
ــــــرين؛ ــــــوب لآلخ ــــــات الحاس ــــــميم برمجي  تص
 تصـــــــميم برمجيـــــــات وبـــــــرامج الحاســـــــوب
 لآلخـــــــرين؛ صـــــــيانة برمجيـــــــات الحاســـــــوب
ـــــــات ـــــــزة وبرمجي ـــــــيانة أجه ـــــــرين؛ ص  لآلخ
ـــوب ـــــدعم الحاس ـــــارات وال ـــــرين؛ االستش  لآلخ
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application service providers, telecommunication 
product suppliers and telecommunication network 
operators; design and implementation for others of 
payment transaction systems for mobile or electronic 
payments; support and consultancy services provided 
to telecommunications service providers for software 
deployment and maintenance. Support and 
consultancy services provided to telecommunications 
services providers for software and hardware 
deployment and maintenance. Computer software and 
computer hardware consulting and technical support 
for application service providers, telecommunication 
product suppliers and telecommunication network 
operators; computer software diagnostic consulting 
services; computer software and computer hardware 
diagnostic consulting services; cloud-based support 
and monitoring of computer systems for data 
communication, satellite communication and 
telecommunication; premises-based support and 
monitoring of computer systems for data 
communication, satellite communication and 
telecommunication; technological services, namely, the 
provision of expert, professional and scientific 
consultancy, research, development, design and 
inspection services, all relating to telecommunications 
networks, infrastructure and systems, computer 
software and data mediation, computer hardware and 
software, data automation and collection services using 
proprietary software to evaluate, analyze and collect 
service data; application service provider (ASP) 
featuring software in the field of telecommunications 
for use in enabling the aggregation and distribution of 
customer usage data in the telecommunications, 
financial services and utilities fields; development and 
licensing of software applications for application 
service providers and mobile network operators to 

ــــة ــــزودي خدم ــــوب مل ــــات الحاس ــــني لربمجي  الف
 التطبيــــــق، مــــــزودي منتجــــــات االتصــــــاالت
ــــاالت ــــبكات االتص ــــغيل ش ــــدى ومش ــــدة امل  بعي
ــــــــذ ــــــــدى؛ التصــــــــميم والتنفي ــــــــدة امل  بعي
ــــــــدفع  لآلخــــــــرين ألنظمــــــــة تعــــــــامالت ال
ـــــــــــة أو ـــــــــــف النقال ـــــــــــدفوعات الهوات  مل
 اإللكرتونيـــــة؛ خـــــدمات الـــــدعم واالستشــــــارة
امل  قدمــة ملقــدمي خــدمات االتصــاالت مــن أجــل
ــــدعم ــــات وصــــيانتها.  خــــدمات ال  نرشــــ الربمجي
 واالستشـــــارات املقدمـــــة إىل مـــــزودي خـــــدمات
ــــ ــــل نرش ــــن اج ــــدى م ــــدة امل ــــاالت بعي  االتص
 وصـــيانة الربمجيـــات واألجهـــزة خـــدمات الـــدعم
ــــــدمات ــــــدمي خ ــــــة ملق ــــــارة املقدم  واالستش
 االتصــــــاالت مــــــن أجــــــل نرشــــــ الربمجيــــــات
ـــيان ـــزة وص ــــدعمواألجه ــــارات وال ــــا.  االستش  ته
ـــــــزة ـــــــوب وأجه ـــــــات الحاس ـــــــني لربمجي  الف
ــــق، مــــزودي  الحاســــوب ملــــزودي خدمــــة التطبي
 منتجــــــــات االتصــــــــاالت بعيــــــــدة املــــــــدى
ـــــــدة ـــــــاالت بعي ـــــــبكات االتص ـــــــغيل ش  ومش
ــــــخيص ــــــارات التش ــــــدمات استش ــــــدى؛ خ  امل
ـــــارات ـــــدمات استش ـــــوب؛ خ ـــــات الحاس  لربمجي
 التشــــــخيص لربمجيــــــات الحاســــــوب وأجهــــــزة
ــــدعم ــــوب؛ ال ـــــىل مصـــــادر الحاس ـــــائم ع  الق
ـــــة أنظمـــــة ـــــت ومراقب  حاســـــوبية عـــــىل اإلنرتن
ـــــاالت ـــــات، االتص ـــــاالت البيان ـــــوب التص  الحاس
 عــــرب االقــــامر الصــــناعية واالتصــــاالت بعيـــــدة
 املــــدى؛ الــــدعم القــــائم عــــىل املبــــاين ومراقبــــة
 ،أنظمــــــة الحاســــــوب التصــــــاالت البيانــــــات
ــــــــناعية ــــــــامر الص ــــــــرب االق ــــــــاالت ع  االتص
 خدمات واالتصــــــــاالت بعيــــــــدة املــــــــدى؛
 ،تكنولوجيـــــــة، تحديـــــــدا: ، تـــــــوفري الـــــــخرباء
ــــــث ــــــة، البح ــــــة والعلمي  ،االستشــــــارات املهني
ــــــص ــــــميم والفح ــــــدمات التص ــــــر، خ  ،التطوي
ــــــاالت ــــــبكات االتص ــــــا بش ــــــة جميعه  ،املتعلق
ـــــــات ـــــــة، برمجي ـــــــة واألنظم ـــــــة التحتي  البني
ـــــــع ـــــــات، قط ـــــــاطة البيان ـــــــوب ووس  الحاس
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facilitate the delivery of services to end-users; 
consulting and maintenance services for application 
service providers and mobile network operators to 
facilitate the delivery of services to end-users; 
computer hardware, providing a cloud-based and/or 
premises-based systems comprising computer software 
and hardware for processing billing information, 
customer service management, customer care 
management, order fulfillment management, wholesale 
transactions, real-time rating and balance management 
of telecommunications, internet and cable and satellite 
transactions; providing billing, customer service 
management, order fulfillment management, real-time 
rating and balance management. Telecommunications 
consultation on billing, customer service management, 
order fulfillment management, real-time rating and 
balance management 

 وبرمجيــــات الحاســــوب، خــــدمات أمتتــــة وجمــــع
ــــــــــات باســــــــــتخدا ــــــــــــــاتالبيان  م الربمجي
 االمتالكيــــــــة لتقييــــــــم ، تحليــــــــل وجمــــــــع
ــــات ــــزود خــــدمات التطبيق ــــة؛ م ــــات الخدم  بيان
(ASP) ـــــذي يتمـــــيز بربمجيـــــات يف مجـــــال  ال
 االتصـــــــــــاالت الســـــــــــلكية والالســـــــــــلكية
 الســــــتخدامها يف متــــــكني تجميــــــع وتوزيــــــع
 ،بيانــــــات اســــــتخدام العمــــــالء يف االتصــــــاالت
ـــــتخدامات؛ ـــــاالت االس ـــــة ومج  الخـــــدمات املالي
ـــــر و ـــــــةتطوي ـــــــرخيص التطبيقـــــــات الربمجي  ت
ــــــغيل ــــــات ومش ــــــدمات التطبيق ــــــدمي خ  ملق
 الشــــــــبكات املتنقلــــــــة لتســــــــهيل تقــــــــديم
 الخـــــدمات للمســـــتخدمني النهـــــائيني؛ خـــــدمات
 االستشــــــارات والصــــــيانة ملقــــــدمي خــــــدمات
ـــــــــــبكات ـــــــــــغيل الش ـــــــــــات ومش  التطبيق
ــــــهيل تقــــــديم الخــــــدمات إىل ــــــة لتس  املتنقل
ـــــوب ـــــزة الحاس ـــــائيني؛ أجه ـــــتخدمني النه  ، املس
ـــوبية تــــــوفري ـــادر حاس ـــىل مص ـــة ع ـــة قامئ  أنظم
 عـــــىل اإلنرتنـــــت و/أو املبـــــاين تتكـــــون مـــــن
 برمجيـــــــات وأجهـــــــزة الحاســـــــوب ملعالجـــــــة
 ،معلومـــــات الفـــــواتري، إدارة خدمـــــة العمـــــالء
ـــــام ـــــذ النظ ـــــالء، إدارة تنفي ـــــة العم  ،إدارة خدم
ـــــت ـــــم الوق ـــــة، تقيي ـــــع بالجمل ـــــامالت البي  تع
 الفعـــــيل وإدارة الرصـــــيد لالتصـــــاالت بعيـــــدة
ـــــــلاملـــــدى، تـــــع ـــــــت والكاب ـــــــالت اإلنرتن  ام
 ،واألقـــــــامر الصـــــــناعية؛ تـــــــوفري الفـــــــواتري
ـــــام ـــــذ النظ ـــــالء، إدارة تنفي ـــــة العم  ،إدارة خدم
  .تقييــــــم الوقــــــت الفعــــــيل وإدارة الرصــــــيد
ـــــــدى ـــــــدة امل ـــــــاالت بعي ـــــــارات االتص  استش
 ،بخصــــــوص الفــــــواتري، إدارة خدمــــــة العمــــــالء
 إدارة تنفيـــــــذ النظـــــــام، تقييـــــــم الوقـــــــت

ـــــيد ـــــيل وإدارة الرص   الفع
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Date :26/07/2018 26/07/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34086   : 34086العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: Optiva Canada Inc.   : ــــكبإسم ــــدا إن ــــا كن     .أوبتيف
 

Applicant Address  : 302-2233 Argentia Rd., 
Mississauga, Ontario, Canada, L5N2X7 

ارجنتيا ار دي. ميسيساوجا،  2233-302  العنوان :
  7أكس2أن5اونتاريو، كندا، أل

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني
فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 

2989761  
Goods/Services: 
Computer software and hardware for processing 
billing information, customer service management, 
order fulfillment management, real-time rating and 
balance management of telecommunications, internet 
and cable and satellite transactions; computer software 
for billing systems in the field of telecommunications; 
computer software for mobile payment transactions; 
computer software for electronic payment transactions; 
computer hardware and software for mobile payment 
transactions; computer hardware and software for 
electronic payment transactions; cloud-based or 
premises-based software applications for operating 
billing systems of telecommunications companies; 
cloud-based or premises-based software applications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ر ملعالجـــــــةبرامجيـــــات وأجهـــــزة الكمبيـــــوت
 املعلومـــــات الخاصـــــة بالفـــــاتورة، إدارة خدمـــــة
ـــــــم ـــــــام، تقيي ـــــــذ النظ ـــــــالء، إدارة تنفي  العم
ـــــيل وإدارة الرصـــــيد لالتصـــــاالت ـــــت الفع  الوق
ــــــــت ــــــــامالت اإلنرتن ــــــــدى، تع ــــــــدة امل  بعي
 والكابــــــل واألقــــــامر الصــــــناعية؛ برمجيــــــات
ـــــــواتري يف مجـــــــال ـــــــة الف  الحاســـــــوب ألنظم
ـــــــات ـــــــدى؛ برمجي ـــــــدة امل ـــــــاالت بعي  االتص
ـــوب ـــــــطة الحاس ـــــــدفع بواس ـــــــامالت ال  لتع
ـــــــات الحاســـــــوب ـــــــاتف النقـــــــال؛ برمجي  اله
ـــــــزة ـــــــكرتوين؛ أجه ـــــــدفع اإلل ـــــــامالت ال  لتع
ـــــامالت ـــــات الحاســـــوب لتع  الحاســـــوب وبرمجي
ـــــــوب ـــــــزة الحاس ـــــــكرتوين؛ أجه ـــــــدفع اإلل  ال
ــــــدفع ــــــامالت ال ــــــوب لتع ــــــات الحاس  وبرمجي
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for use by telecommunications and digital service 
providers for demonetization of digital services, 
namely, billing and settlement, real-time balance 
management, customer care management, order 
fulfillment orchestration, network policy management, 
analytics and real-time revenue management; 
computer software hardware and information relating 
thereto comprising a cloud-based and/or premises-
based systems comprising computer software and 
hardware for processing billing information, customer 
service management, customer care management, 
order fulfillment management, wholesale transactions, 
real-time rating and balance management of 
telecommunications, internet and cable and satellite 
transactions; computer hardware, software and 
information related thereto for billing, customer 
service management, order fulfillment management, 
real-time rating, balance management and 
telecommunications consultation on billing, customer 
service management, order fulfillment management, 
real-time rating and balance management 

 اإللـــــــكرتوين؛ تطبيقـــــــات الربمجيـــــــات عـــــــىل
 أســــاس مصــــادر حاســــوبية عــــىل اإلنرتنــــت أو
ـــــــةعل ـــــــنى لتشـــــــغيل أنظم  ى أســـــــاس املب
ــــــكات االنصـــــــاالت بعيـــــــدة  الفوتـــــــرة لـرش
 املـــــدى؛ تطبيقـــــات الربمجيـــــات عـــــىل أســـــاس
ـــــىل ـــــت أو ع ـــــىل اإلنرتن  مصـــــادر حاســـــوبية ع
ــــزودي ــــطة م ــــتخدام بواس ــــنى لالس ــــاس املب  أس
 خدمــــة االتصــــاالت بعيــــدة املــــدى والرقميــــة
 ، :لتحويــــــل الخــــــدمات الرقميــــــة، تحديــــــدا
 صــــيد الوقــــتالفوتـــــــــرة والتســـــــــوية، إدارة ر
ــــــب ــــــالء، ترتي ــــــة العم ــــــي، إدارة خدم  الحقيق
 ،إنجـــــــاز الطلـــــــب، إدارة سياســـــــة الشـــــــبكة
ـــــــــت ـــــــــرادات للوق ـــــــــالت وإدارة اإلي  التحلي
ــــــات الحاســــــوب ــــــزة وبرمجي ــــــي؛ أجه  الحقيق
ـــــون ـــــتي تتك ـــــا ال ـــــة به ـــــات املتعلق  واملعلوم
 مـــن أنظمـــة مصـــادر حاســـوبية عـــىل اإلنرتنـــت
 و/أو مـــــرتكزة عـــــىل املبـــــاين الـــــتي تتكـــــون
ـــرمج ــــةمـــن ب ــــوب ملعالج ــــزة الحاس ــــات وأجه  ي
 ،معلومـــــات الفـــــواتري، إدارة خدمـــــة العمـــــالء
ـــــام ـــــذ النظ ـــــالء، إدارة تنفي ـــــة العم  ،إدارة خدم
ـــــت ـــــم الوق ـــــة، تقيي ـــــع بالجمل ـــــامالت البي  تع
 الفعـــــيل وإدارة الرصـــــيد لالتصـــــاالت بعيـــــدة
 املــــــــدى، تعــــــــامالت اإلنرتنــــــــت والكابــــــــل
 ، واألقـــــامر الصـــــناعية؛ أجهـــــزة الحاســـــوب
ــــــاالربمجيـــــــــات وا ــــــة به ــــــات املتعلق  ملعلوم
 للفـــــــــواتري، إدارة خدمـــــــــة العمـــــــــالء، إدارة
 ،تنفيــــــذ النظــــــام، قيــــــاس الوقــــــت الفعــــــيل
 إدارة الرصـــــــــيد واستشـــــــــارات االتصـــــــــاالت
ــــــدى بخصــــــوص الفوتــــــرة، إدارة ــــــدة امل  بعي
ـــــــذ النظـــــــام ـــــــالء، إدارة تنفي ـــــــة العم  ،خدم

  تقييـــــم الوقـــــت الفعـــــيل وإدارة الرصـــــيد
)176(  
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Trademark No.:34087   : 34087العالمة التجارية رقم 
 

Class: 42    : 42يف الصنف 
 

Applicant Name: Optiva Canada Inc.   : ــــكبإسم ــــدا إن ــــا كن     .أوبتيف
 

Applicant Address  : 302-2233 Argentia Rd., 
Mississauga, Ontario, Canada, L5N2X7 

ارجنتيا ار دي. ميسيساوجا،  2233-302  ان :العنو 
  7أكس2أن5اونتاريو، كندا، أل

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني
فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 

2989761  
Goods/Services: 
Computer software design for others; computer 
software and hardware design for others; maintenance 
of computer software for others; maintenance of 
computer hardware and software for others; computer 
software consulting and technical support for 
application service providers, telecommunication 
product suppliers and telecommunication network 
operators; design and implementation for others of 
payment transaction systems for mobile or electronic 
payments; support and consultancy services provided 
to telecommunications service providers for software 
deployment and maintenance. Support and 
consultancy services provided to telecommunications 
services providers for software and hardware 
deployment and maintenance. Computer software and 
computer hardware consulting and technical support 
for application service providers, telecommunication 
product suppliers and telecommunication network 
operators; computer software diagnostic consulting 
services; computer software and computer hardware 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــرين؛ ــــــوب لآلخ ــــــات الحاس ــــــميم برمجي  تص
 تصـــــــميم برمجيـــــــات وبـــــــرامج الحاســـــــوب
 لآلخـــــــرين؛ صـــــــيانة برمجيـــــــات الحاســـــــوب
ـــــــات ـــــــزة وبرمجي ـــــــيانة أجه ـــــــرين؛ ص  لآلخ
ـــــدعم ـــــارات وال ـــــرين؛ االستش ـــــوب لآلخ  الحاس
ــــة ــــزودي خدم ــــوب مل ــــات الحاس ــــني لربمجي  الف
 التطبيــــــق، مــــــزودي منتجــــــات االتصــــــاالت
ــــاالت ــــبكات االتص ــــغيل ش ــــدى ومش ــــدة امل  بعي
ــــــــذ ــــــــدى؛ التصــــــــميم والتنفي ــــــــدة امل  بعي
ــــــــدفع  لآلخــــــــرين ألنظمــــــــة تعــــــــامالت ال
ـــــــــــة أو ـــــــــــف النقال ـــــــــــدفوعات الهوات  مل
 اإللكرتونيـــــة؛ خـــــدمات الـــــدعم واالستشــــــارة
 املقدمـــة ملقـــدمي خـــدمات االتصـــاالت مـــن أجـــل
ــــدعم ــــات وصــــيانتها.  خــــدمات ال  نرشــــ الربمجي
ـــــــة إىل ـــــــارات املقدم  مزودي خــدمات واالستش
ــــ ــــل نرش ــــن اج ــــدى م ــــدة امل ــــاالت بعي  االتص
 وصـــيانة الربمجيـــات واألجهـــزة خـــدمات الـــدعم
ــــــدمات ــــــدمي خ ــــــة ملق ــــــارة املقدم  واالستش
 االتصــــــاالت مــــــن أجــــــل نرشــــــ الربمجيــــــات
ـــــدعم ـــــارات وال ـــــيانتها.  االستش ـــــزة وص  واألجه
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diagnostic consulting services; cloud-based support 
and monitoring of computer systems for data 
communication, satellite communication and 
telecommunication; premises-based support and 
monitoring of computer systems for data 
communication, satellite communication and 
telecommunication; technological services, namely, the 
provision of expert, professional and scientific 
consultancy, research, development, design and 
inspection services, all relating to telecommunications 
networks, infrastructure and systems, computer 
software and data mediation, computer hardware and 
software, data automation and collection services using 
proprietary software to evaluate, analyze and collect 
service data; application service provider (ASP) 
featuring software in the field of telecommunications 
for use in enabling the aggregation and distribution of 
customer usage data in the telecommunications, 
financial services and utilities fields; development and 
licensing of software applications for application 
service providers and mobile network operators to 
facilitate the delivery of services to end-users; 
consulting and maintenance services for application 
service providers and mobile network operators to 
facilitate the delivery of services to end-users; 
computer hardware, providing a cloud-based and/or 
premises-based systems comprising computer software 
and hardware for processing billing information, 
customer service management, customer care 
management, order fulfillment management, wholesale 
transactions, real-time rating and balance management 
of telecommunications, internet and cable and satellite 
transactions; providing billing, customer service 
management, order fulfillment management, real-time 
rating and balance management. Telecommunications 
consultation on billing, customer service management, 

ـــــــزة ـــــــوب وأجه ـــــــات الحاس ـــــــني لربمجي  الف
ــــق، مــــزودي  الحاســــوب ملــــزودي خدمــــة التطبي
 االتصـــــــاالت بعيـــــــدة املـــــــدى منتجــــات
ـــــــدة ـــــــاالت بعي ـــــــبكات االتص ـــــــغيل ش  ومش
ــــــخيص ــــــارات التش ــــــدمات استش ــــــدى؛ خ  امل
ـــــارات ـــــدمات استش ـــــوب؛ خ ـــــات الحاس  لربمجي
 التشــــــخيص لربمجيــــــات الحاســــــوب وأجهــــــزة
ـــــادر ـــــىل مص ـــــائم ع ـــــدعم الق ـــــوب؛ ال  الحاس
ـــــة أنظمـــــة ـــــت ومراقب  حاســـــوبية عـــــىل اإلنرتن
ـــــاالت ـــــات، االتص ـــــاالت البيان ـــــوب التص  الحاس
 القـــــامر الصـــــناعية واالتصـــــاالت بعيـــــدةعــــرب ا
 املــــدى؛ الــــدعم القــــائم عــــىل املبــــاين ومراقبــــة
 ،أنظمــــــة الحاســــــوب التصــــــاالت البيانــــــات
ــــــــناعية ــــــــامر الص ــــــــرب االق ــــــــاالت ع  االتص
ـــــــدمات ـــــــدى؛ خ ـــــــدة امل ـــــــاالت بعي  واالتص
 ،تكنولوجيـــــــة، تحديـــــــدا: ، تـــــــوفري الـــــــخرباء
ــــــث ــــــة، البح ــــــة والعلمي  ،االستشــــــارات املهني
ــــــدمات ال ــــــر، خ  ،تصــــــميم والفحــــــصالتطوي
ــــــاالت ــــــبكات االتص ــــــا بش ــــــة جميعه  ،املتعلق
ـــــــات ـــــــة، برمجي ـــــــة واألنظم ـــــــة التحتي  البني
ـــــــع ـــــــات، قط ـــــــاطة البيان ـــــــوب ووس  الحاس
 وبرمجيــــات الحاســــوب، خــــدمات أمتتــــة وجمــــع
ـــــــــــات ـــــــــــتخدام الربمجي ـــــــــــات باس  البيان
 االمتالكيــــــــة لتقييــــــــم ، تحليــــــــل وجمــــــــع
ــــات ــــزود خــــدمات التطبيق ــــة؛ م ــــات الخدم  بيان
(ASP) بربمجيــــــات يف مجــــــال الــــذي يتمــــيز 
 االتصـــــــــــاالت الســـــــــــلكية والالســـــــــــلكية
 الســــــتخدامها يف متــــــكني تجميــــــع وتوزيــــــع
 ،بيانــــــات اســــــتخدام العمــــــالء يف االتصــــــاالت
ـــــتخدامات؛ ـــــاالت االس ـــــة ومج  الخـــــدمات املالي
 تطويــــــر وتــــــرخيص التطبيقــــــات الربمجيــــــة
ــــــغيل ــــــات ومش ــــــدمات التطبيق ــــــدمي خ  ملق
 الشــــــــبكات املتنقلــــــــة لتســــــــهيل تقــــــــديم
ــل ـــــائيني؛ خـــــدماتالخــدمات ل  مســـــتخدمني النه
 االستشــــــارات والصــــــيانة ملقــــــدمي خــــــدمات
ـــــــــــبكات ـــــــــــغيل الش ـــــــــــات ومش  التطبيق
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order fulfillment management, real-time rating and 
balance management 

ــــــهيل تقــــــديم الخــــــدمات إىل ــــــة لتس  املتنقل
ـــــوب ـــــزة الحاس ـــــائيني؛ أجه ـــــتخدمني النه  ، املس
 تــــوفري أنظمــــة قامئــــة عــــىل مصــــادر حاســــوبية
 عـــــىل اإلنرتنـــــت و/أو املبـــــاين تتكـــــون مـــــن
 ةبرمجيـــــــات وأجهـــــــزة الحاســـــــوب ملعـــــــالج
 ،معلومـــــات الفـــــواتري، إدارة خدمـــــة العمـــــالء
ـــــام ـــــذ النظ ـــــالء، إدارة تنفي ـــــة العم  ،إدارة خدم
ـــــت ـــــم الوق ـــــة، تقيي ـــــع بالجمل ـــــامالت البي  تع
 الفعـــــيل وإدارة الرصـــــيد لالتصـــــاالت بعيـــــدة
 املــــــــدى، تعــــــــامالت اإلنرتنــــــــت والكابــــــــل
 ،واألقـــــــامر الصـــــــناعية؛ تـــــــوفري الفـــــــواتري
ـــــا ـــــذ النظ ـــــالء، إدارة تنفي ـــــة العم  ،مإدارة خدم
  .تقييــــــم الوقــــــت الفعــــــيل وإدارة الرصــــــيد
ـــــــدى ـــــــدة امل ـــــــاالت بعي ـــــــارات االتص  استش
 ،بخصــــــوص الفــــــواتري، إدارة خدمــــــة العمــــــالء
 إدارة تنفيـــــــذ النظـــــــام، تقييـــــــم الوقـــــــت

ـــــيد ـــــيل وإدارة الرص   الفع
)177(  

Date :10/09/2018 10/09/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34326  34326قم :  العالمة التجارية ر 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: MOHAMMAD 
ABEDALRAZAQABED ALRAHEEM JETAN 

ــانبإسم :   ــرحيم جيط ــد ال ــرزاق عب ــد ال ــد عب  محم
 

Applicant Address  : NABLUS - SHARE'E SOFYAN - 
JAWAL : 0598338722, , ,  

جوال :  -شارع سفيان  -نابلس   العنوان :
0598338722 , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم وأغطيـــة الـــرأس
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)172(  

Date :30/09/2018 30/09/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34495   : 34495العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd 

 جلوريـــــا جيـــــنز كوفـــــيز هولـــــدينغز يببإسم :  
ــــــــد                 يت واي ليمت

  
Applicant Address  : Suite 14, Level 1, 58 Riverwalk 
Avenue Robina QLD 4226 Australia, , ,  

ريفرولــك أفينيــو  58، 1، ليفــل 14ســويت   العنــوان :
  أسرتاليا, , , ,  4226روبينا كيو ال دي 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــــأهم للملكيـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــابا ورشك  س
ـــــة  الفكري

 
  فلسطني
فـــــاكس  2989760البـــــرية هـــــاتف  4472ص . ب 

2989761  
Goods/Services: 
Wholesaling and retailing of food and drinks including 
tea and coffee and related products; retail coffee and 
tea store services; retail sales including online retail 
sales of food and drinks including salads, soups, 
prepared meals, desserts, flavouring syrups, frozen 
confectionery, chocolate, candy, confectionery, 
preparations made from cereal, bread and pastries, 
baked goods, bakery products, cakes and sandwiches; 
retail sales including online retail sales of coffee related 
supplies, equipment and accessories; distribution of 
samples; providing management assistance relating to 
coffee and tea stores; coffee and tea store franchising 
services; business consultancy relating to coffee and tea 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 البيـــــــــع بالجملـــــــــة والبيـــــــــع بالتجزئـــــــــة
ـــــك الشـــــاي ـــــة واملرشـــــوبات مبـــــا يف ذل  لألغذي
ـــــدمات ـــــلة؛ خ ـــــات ذات الص ـــــوة واملنتج  والقه
 متــــاجر الشــــاي والقهـــــوة بـــــاملفرق؛ مبيعـــــات
ـــــج ـــــات الت ـــــك مبيع ـــــا يف ذل ـــــة مب ــةالتجزئ  زئ
 عـــــــرب اإلنرتنـــــــت مـــــــن املـــــــواد الغذائيـــــــة
ــــــــك الســــــــلطة  ،واملرشــــــــوبات مبــــــــا يف ذل
ـــــات ـــــاهزة، الحلوي ـــــات الج  ،الشـــــوربات، الوجب
ـاب املـــــركز املنكـــــه، حلويـــــات مجمـــــدة  ،الرشــــ
 ،الشـــــــــــوكوال، الحلـــــــــــوى، الحلويـــــــــــات
ـات املصــــــنوعة مــــــن الحبــــــوب ــــ  ،املستحرضـ
 ،الخـــــــبز واملعجنـــــــات، البضـــــــائع املخبـــــــوزة
 الشــــطائر؛منتجــــــــات املخــــــــابز، الكعــــــــك و
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store franchising services; providing technical 
assistance in the management, establishment, design, 
construction, equipping and operation of coffee and 
tea stores, restaurants and take-away food stores; 
business advisory services relating to the setting up of 
and running of coffee and tea stores, restaurants and 
take away food stores; promotion and advertising 
services 

 مبيعـــــات التجزئـــــة مبـــــا يف ذلـــــك مبيعـــــات
 التجزئــــــــة عــــــــرب اإلنرتنــــــــت للــــــــوازم ذات
ــــــات؛ ــــــدات وامللحق ــــــالقهوة، املع ــــــة ب  العالق
ــــة ــــاعدة اإلداري ــــديم املس ــــات؛ تق ــــع العين  توزي
ــــدمات ــــاي؛ خ ــــوة والش ــــالت القه ــــة مبح  املتعلق
 االمتيــــاز لبيــــع القهــــوة والشــــاي؛ استشــــارات
ــعاألعـــــامل املتعلقـــــة بخـــــدمات امتيـــــاز ب  ي
 القهـــــوة والشـــــاي؛ تقـــــديم املســـــاعدة الفنيـــــة
ـــــــميم، خـــــــدمات ـــــــيس، والتص  يف اإلدارة، تأس
ـــــاجر القهـــــوة  اإلنشـــــاء، تجهـــــيز وتشـــــغيل مت
ـــــــات ـــــــاجر الوجب ـــــــاعم ومت ـــــــاي، املط  والش
ـــــة ـــــارية التجاري ـــــدمات االستش ـــــيعة؛ الخ  الرس
 املتعلقـــــة بإعـــــداد وتشـــــغيل متـــــاجر القهـــــوة
ـــــــات ـــــــاجر الوجب ـــــــاعم ومت ـــــــاي، املط  والش

ــــةالرســــيعة؛ ال ــــات التجاري ــــات واإلعالن   دعاي
)173(  

Date :30/09/2018 30/09/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34497   : 34497العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd 

ــــدينغزبإسم :    يب جلوريــــا جيــــنز كوفــــيز هول
ــــــــد                 يت واي ليمت

 
Applicant Address  : Suite 14, Level 1, 58 Riverwalk 
Avenue Robina QLD 4226 Australia, , ,  

ريفرولك أفينيو  58، 1، ليفل 14سويت   العنوان :
  أسرتاليا, , , ,  4226روبينا كيو ال دي 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغان التبعنو  ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني
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فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 
2989761  

Goods/Services: 
Coffee; ground and whole bean coffee; coffee extracts; 
instant coffee; coffee substitutes; coffee concentrates; 
coffee essences; coffee flavourings; coffee mixtures; 
decaffeinated coffee; flavoured coffee; coffee based 
beverages including coffee beverages with milk; cold 
coffee based drinks including drinks blended with milk 
and ice; tea; herbal and non-herbal tea; tea extracts; tea 
substitutes; tea-based beverages including iced tea and 
chai tea; cocoa; cocoa based beverages including cocoa 
beverages with milk; aerated beverages with coffee, 
cocoa or chocolate; flavourings for beverages (other 
than essential oils); syrups for beverages; essences for 
food stuffs (except etheric essences and essential oils); 
ice cream; sorbet; sugar; chocolate, candy and 
confectionery; cereal based food bars; snack bars 
containing grains, nuts and/or dried fruit; dessert 
products including tarts, cheesecakes, trifles, crumbles, 
puddings, rice pudding and chocolate mousse; flour 
and preparations made from cereals, breads and 
pastries; savoury preparations made from cereals, 
breads, pastries; flour based savoury snacks; pizzas; 
pasta products; prepared meals containing pasta; 
quiches; baked goods including pies, meat pies, sausage 
rolls, pasties, biscuits and cookies; bakery products 
including, breads, muffins, doughnuts, croissants, 
bagels and scones; cakes including fruit cakes, sponge 
cakes, iced cakes, bar cakes, cup cakes, lamingtons, 
brownies and other cakes in this class; sandwiches 
including open sandwiches and toasted sandwiches; 
pasta salads; rice salads; salad dressings; flavourings for 
soups (other than essential oils); spices; condiments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــوة؛ حبــــــوب الــــــنب املطحونــــــة وغــــــري
ــــــة؛ مستخلصــــــات القهــــــوة؛ القهــــــوة  املطحون
 الرســــــــيعة التحضــــــــري؛ بــــــــدائل القهــــــــوة؛
ـــــات ـــــنب؛ نكه ـــــوة؛ خالصـــــات ال  مـــــركزات القه
ـــــة ـــــوة منزوع ـــــوة؛ قه ـــــة القه ـــــوة؛ أمزج  القه
 الكـــــــافيني؛ القهـــــــوة املنكهـــــــة؛ املرشـــــــوبات
ــــــا ــــــوة مب ــــــىل القه ــــــــك القامئــــــة ع  يف ذل
ــــب؛ املرشــــوبات ــــع الحلي ــــوة م  مرشــــوبات القه
ــــك ــــا يف ذل ــــوة مب ــــىل القه ــــة ع ــــاردة القامئ  الب
 املرشــــــــوبات املخلوطــــــــة مــــــــع الحليــــــــب
 والثلـــــج؛ الشـــــاي؛ الشـــــاي العشـــــبي وغـــــري
 العشـــــــبي؛ مستخلصـــــــات الشـــــــاي؛ بـــــــدائل
ـــــتي أساســـــها الشـــــاي  الشـــــاي؛ املرشـــــوبات ال
 مبــــــا يف ذلــــــك الشــــــاي املثلــــــج والشــــــاي
ـــاو؛ ـــدس؛ الكاك  املرشـــــوبات القامئـــــة عـــــىل الهن
ـــــاو ـــــوبات الكاك ـــــك املرش ـــــا يف ذل ـــــاو مب  الكاك
 مـــــع الحليـــــب؛ املرشـــــوبات الغازيــــــة مــــــع
 القهـــــــــوة، او بالكاكـــــــــاو او الشـــــــــوكوالته؛
 املنكهـــــات للمرشـــــوبات (عـــــدا عـــــن الـــــزيوت
 العطريـــــة)؛ مـــــركزات املرشـــــوبات؛ املـــــركزات
ـــــة ـــــركزات العطري ـــــن امل ـــــدا ع ـــــة (ع  لألطعم
 الرشـــــبات؛ والـــــزيوت العطريـــــة)؛ البوظـــــة؛
ـــــــوى  الســـــــكر؛ الشـــــــوكوال، الســـــــكاكر (كحل
 الكراميــــــــل والشــــــــوكوال)والحلويات؛ ألــــــــواح
ـــــها الحبـــــوب؛ ألـــــواح ـــــتي أساس ـــــة ال  األغذي
ــــــــمن ــــــــتي تتض ــــــــة ال ــــــــات الخفيف  الوجب
ـــــة ـــــه املجفف ـات و/أو الفواك ـــــوب، املكرســــ  الحب
ــــا يف ذلــــك الفطــــائر ــــات مل ــــات الحلوي  ،؛ منتج
 كعكـــــة الجبنـــــة ، حلـــــوى كعكـــــة الفاكهـــــة
ــــــوى ،والكاســــــرتد ــــــات، حل ــــــوى الفت  وحل
ـــــوكوال؛ ـــــوس الش ـــــغ األرز وم ـــــغ، بودين  البودين
ــــــن ــــــنوعة م ـات املص ــــــدقيق واملستحرضـــــ  وال
ـات ـــــات؛ املستحرضــــ ـــــبز واملعجن ـــــوب، الخ  الحب
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 ، املالحــــة املصــــنوعة مــــن الحبــــوب، والخــــبز
 املعجنـــــــات؛ الوجبـــــــات الخفيفـــــــة املالحـــــــة
ـــــات ـــــتزا؛ منتج ـــــدقيق؛ البي ـــــها ال ـــــتي أساس  ال
ــــــة الباســــــتا؛ الوجــــــب ـةمعكرون ـــــ  ات املحرضـ
 الـــــــتي تحتـــــــوي عـــــــىل الباســـــــتا؛ كيـــــــش
 (فـــــــطرية كســـــــرتد)؛ البضـــــــائع املخبـــــــوزة
ـــــائف ـــــم، لف ـــــائر لح ـــــائر، فط  وتتضـــــمن الفط
 الســـــــجق، فطـــــــائر بـــــــاللحم، البســـــــكوت
ـــــا يف ـــــبز مب ـــــات املخ ـــــىل؛ منتج ـــــك املح  والكع
ــــدورة ــــطحة امل ــــائر املس ــــبز ، الفط ــــك، والخ  ،ذل
 معجنــــات الــــدونات املقليــــة، الكعــــك هــــاليل
 والكعكـــــات؛ الكعـــــك مبـــــا يف الشــــكل، الخــــبز
ــــفنجية ــــة اإلس ــــة، والكعك ــــك الفاكه ــــك كع  ، ذل
ـــواح ـــكل أل ـــىل ش ـــك ع ـــة، الكع ـــات املثلج  ،الكعك
ـــك ـــات الكع ـــن مربع ـــنوع م ـــك املص ـــك، الكع  كع
 الصـــــــغرية ومعطـــــــى بالشـــــــوكوال، الكعـــــــك
ـــــــواع  املصـــــــنوع واملغطـــــــى بالشـــــــوكوال وأن
 الكعـــك األخـــرى يف هـــذه الفئـــة؛ الشـــطائر مبـــا
ـــــك الشـــــطائر املـــــف  توحـــــة والشـــــطائريف ذل
 املحمصـــــة؛ ســـــلطات الباســـــتا؛ ســـــلطات األرز؛
 توابــــل الســــلطة؛ منكهــــات الشــــوربات (عــــدا

  عــــن الــــزيوت العطريــــة)؛ البهــــارات؛ التوابــــل
)174(  

Date :30/09/2018 30/09/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34498   : 34498العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35   : 35 يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd 

 جلوريـــــا جيـــــنز كوفـــــيز هولـــــدينغز يببإسم :  
ــــــــد                 يت واي ليمت
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Applicant Address  : Suite 14, Level 1, 58 Riverwalk 
Avenue Robina QLD 4226 Australia, , ,  

ك أفينيو ريفرول 58، 1، ليفل 14سويت   العنوان :
  أسرتاليا, , , ,  4226روبينا كيو ال دي 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني
فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 

2989761  
Goods/Services: 
Wholesaling and retailing of food and drinks including 
tea and coffee and related products; retail coffee and 
tea store services; retail sales including online retail 
sales of food and drinks including salads, soups, 
prepared meals, desserts, flavouring syrups, frozen 
confectionery, chocolate, candy, confectionery, 
preparations made from cereal, bread and pastries, 
baked goods, bakery products, cakes and sandwiches; 
retail sales including online retail sales of coffee related 
supplies, equipment and accessories; distribution of 
samples; providing management assistance relating to 
coffee and tea stores; coffee and tea store franchising 
services; business consultancy relating to coffee and tea 
store franchising services; providing technical 
assistance in the management, establishment, design, 
construction, equipping and operation of coffee and 
tea stores, restaurants and take-away food stores; 
business advisory services relating to the setting up of 
and running of coffee and tea stores, restaurants and 
take away food stores; promotion and advertising 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 البيـــــــــع بالجملـــــــــة والبيـــــــــع بالتجزئـــــــــة
ـــــك الشـــــاي ـــــة واملرشـــــوبات مبـــــا يف ذل  لألغذي
ـــــدمات ـــــلة؛ خ ـــــات ذات الص ـــــوة واملنتج  والقه
 متـــــاجر الشـــــاي والقهـــــوة بـــــاملفرق؛ مبيعـــــات
 التجزئــــــة مبــــــا يف ذلــــــك مبيعــــــات التجزئــــــة
 عـــــــرب اإلنرتنـــــــت مـــــــن املـــــــواد الغذائيـــــــة
ـــــــــــا يف ذل  ،ك الســـــــلطةواملرشـــــــــــوبات مب
ـــــات ـــــاهزة، الحلوي ـــــات الج  ،الشـــــوربات، الوجب
ـاب املـــــركز املنكـــــه، حلويـــــات مجمـــــدة  ،الرشــــ
 ،الشـــــــــــوكوال، الحلـــــــــــوى، الحلويـــــــــــات
ـات املصــــــنوعة مــــــن الحبــــــوب ــــ  ،املستحرضـ
 ،الخـــــــبز واملعجنـــــــات، البضـــــــائع املخبـــــــوزة
ـــــــك والشـــــــطائر؛ ـــــــابز، الكع ـــــــات املخ  منتج
 مبيعـــــات التجزئـــــة مبـــــا يف ذلـــــك مبيعـــــات
 إنرتنـــــــت للـــــــوازم ذاتالتجزئـــــــة عـــــــرب ال
ــــــات؛ ــــــدات وامللحق ــــــالقهوة، املع ــــــة ب  العالق
ــــة ــــاعدة اإلداري ــــديم املس ــــات؛ تق ــــع العين  توزي
ــــدمات ــــاي؛ خ ــــوة والش ــــالت القه ــــة مبح  املتعلق
 االمتيــــاز لبيــــع القهــــوة والشــــاي؛ استشــــارات
ـــــع ـــــاز بي ـــــدمات امتي ـــــة بخ ـــــامل املتعلق  األع
 القهـــــوة والشـــــاي؛ تقـــــديم املســـــاعدة الفنيـــــة
ــــــــــــأيس  س، والتصـــــميم، خـــــدماتيف اإلدارة، ت
ـــــوة ـــــاجر القه  اإلنشـــــاء، تجهـــــيز وتشـــــغيل مت
ـــــــات ـــــــاجر الوجب ـــــــاعم ومت ـــــــاي، املط  والش
ـــــة ـــــارية التجاري ـــــدمات االستش ـــــيعة؛ الخ  الرس
 املتعلقـــــة بإعـــــداد وتشـــــغيل متـــــاجر القهـــــوة
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ـــــــات ـــــــاجر الوجب ـــــــاعم ومت ـــــــاي، املط  والش
ــــة ــــات التجاري ــــدعايات واإلعالن ــــيعة؛ ال   الرس

)175( 

Date :09/10/2018 09/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34562   : 34562العالمة التجارية رقم 
 

Class: 44    : 44يف الصنف 
 

Applicant Name: Heia alamal al khayreh al emarateh    : ـــةبإسم ـــامل الخريي ـــة االع ـــة / هيئ  جكمعي
ـــــة      االماراتي

 
Applicant Address  : ramallah, , ,  رام الله , , , ,   : العنوان  

Applicant for Correspondence :al sharekah al 
mokhtash alesteshareyah llkhadamat al qamomiah  
 
PALESTINE 
 

ــــكة املختصـــــة:  ليغعنوان التب  الـرش
ــــوال ــــة ج ــــدمات القانوني ــــارية للخ  : االستش

0569200021 
 

  فلسطني
اد دوار الداخلية بجانب اتح -شارع حيفا  -جنني 

  املقاولني 
Goods/Services: 
Medical services , veterinary services , hygienic and 
beauty care for human beings or animals , agriculture 
and foresty services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــة ـــــدمات البيطري ـــــة ، الخ ـــــدمات الطبي  ، الخ
ــــح ــــة الصــــحية وامل  افظـــة عـــىلخــــدمات العناي
 ، الجـــــامل للكائنـــــات البرشـــــية والحيوانـــــات

ــــات   . خــــدمات الزراعــــة والبســــتنة والغاب
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)176(  

Date :15/10/2018 15/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34604   : 34604العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name:  
Chain Stores of Izhiman Coffee Company 
 

ـــامنبإسم :   ـــن ازحي ـــالت ب ـــلة مح ـــة سلس  رشك
     عادية عامــة

 
Applicant Address  : Ramallah – West Bank / Palestine, , 
ـــــطني , ـــــه فلس  رام الل

الضفة الغربية / فلسطني, , , , رام  - رام الله   العنوان :
  الله فلسطني

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

  768نابلس، عامرة جالرييا سنرت، ص. ب. -رشكة فراس  
Goods/Services: 
Chocolate, Sweetmeats, Pastry, Cocoa, Cocoa products, 
Cookies, Biscuits, Cakes, Confectionery.
 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــات ســــكرية, فطــــائرشــو ــــة, حلوي  ,كالت

ـــاو, كعـــك محـــىل  ,الكاكـــاو, منتجـــات الكاك
 بســـكويت, كعـــك, حلويـــات

)177(  

Date :18/10/2018 18/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34636   : 34636العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Delivery House Lelmawad   : رشكـــة ديلفـــري هـــاوس للمـــوادبإسم 
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Alghethaia   الغذائيـــــة ع ع    
 

Applicant Address  : Pizza House Building - Habboub 
Square- Om Alsharait- Albeareh - Palestine, , ,  

ام الرشايط  -دوار حبوب  -بناية بيزا هاوس  العنوان :
  فلسطني, , , ,  -البرية  -

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
Advertising , Business Management , Business 
Administration, Office Functions  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه ـــالن وادارة وتوجي ـــة واالع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  االعـــــامل وتفعي

Date :18/10/2018 18/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34637   : 34637العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Delivery House Lelmawad 
Alghethaia   

 رشكـــة ديلفـــري هـــاوس للمـــوادبإسم :  
    الغذائيـــــة ع ع

 
Applicant Address  : Pizza House Building - Habboub 
Square- Om Alsharait- Albeareh - Palestine, , ,  

ـايط  -دوار حبوب  -بناية بيزا هاوس  العنوان : ام الرش
  فلسطني, , , ,  -البرية  -

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
Services for Providing Food and Drink , Restaurants, 
Restaurants ( Self Services) , Snack-bars, Cafes, 
Cafeterias  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , خــــــدمات تــــــوفري االطعمــــــة واملرشــــــوبات
 املطــــاعم , مطــــاعم الخدمــــة الذاتيــــة , مطــــاعم
ــــــاهي ــــــة, املق ــــــات الخفيف ــــــديم الوجب  , تق

ـــــــــات    .الكافتريي
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)179(  

Date :23/10/2018 23/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34657   : 34657العالمة التجارية رقم  

Class: 29    : 29يف الصنف  

Applicant Name: Al Dhefaf For Agricultural Products 
Co. 

   رشكــــة الضــــفاف للمنتجــــات الزراعيــــةبإسم :  
 

Applicant Address  : Amman / Al Shmisani, Elia Abu 
Madi St.  Alekr  Building , third floor ,  Jordan , , ,  

عامن ، الشميساين ، شارع ايليا ابو مايض ،   العنوان :
بناية العكر ، الطابق الثالث ،  االردن                , , , , 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــةرشكـــة فـــراس اتـــرية للمـــل:  ليغعنوان التب  كي
  الفكريـــــة

  فلسطني
رشكة فراس اترية للملكية الفكرية _نابلس عامرة 

  768جالرييا سنرت ص ب 
Goods/Services: 
Dates , meat , fish , edible oils, poultry , cooked and 
dried fruits and vegetables , cheese , butter and dairy 
products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــزيوت   التمـــــــور، اللحـــــــوم ، االســـــــامك، ال
ــــة ــــدواجن، الخضــــار والفواك ــــل ، ال ــــة لالك  القابل
ـــــــدة ـــــــجنب، الزب ـــــــة، ال ـــــــة واملجفف  املطبوخ

ــــان ــــات االلب   ومنتج
)180(  

Date :24/10/2018 24/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34662   : 34662العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35 : 35   يف الصنف 
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Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al Estread 
W Al Estethmar . 

ـــــديربإسم :   ـــــترياد والتص ـــــ لالس ـــــة اكيس  رشك
    واالســـــــتثامر

 
Applicant Address  : Ramallah Al Bireh Al Manteqa Al 
Sina'aya Palestaine, , ,  

لسطني, , رام الله البرية  املنطقة الصناعية  ف  العنوان :
 , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  املح
 

  فلسطني
برج رام الله  -رام الله  - اتقان للخدمات االستشارية 

  3ط - التجاري 
Goods/Services: 
 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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــامل ـــــامل, ادارة االع ـــــم االع ـــــات, تنظي  ,االعالن
ـــــبي, خـــــدمات املســـــاعدة الدارة  النشـــــاط املكت
ـــــكات ــــــة لـرش ــــــطة التجاري ــــــامل او االنش  االع
ــــن ــــالن ع ــــدمات االع ــــة,  خ ــــناعية او تجاري  ص
ـــــــة ـــــــارض التجاري ـــــــم املع  الوظـــــــائف، تنظي
ـــــدمات ـــــة, الخ ـــــة او التجاري ـــــات االعالني  للغاي
ــــــةال ــــــل رشك ــــــن قب ــــــة م ــــــة املقدم  ترويجي
 تجاريـــة مـــن خـــالل اصـــدار بطاقـــات املحـــالت
 التجاريـــــة للعمـــــالء, خـــــدمات إعـــــداد منـــــاذج
ــــــالن أو تــــــرويج املبيعــــــات ــــــة واإلع  ,الدعاي
ــــرض ــــدمات ع ــــة, خ ــــوص االعالني ــــرير النص  تح
 عامـــــة, خـــــدمات املســـــاعدة لتشـــــغيل رشكـــــة
ــــــدأ االمتيــــــاز, عــــــرض ــــــىل مب ــــــة ع  تجاري
ـــــــع ـــــــرويج املبي  ات (الطـــــرافاملنتوجـــــــات, ت
ــــرويج ــــة, ت ــــزادات عام ــــات يف م  اخــــرى), املبيع
 وخـــــدمات ادارة مـــــراكز التســــــوق, خــــــدمات
 املســــــــاعدة لالنشــــــــطة التجاريــــــــة الــــــــتي
 تتكــــون مــــن طلبــــات معالجــــة مــــن خــــالل
ــــــــة, وكــــــــاالت  شــــــــبكات اتصــــــــاالت عاملي
ـــــــارش ـــــــالن املب ـــــــترياد والتصـــــــدير, االع  االس
 عــــىل شــــبكة كمبيوتــــرات, خــــدمات التوريــــد
ـــــــــــــات) لالطـــــراف االخـــــرى  رشاء املنتوج
ــكات اخـــرى), توزيـــع العينـــات  ,والخـــدمات لـرش
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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. 

 ,ادارة امللفـــــات املحوســـــبة, العالقـــــات العامـــــة
ــــــــاالت ــــــــة, وك ــــــــاء التجاري ــــــــاالت االنب  وك
ـــــــأجري ـــــــع, ت ـــــــاجري االت البي ـــــــات, ت  االعالن
ـــــة ـــــة, نرشـــــ مـــــواد الدعاي  املســـــاحات اإلعالني
 ,واإلعــــــــالن, املســــــــاعدة يف إدارة األعــــــــامل
ـــات ـــن املعلوم ـــث ع  لالخـــــرين يف ملفـــــات البح
ــــــد ــــــات يف قواع ــــــع املعلوم ــــــوب, تجمي  حاس
 بيانـــــات حاســـــوب, النســـــخ, تحضـــــري أعمـــــدة
ــــامل ــــاعدة يف إدارة األع ــــالن, املس ــــة واإلع  الدعاي
ـــــاين ـــــامل فن ـــــناعية, إدارة أع ـــــة أو الص  التجاري
ــــــــارش ــــــــد املب ــــــــالن بالربي ــــــــل, اإلع  ,التمثي
ـــــخ ـــــالن, نس ـــــة واإلع ـــــواد الدعاي ـــــديث م  تح
ــــات ,الوثــــائق, دراســــات الســــوق  ,لصــــق اإلعالن
 الدعايــــــة واإلعــــــالن الخــــــارجي, إســــــتطالعات
ـــــــد ـــــــات يف قواع ـــــــم املعلوم ـــــــرأي, تنظي  ال
ـــــة ـــــوص الدعاي ـــــ نص ـــــوب, نرش ـــــات حاس  بيان
 واإلعــــالن, وكــــاالت البيــــع وترتيــــب خــــدمات
ـــــــــة ـــــــــع بالجمل ـــــــــع, خـــــــــدمات البي  البي
ـــــدمات ـــــت, خ ـــــة كان ـــــاي طريق ـــــة ب  وبالتجزئ
ــــغري ــــع تشــــكيلة مــــن الســــلع لصــــالح ال  ،تجمي
ــــكني ــــك لتم ـــا وذل ـــن معاينته ـــائن م ـــة الزب  عام

  .و رشائهــــا
)181(  

Date :24/10/2018 24/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34663   : 34663العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al Estread 
W Al Estethmar . 

 كيســــــ لالســــــترياد والتصــــــديررشكــــة ابإسم :  
    واالســـــــتثامر
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Applicant Address  : Ramallah Al Bireh Al Manteqa Al 
Sina'aya Palestaine, , ,  

رام الله البرية  املنطقة الصناعية  فلسطني, ,   العنوان :
 , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  املح
 

  فلسطني
بـرج رام اللـه  -رام الله  -اتقان للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 
Goods/Services: 
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. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــــــل ـات التجمي ــــــــــابون ومستحرضـــــــــ  ،الص
ـات ـات الشــــــــــعر، مستحرضـــــــــ مستحرضـــــــــ  
 التنظيــــف، ورعايــــة وتجميــــل الجلــــد وفــــروة
ــــرأس والشــــعر، ومنتجــــات تصــــفيف الشــــعر  ،ال
ــــــض  ،صــــــبغات الشــــــعر، مستضــــــحرات التبيي

ـــــبغات ـات الص ـــــبغات ومستحرضــــ   .الص
)182(  

Date :24/10/2018 24/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34665   : 34665العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: HAMDI AA KHALILJOULANI   : حمـــدي عبـــد الـــرحيم خليـــل جـــوالينبإسم    
 

Applicant Address  : AL KHALIL, , ,  : 0592232934يل وادي الهرية الخل  العنوان , , , ,  

Applicant for Correspondence : 
 

 :  ليغعنوان التب
  

Goods/Services: 
FLAKES MADE FROM CORN OR POTATAO 
FLOWER 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــذرة او البطاطـــا ـــن طـــحني ال ـــائق مصـــنوعة م  رق
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)183(  

Date :25/10/2018 25/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34680   : 34680العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Ipsen Biopharmaceuticals, Inc. 
(Delaware Corporation) 

ــــــكبإسم :    .إبســــــن بيوفارماســــــوتيكالز إن
ـــــر) ـــــن ديالوي    (كوربورايش

     
Applicant Address  : 106 Allen Road, 3rd floor ,Basking 
Ridge, New Jersey 07920, United States of America, , ,  

طريق الني ، الطابق الثالث ، باسكنج  106  العنوان :
، الواليات املتحده 02970ريدج ، نيو جرييس 

  االمريكية., , , , 
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

ـــر:  ليغعنوان التب ـــة ف  اس أتـــــرية للملكيـــــةرشك
  الفكريـــــة

  فلسطني
رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 

  768جالرييا سنرت، ص. ب. 
Goods/Services: 
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات صــــــيدالنية  مستحرضـــــ

)184(  

Date :29/10/2018 29/10/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34681   : 34681العالمة التجارية رقم 
 

Class: 34    : 34يف الصنف 
 

Applicant Name: Ghassan Yassen Abdallah Riahi    : غســـان ياســـني عبـــد اللـــه ريـــاحيبإسم     
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Applicant Address  : Ramallah Surda BelqurbMen 
Dahyat Alrayhan, , ,  

دا  بالقرب من ضاحية الريحان, رام الله  رس   العنوان :
 , , ,  

Applicant for Correspondence :Almohame Mohammed 
Halaika  
PALESTINE 
Ramallah  Emaret Tanous F5 

ـــة :  ليغعنوان التب ـــد الحاليق ـــامي  محم   املح
  

  فلسطني
  0592770325جوال  5ط -رام الله  عامرة طنوس 

Goods/Services: 
Tobacco; smokers’ articles; matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 التبـــــغ وأدوات املـــــدخنني  وأعـــــواد الثقـــــاب

)185(  

Date :05/11/2018 05/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34719   : 34719العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name:  Consolidated Consultants 
Engineering & EnvironmentCompany 

 رشكـــــة اتحـــــاد املستشـــــارين للهندســـــةبإسم :  
    والبيئـــــــة

 
Applicant Address  : 73 Al Mutanabi Street, 4th circale, 
Jabal Amman, Amman, Jordan, , ,  

شارع املتنبي ، الدوار الرابع ، جبل عامن  73  العنوان :
  , , , , ، عامن ،االردن

Applicant for Correspondence : 
 

PALESTINE 
 

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  عــزيز وف
 

  فلسطني
  74رام الله . ص.ب.  - عزيز وفؤاد ورجا شحادة 

Goods/Services: 
Advertising and Business Services, Marketing, 
Advertisement material and Publicity.  

ئع/الخدمات التالية :من اجل البضا
ــة واالعــالن وادارة االعــامل ــدمات الدعاي  خ

 .والتســـــويق واملـــــواد الدعائيـــــة واالعالميـــــة
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)185(  

Date :05/11/2018 05/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34722   : 34722العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name:  Consolidated Consultants 
Engineering & EnvironmentCompany 

 رشكـــــة اتحـــــاد املستشـــــارين بإسم :  
ــــــة     للهندســــــة والبيئ

 
Applicant Address  : 73 Al Mutanabi Street, 4th circale, 
Jabal Amman, Amman, Jordan, , ,  

شارع املتنبي ، الدوار الرابع ، جبل  73  العنوان :
  ،االردن, , , ,  عامن ، عامن

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  عــزيز وف
 

  فلسطني
  74رام الله . ص.ب.  - عزيز وفؤاد ورجا شحادة 

Goods/Services: 
Advertising and Business Services, Marketing, 
Advertisement material and Publicity.  

جل البضائع/الخدمات التالية :من ا
ــة واالعــالن وادارة االعــامل ــدمات الدعاي  خ

 .والتســـــويق واملـــــواد الدعائيـــــة واالعالميـــــة
)186(  

Date :05/11/2018 05/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34723   : 34723العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name :  Consolidated Consultants 
Engineering & EnvironmentCompany 

 رشكـــــة اتحـــــاد املستشـــــارين للهندســـــةبإسم :  
    والبيئـــــــة
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Applicant Address  : 73 Al Mutanabi Street, 4th circale, 
Jabal Amman, Amman, Jordan, , ,  

شارع املتنبي ، الدوار الرابع ، جبل  73  العنوان :
  ، عامن ،االردن, , , , عامن 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  عــزيز وف
 

  فلسطني
  74رام الله . ص.ب.  - عزيز وفؤاد ورجا شحادة 

Goods/Services: 
Advertising and Business Services, Marketing, 
Advertisement material and Publicity.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة واالعــالن وادارة االعــامل ــدمات الدعاي  خ

 والتســـــويق واملـــــواد الدعائيـــــة واالعالميـــــة
)187(  

Date :05/11/2018 05/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34724   : 34724العالمة التجارية رقم 
 

Class: 42    : 42يف الصنف 
 

Applicant Name :  Consolidated Consultants 
Engineering & EnvironmentCompany 

 رشكـــــة اتحـــــاد املستشـــــارين للهندســـــةبإسم :  
     والبيئـــــــة

Applicant Address  : 73 Al Mutanabi Street, 4th circale, 
Jabal Amman, Amman, Jordan, , ,  

شارع املتنبي ، الدوار الرابع ، جبل  73  العنوان :
  ن ، عامن ،االردن, , , , عام

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  عــزيز وف
 

  فلسطني
  74رام الله . ص.ب.  - عزيز وفؤاد ورجا شحادة 

Goods/Services: 
Architectural Consultation, Architecture, Design 
Interior Décor, Engineering and Urban Planning.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 تقــــــديم االستشــــــارات املعامريــــــة، الهندســــــة
 املعامريـــــة وتصـــــميم الـــــديكورات الداخليـــــة
 واعــــــامل الهندســــــة والتخطيــــــط الحرضــــــي

  العمـــــراين
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)188(     

Date :05/11/2018 05/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34725 34725تجارية رقم :  العالمة ال 
 

Class: 42    : 42يف الصنف 
 

Applicant Name:  Consolidated Consultants 
Engineering & EnvironmentCompany 

 رشكـــــة اتحـــــاد املستشـــــارين للهندســـــةبإسم :  
    والبيئـــــــة

 
Applicant Address  : 73 Al Mutanabi Street, 4th circale, 
Jabal Amman, Amman, Jordan, , ,  

شارع املتنبي ، الدوار الرابع ، جبل  73  العنوان :
  عامن ، عامن ،االردن, , , , 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  عــزيز وف
 

  فلسطني
  74رام الله . ص.ب.  - عزيز وفؤاد ورجا شحادة 

Goods/Services: 
Architectural Consultation, Architecture, Design 
Interior Décor, Engineering and Urban Planning.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 تقــــــديم االستشــــــارات املعامريــــــة، الهندســــــة
 املعامريـــــة وتصـــــميم الـــــديكورات الداخليـــــة
ــــــط الحرضــــــي ــــــة والتخطي ــــــامل الهندس  واع

  العمـــــراين
 )189( 

Date :05/11/2018 05/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34726   : 34726العالمة التجارية رقم 
 

Class: 42    : 42يف الصنف 
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Applicant Name:  Consolidated Consultants 
Engineering & EnvironmentCompany 

 رشكـــــة اتحـــــاد املستشـــــارين للهندســـــةبإسم :  
    والبيئـــــــة

 
Applicant Address  : 73 Al Mutanabi Street, 4th circale, 
Jabal Amman, Amman, Jordan, , ,  

شارع املتنبي ، الدوار الرابع ، جبل  73  العنوان :
  عامن ، عامن ،االردن, , , , 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  عــزيز وف
 

  فلسطني
  74. ص.ب. رام الله  - عزيز وفؤاد ورجا شحادة 

Goods/Services: 
Architectural Consultation, Architecture, Design 
Interior Décor, Engineering and Urban Planning.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 تقـــــديم االستشـــــارات املعامريـــــة، الهندســـــة
 املعامريــــة وتصــــميم الــــديكورات الداخليــــة

 حرضــيواعــــامل الهندســــة والتخطيــــط ال
 العمـــــراين

)190(  

Date :06/11/2018 06/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34734   : 34734العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: taqy aldeen yousuf ibraheem zeedan   : ـــدانبإسم ـــراهيم زي ـــدين يوســـف اب     تقـــي ال
 

Applicant Address  : Tulkarem - mojamaa abu tareef wa 
alzaghal, , ,  

  مجمع ابو طريف والزغل, , , ,  -طولكرم   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 

  :  ليغعنوان التب

Goods/Services: 
cosmetics 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مــواد تجميــل
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)191(  

Date :07/11/2018 07/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34755   : 34755العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name:  SHAHEEN LIL- MANTOGAT 
ALGHIZIEH CO 

ــــة شــــاهني للمنتوجــــات الغذائيــــةبإسم :      رشك
 

Applicant Address  : Palestine - Hebron - Al-hawoz al-
thany - singer , , ,  

سنجر,  -الحاووز الثاين  - الخليل  -فلسطني   العنوان :
 , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
Natural juices, Juices, Mineral water, Rosewater 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــص ـــــة , الع ــاهاملرشـــــوبات الطبيعي ــر , مي  ائ

ــورد ــاء ال ــة , م ــة و غازي  معدني
)192(  

Date :12/11/2018 12/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34766   : 34766العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف  
Applicant Name: Chapter 4 Corp   : ــــــــابرت  بإسم ــورب4تش      ك

 
Applicant Address  :  62 King Street, New York, NY 
10014, United State of America                                   , , 
,  

، 10014كينغ سرتيت، نيويورك، ان واي  62  العنوان :
  الواليات املتحدة األمريكية, , , , 

Applicant for Correspondence : ـــأهم ل:  ليغعنوان التب ـــابا ورشك ــــــةس  مللكي
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PALESTINE 
 

 الفكريـــــة
 

  فلسطني
فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 

2989761  
Goods/Services: 
Eyewear and related accessories; protective covers, 
cases and accessories for mobile phones, laptops, tablet 
computers, portable media players and personal digital 
assistants; downloadable graphics, image and music 
files; pre-recorded DVDs, video discs and video tapes; 
downloadable mobile application for use in the field of 
fashion 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــة  النظــــارات واالكسســــوارات ذات الصــــلة؛ أغطي
 ات للهواتـــــــفواقيـــــة، حافظـــــات وإكسســـــوار
ـــــيب ـــــة، الحواس ـــــيب املحمول ـــــة، الحواس  النقال
ـــــــغالت ـــــــاللمس، مش ـــــــة ب ـــــــة العامل  اللوحي
 الوســــــائط املحمولــــــة واملســــــاعدات الرقميــــــة
ـــــــل ـــــــة للتنزي  ،الشخصـــــــية؛ رســـــــومات قابل
ـــــــراص ـــــــيقى؛ وأق ـــــــور واملوس ـــــــات الص  ملف
ـــــــة املســـــــجلة مســـــــبقا ـــــــديو الرقمي  ، الفي
 أقــــــــراص الفيــــــــديو وأرشطــــــــة الفيــــــــديو؛
ــــــةتطبيقــــــــات الهواتــــــــف ال ــــــة القابل  نقال

  للتحميـــــل لالســـــتخدام يف مجـــــال األزيـــــاء
)193(  

Date :12/11/2018 12/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34767   : 34767العالمة التجارية رقم 
 

Class: 18    : 18يف الصنف 
 

Applicant Name: Chapter 4 Corp   : ــــــــابرت  بإسم ــورب4تش      ك
 

Applicant Address  :  62 King Street, New York, NY 
10014, United State of America                                   , , 

، 10014كينغ سرتيت، نيويورك، ان واي  62  العنوان :
  الواليات املتحدة األمريكية, , , , 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

سا:  ليغعنوان التب ــــا ورشكــــأهم للملكيــــة  ب
 الفكريـــــة

 
  فلسطني
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فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 
2989761  

Goods/Services: 
Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials; bags of all types; umbrellas 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــنوعةالجلود والجلود املقلّدة؛ وال ـــــائع املص  بض
 مــن هــذه املـــواد؛ حقائـــب بانواعهـــا؛ املظـــالت

)194(  

Date :12/11/2018 12/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34768   : 34768العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Chapter 4 Corp   : ــــــــابرت  بإسم ــورب4تش      ك
 

Applicant Address  :  62 King Street, New York, NY 
10014, United State of America                                   , , 
,  

، 10014كينغ سرتيت، نيويورك، ان واي  62  العنوان :
  الواليات املتحدة األمريكية, , , , 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  غليعنوان التب ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

 
  فلسطني
فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 

2989761  
Goods/Services: 
Clothing, footwear, headwear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم وأغطيـــة الـــرأس

)195(  

Date :12/11/2018 12/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34769   : 34769العالمة التجارية رقم 
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Class: 28    : 28يف الصنف 
 

Applicant Name: Chapter 4 Corp   : ــــــــابرت  بإسم ــورب4تش      ك
 

Applicant Address  :  62 King Street, New York, NY 
10014, United State of America                                   , , 
,  

، 10014كينغ سرتيت، نيويورك، ان واي  62  العنوان :
  الواليات املتحدة األمريكية, , , , 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
  الفكريـــــة

  فلسطني
فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب 

2989761  
Goods/Services: 
Skateboard decks, skateboards and their parts and 
accessories; games; toys 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــتزلج ـــواح ال ـــتزلج، أل ـــواح ال ـــات أل  لوح

 وقطعهـــا وإكسســـواراتها؛ واأللعـــاب؛ الـــدمى
)196(  

Date :12/11/2018 12/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34770 34770لتجارية رقم :  العالمة ا 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Chapter 4 Corp   : ــــــــابرت  بإسم ــورب4تش      ك
 

Applicant Address  :  62 King Street, New York, NY 
10014, United State of America                                   , , 
,  

، 10014نيويورك، ان واي  كينغ سرتيت، 62  العنوان :
  الواليات املتحدة األمريكية, , , , 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــأهم للملكي ــــابا ورشك  س
 الفكريـــــة

  فلسطني
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فاكس  2989760البرية هاتف  4472ص . ب  
2989761  

Goods/Services: 
Retail services and online retail store services for 
clothing, footwear, headwear, games, toys, eyewear, 
bags, leather and imitation leather goods, cases, covers, 
skateboard decks, skateboards and their parts, and all 
related accessories; advertising 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 بالتجزئـــــة وخـــــدمات متـــــاجر خـــدمات البيـــع
ـــــــــت ـــــــــىل اإلنرتن ـــــــــة ع ـــــــــع بالتجزئ  البي
ــــرأس ــــة ال ــــدم، أغطي ــــة الق ــــس، والبس  ، للمالب
ـــــب ـــــارات، والحقائ ـــــدمى، النظ ـــــاب، ال  ،واأللع
 بضــــائع مصــــنوعة مــــن الجلــــود ومــــن الجلــــود
 املقلــــدة، الحافظــــات، األغطيــــة، لوحــــات ألــــواح
 الـــــتزلج، وألـــــواح الـــــتزلج وقطعهـــــا، وجميـــــع
 ة؛ خــدمات الدعايــةاإلكسســـــوارات ذات العـــــالق

  واإلعـــالن
)197(  

Date :14/11/2018 14/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34791   : 34791العالمة التجارية رقم 
 

Class: 7    : 7يف الصنف 
 

Applicant Name: SCHOLTES CONSUMER AG    : ســــكولتيس كونســــيومر ايــــه جــــيبإسم     
 

Applicant Address  : Sonnenbergstrasse 9  CH-6052 
Hergiswil NW, Switzerland,  
                , ,  

 6052-يس اتش 9سونينبريغسرتاسيه   العنوان :
  هريغيسويل ان واي، سويرسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Machines and machine tools  motors and engines 
(except for land vehicles)  machine coupling and 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ومحركــات اآلالت وعـــــــدد اآلالت؛ املحركـــــــات
ــــــا ــــــان منه ــــــا ك  االحــــــرتاق الداخيل(عــــــدا م
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transmission components (except for land vehicles)  
agricultural implements other than hand-operated  
incubators for eggs  Automatic vending machines  
Stropping machines  Electrically-powered kitchen 
appliance for peeling, cutting, milling, crushing, 
mixing, processing, blending, whisking, grating, 
grinding, dicing, mincing, slicing, scissoring and 
chopping food  electric juicers  centrifugal machines  
electric beaters   electric can openers  Gas-operated and 
electrically-powered ironing machines  electric 
machines and apparatus for cleaning  steam cleaners 
for household purposes  electric washing apparatus for 
household purposes  washing machines (laundry)  
washing machines (which may be combined with a 
tumble drier)   dishwashers  high pressure washers  
vacuum cleaners  vacuum cleaners' hoses and brushes  
vacuum cleaner bags  air suction machines  butter 
machines  brewing machines  beer pumps   sewing 
machines  electric scissors  electric knives  spin driers 
[not heated]  electric mixers for household purposes  
mills for household purposes, other than hand-
operated  electric kitchen grinders   electric food 
processors  electric blenders for household purposes  

ــــــــــة)؛ وصــــــــــالت اآلالت ــــــــــات الربي  للمركب
 وعنــــارص نقــــل الحركــــة (عــــدا مــــا كــــان منهــــا
 للمركبـــــات الربيـــــة)؛ األدوات الزراعيـــــة عـــــدا
 عــــن الــــتي تعمــــل باليــــد؛ أجهــــزة تفقيــــس
ـــــــــة؛ ـــــــــع األوتوماتيكي ـــــــــض؛ وآالت البي  البي
ـــــــة ـــــــخ العامل ـــــــزة املطب ـــــــحذ؛ أجه  آالت ش
ـــــنبالكهربـــــــاء لتـــــــق ـــــع، الطح ـــــري، القط  ،ش
ــــق ــــط، الخف ــــة، الخل ــــزج، ومعالج ــــرش، م  ،الج
 البرشـــــــ، الطحــــــــن، التقطيــــــــع ملكعبــــــــات
 صـــــغرية، الفـــــرم، التقطيـــــع إىل رشائـــــح، قـــــص
ـــــة؛ ـــــارات الكهربائي ـــــة؛ العص ـــــع األطعم  وتقطي
ـــــة؛ ـــــركزي؛ املازجـــــات الكهربائي  آالت الطـــــرد امل
ــــــيك ــــــة؛ آالت ال ــــــب الكهربائي ــــــات العل  فتاح
 بالكهربـــــــــاء؛ االالت العاملــــة بالغــــاز والعاملــــة
 واالجهــــــزة الكهربائيــــــة للتنظيــــــف؛ مكــــــانس
 البخـــــار للغايـــــات املنزليـــــة؛ أجهـــــزة الغســـــيل
 الكهربائيــــــــــة لالســــــــــتخدامات املنزليــــــــــة؛
ــــــس)؛ الغســــــاالت  الغســــــاالت (لغســــــل املالب
ــــيف) ــــة تنش ــــع آل ــــدمج م ــــن أن ت ــــتي ميك  ال
ـــــس)؛ وغســـــاالت الصـــــحون؛ والغســـــاالت  املالب
ــــــائ ــــــانس الكهرب ــــــغط؛ املك ــــــة الض  يــة؛عالي
 خــــــراطيم وفــــــرايش املكــــــانس الكهربائيــــــة؛
 أكيــــــاس املكــــــانس الكهربائيــــــة؛ آالت شــــــفط
ــــــــــدة؛ آالت  الهــــــــــواء؛ آالت تصــــــــــنيع الزب
ــــــــــرية؛ وآالت  التخــــــــــمري ؛ ومضــــــــــخات الب
ـــــــــــة؛ ـــــــــــات الكهربائي ـــــــــــه؛ املقص  الخياط
 والســــــــكاكني الكهربائيــــــــة؛ مجففــــــــات دوارة
 [غـــــــري مســـــــخنة]؛ الخالطـــــــات الكهربائيـــــــة
ـــــــة؛ ا ـــــــتخدامات املنزلي  ملطـــاحن ألغـــراضلالس
ـــاحن ـــدويا؛ مط ـــدار ي ـــتي ت ـــن ال ـــدا ع ـــة، ع  منزلي
ـات الطعــــــام ــــ  املطبــــــخ الكهربائيــــــة؛ محرضـ
 الكهربائيــــــــــة؛ والخالطــــــــــات الكهربائيــــــــــة

ـــــه ـــــراض املنزلي    لالغ



178 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

 
)198(  

Date :14/11/2018 14/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34792   : 34792العالمة التجارية رقم 
 

Class: 8    : 8يف الصنف 
 

Applicant Name: SCHOLTES CONSUMER AG    : ســــكولتيس كونســــيومر ايــــه جــــيبإسم     
 

Applicant Address  : Sonnenbergstrasse 9  CH-6052 
Hergiswil NW, Switzerland,  
                , ,  

 6052-يس اتش 9سونينبريغسرتاسيه   العنوان :
  ,  هريغيسويل ان واي، سويرسا

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Hand tools and implements (hand-operated)  cutlery  
side arms  razors  Cutlery, table forks, spoons  razors  
Hand-operated kitchen appliance for peeling, cutting, 
dicing, slicing, scissoring, pressing and chopping food  
vegetable slicers  non-electric scissors  non-electric can 
openers  fire tongs  electric steam irons  electric and 
non-electric irons  Electric irons for styling hair  
Electric hand-held hair styling irons  Electric hair 
straightening apparatus  Electric hair curling irons  
hand implements for hair curling   Electric or non-
electric manicure tools and sets  Electric or non-electric 
pedicure tools and sets  electric or non-electric hair 
trimmers, depilatory, shavers and clippers  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــد) ــــغلة بالي ــــة (املش ــــدات اليدوي ــــدد واملع  الع
 ؛ أدوات القطـــــع الفضـــــية للامئـــــدة؛ واألســـــلحة
ـــــع ـــــة؛ أدوات القط ـــــفرات الحالق ـــــاء؛ وش  البيض
 الفضـــــية للامئـــــدة، شـــــوك املائـــــدة، املالعـــــق؛
ـــــدوي ـــــخ ي ـــــاز مطب ـــــة؛ جه ـــــفرات الحالق  وش
ـــــــات ـــــــع ملكعب ـــــــع، التقطي ـــــــري، القط  للتقش
ــــغرية ـــــــص ،ص ـــــــح، والق ـــــــع إىل رشائ  ،التقطي
ـحات ــــــام؛ ومرشـــــ ــــــع للطع ــــــ والتقطي  والعرص
 الخضـــــــار؛ املقصـــــــات غـــــــري الكهربائيـــــــة؛
ــــــة؛ ــــــري الكهربائي ــــــب غ ــــــات العل  fire فتاح
tongs؛ مكـــــاوي البخـــــار الكهربائيـــــة؛ املكـــــاوي 
ـــــــة؛ مكـــــــاوي ـــــــري الكهربائي ـــــــة وغ  الكهربائي
ـــــــعر؛ ـــــــفيف الش ـــــــة لتص  الشـــــــعر الكهربائي
ـــــــايئ ـــــــعر الكهرب ـــــــفيف الش ـــــــاوي تص  ةمك
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ـــــزة تصـــــفيف الشـــــعر ـــــد؛ أجه ـــــة بالي  املحمول
ــــــــد الشــــــــعر ــــــــة؛ اجهــــــــزة تجعي  الكهربائي
 الكهربائيــــــــة؛ األدوات اليدويــــــــة لتجعيــــــــد
 الشـــــعر؛ أدوات وتجهـــــيزات كهربائيـــــة أو غـــــري
 كهربائيــــــة للعنايــــــة بأظــــــافر اليــــــد؛ أدوات
 وتجهـــــــيزات كهربائيـــــــة أو غـــــــري كهربائيـــــــة
ــــــــة بالقــــــــدم؛ مشــــــــذبات الشــــــــعر  للعناي
ـــــــــــة أو غـــــــــــري ـــــــة الكهربائي  ،الكهربائي
ـات إزالــــــة الشــــــعر، آالت الحالقــــــة  مستحرضـــــ

   والقصاصـــــات
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Date :14/11/2018 14/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34793   : 34793العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: SCHOLTES CONSUMER AG    : ــــــيوبإسم ــــــكولتيس كونس ــيس      مر ايه ج
 

Applicant Address  : Sonnenbergstrasse 9  CH-6052 
Hergiswil NW, Switzerland,  
                , ,  

 6052-يس اتش 9سونينبريغسرتاسيه   العنوان :
  هريغيسويل ان واي، سويرسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring,  
ignaling, checking (supervision), life-saving and 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاحية ،  ــة ، واملس ــة، واملالحي ــزة واألدوات العلمي األجه
وللتصوير الفوتوغرايف ، والسينامئية ، والبرصية، أجهزة 
وأدوات الوزن، القيـاس، وإرسـال االشـارات، واملراقبـة 
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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  Weighing and measuring 
apparatus and instruments for household purposes  
measuring cups and spoons  scales  bathroom scales  
kitchen timers  thermostats  thermometers, not for 
medical purposes  

اإلرشاف)، وأجهزة وأدوات اإلنقـاذ والتعلـيم ؛ أجهـزة )
 ،يـــــل، التحويـــــلومعــــّدات توصــــيل ، التشــــغ
 التجميــــــــــع، التنظيــــــــــم أو التحكــــــــــم يف
ــــــة؛ أجهــــــزة التســــــجيل، أو  الطاقــــــة الكهربائي
 اإلرســــــال أو النســــــخ لألصــــــوات أو الصــــــور؛
 وحــــــامالت البيانــــــات املغناطيســــــية، أقــــــراص
ــــــراص ــــــغوطة؛ أق ــــــراص املض ــــــجيل؛ األق  التس
ـــــــجيل ـــــــائط التس ـــــــة ووس ـــــــديو الرقمي  الفي
ـــدار ـــتي ت ـــزة ال ـــات األجه ـــرى؛ وآلي ـــة األخ  الرقمي
ــــجيل ــــة؛ آالت تس ــــع النقدي ــــريق القط ــــن ط  ع
 النقــــــد، اآلالت الحاســــــبة، معــــــدات معالجــــــة
ــــــات ــــــزة الحاســــــوب؛ وبرمجي ــــــات، أجه  البيان
ــــزة ــــرائق؛ أجه ــــاء الح ــــزة إطف ــــوب ؛ أجه  الحاس
ــــــــاس لالســــــــتخدامات ــــــــوزن والقي  وأدوات ال
 املنزليــــــــة؛ أكــــــــواب ومالعــــــــق القيــــــــاس؛
ــــــات  واملــــــوازين؛ مــــــوازين الحاممــــــات؛ مؤقت
 ظيــــم الحــــرارة؛ أجهــــزةاملطبـــــخ؛ أجهـــــزة تـــــن

   قيــــاس الحــــرارة ، لــــغري الغايــــات الطبيــــة
)200(  

Date :14/11/2018 14/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34794   : 34794العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: SCHOLTES CONSUMER AG    : ــــــيومربإسم ــــــكولتيس كونس      ايه جــي س
 

Applicant Address  : Sonnenbergstrasse 9  CH-6052 
Hergiswil NW, Switzerland,  
                , ,  

 6052-يس اتش 9سونينبريغسرتاسيه   العنوان :
  هريغيسويل ان واي، سويرسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني
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Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes  Apparatus and installations for 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes  
apparatus and installations for sanitary purposes  
sterilization apparatus  Air purifying apparatus  Air 
treatment equipment  boilers  radiators [heating]  
stoves  electric laundry dryers  washing machines 
(which may be combined with a tumble drier)  
warming drawer  hair driers  air-conditioning 
apparatus  fans [air-conditioning]  air deodorizing 
apparatus  ventilation hoods  extractor hoods for 
kitchens   tanning apparatus [sun beds]  sauna bath 
installations water filtering apparatus  refrigerating 
appliances and installations  freezers  refrigerators  ice 
machines and apparatus  electric cool boxes  electric 
wine coolers  temperature controlled wine cellars  
electric wine cellars  bath tubs [parts of sanitary 
installations]  bath installations  shower cubicles  sinks  
wash-hand bowls [parts of sanitary installations]  taps  
barbecues  lava rocks for use in barbecue grills  electric 
or gas ranges  electric kettles  electric coffee machines  
electric pressure cooking saucepans  electric heaters  
for feeding bottles  roasting spits  roasting jacks  plate 
warmers  electric deep fryers  electric waffle irons  
bread toasters  toasters  bread-making machines  
cooking apparatus, instruments and installations  kilns  
microwave ovens [cooking apparatus]  kitchen ranges 
[ovens]  furnaces, other than for laboratory use  kiln 
furniture [supports]  grills [cooking appliances]  hot 
plates  cooking rings  rotisseries   cooking utensils, 
electric  electric coffee percolators  coffee roasters  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــد ـــــــة، وتولي ـــــــاءة، والتدفئ ـــــــزة اإلض  وأجه
ــــــف ــــــد، والتجفي ــــــخ، والتربي ــــــار، والطب  ،البخ
 والتهويـــــــة، وللتزويـــــــد بامليـــــــاه وللغايـــــــات
ــــــة ــــــات للتدفئ ــــــزة والرتكيب ــــــحية؛ األجه  ،الص
 ،وتوليــــــــد البخــــــــار، والطبــــــــخ، والتربيــــــــد
 التجفيـــــــــــف، والتهويـــــــــــة، وللتزويـــــــــــدو
ـــــــحية؛ األجهـــــــزة ـــــــات الص ـــــــاه وللغاي  باملي
 والتجهــــــيزات للغايــــــات الصــــــحية؛ أجهــــــزة
 التعقيــــــم؛ االجهــــــزة املســــــتخدمة يف تعقيــــــم
 الهـــــواء؛ معـــــدات معالجـــــة الهـــــواء؛ املراجـــــل؛
 املشــــــعاعات (للتدفئــــــة)؛ مواقــــــد؛ مجففــــــات
 الغســـــــيل الكهربائيـــــــة؛ الغســـــــاالت (الـــــــتي
ــــــس)؛ ميكــن أن تــدمج مــع آلــة  تنشــــــيف املالب
ــــزة ــــات الشــــعر؛ أجه ــــر التســــخني؛ مجفف  جواري
 تكييـــــف الهـــــواء؛ مـــــراوح (تكييـــــف الهـــــواء)؛
ــــروائح مــــن الجــــو؛ شــــفاطات ــــة ال ــــزة ازال  اجه
ــــة ــــزة دباغ ــــابخ؛ أجه ــــفاطات املط ــــة؛ ش  التهوي
ـــار ـــات البخ ـــيزات حامم ـــية]؛ تجه ـــارش شمس  [مف
ـــــزة ومنشـــــآت ـــــاه؛ أجه  وأجهـــــزة ترشـــــيح املي
ـــــــل ـــــــدات؛ الث ـــــــد؛ املجم  اجـــــات؛ آالتالتربي
 وأجهـــــزة صـــــنع الثلـــــج؛ صـــــناديق التربيـــــد
ــــــة؛ ــــــذ الكهربائي ــــــربدات النبي ــــــة؛ م  الكهربائي
 أقبيــــــــة النبيــــــــذ املتحكــــــــم بحرارتهــــــــا؛
 أقبيــــة النبيــــذ الكهربائيــــة؛ أحــــواض الحاممــــا
 (أجـــــزاء مـــــن تجهـــــيزات صـــــحية)؛ تجهـــــيزات
ـــــل؛ ـــــتحامم؛ املغاس ـــــات؛ حـــــجريات االس  الحامم
ـــيز ـــن التجه ـــزاء م ـــدي (أج  اتأحـــواض غســـل األي
 الصــــحية)؛ الحنفيــــات؛ أجهــــزة الشــــوي؛ حجــــارة
ـــــــــــوايات؛ ـــــــــــتخدم يف الش ـــــــــــة تس  بركاني
ــــــاز؛ ــــــاء أو الغ ــــــة بالكهرب ــــــات العامل  الطباخ
ــــــــة ــــــــة؛ اآلالت الكهربائي ــــــــاريق الكهربائي  األب
ـــــغط ـــــي بالض ـــــدور الطه ـــــوة ؛ ق ـــــنع القه  لص
 الكهربائيــــــــــة ؛ الســــــــــخانات الكهربائيــــــــــة
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electric coffee urns  electric tea makers   electric 
appliances for making yogurt  crepe cookers  raclette 
sets  fondues (cooking apparatus)  Fondue pots with 
heat source  Fondue sets, namely, fondue pots, burners, 
forks, bowls and candles sold as a unit  soups makers  
electric or gas woks  electric ice cream makers  electric 
sandwiches makers.  

 لقنــــــاين اإلرضــــــاع؛ وأســــــياخ الشــــــوي؛ أدوات
ــــياخ ــــدوير س ــــاق؛ ت ــــخنات األطب ــــوي؛ مس  الش
ـــــــــة؛ واآلالت ـــــــــة الكهربائي ـــــــــايل العميق  املق
ـــــن ـــــوع م ـــــل (ن ـــــص الوف ـــــة لتحمي  الكهربائي
 الكعـــك)؛ محمصـــات خـــبز؛ ومحمصـــات الخـــبز؛
 آالت صـــــناعة الخـــــبز؛ اجهـــــزة الطبـــــخ، األدوات
ــــــروويف ــــــران ميك ــــــران؛ أف ــــــيزات؛ أف  والتجه
ـــران ـــخ؛ اف ـــران] املطب ـــد [أف ـــو]؛ مواق ـــزة طه  ،[أجه
ـــتخدام ـــن اس ـــدا ع  ات املــــــــختربات؛ لــــــــوازمع
ــــو]؛ ــــزة طه ــــوايات [أجه ــــران؛ ش ــــاند] لألف  [مس
ــــوايات؛ ــــو؛ الش ــــات طه ــــخني؛ حلق ــــاق التس  أطب
 أواين الطبـــــــــــخ، الكهربائيـــــــــــة؛ أبـــــــــــاريق
ــــــوة؛ محمصــــــات ــــــة للقه  التصــــــفية الكهربائي
 الـــــــنب؛ أوعيـــــــة القهـــــــوة الكهربائيـــــــة؛ آالت
ــــة ــــزة كهربائي ــــة؛ أجه ــــاي الكهربائي ــــداد الش  إع
 الكريـــــب؛ أدوات لصـــــناعة األلبـــــان؛ طباخـــــات
ــــــري؛ ــــــب البق ــــــة الحلي ــــــة جبن ــــــنع وجب  ص
 الفونـــدو (أجهـــزة طهـــي)؛ قـــدور إعـــداد مخفـــوق
 الــــجنب مــــع صــــحون التســــخني؛ أدوات صــــنع
ـــــداد ـــــدور إع ـــــدا: ، ق ـــــدو، تحدي  كعكـــــة الفون
 مخفـــــوق الـــــجنب، مواقـــــد، الشـــــوك، الزبـــــادي
ــــناعة ــــدات ص ــــدة؛ مع ــــة كوح ــــموع املباع  والش
ــــغ ــــاء أو ال ــــة بالكهرب ــــايل عامل ــــاء؛ مق  از؛الحس
 معــــدات صــــناعة البوظــــة الكهربائيــــة؛ معــــدات

ـــــة    صـــــناعة الشـــــطائر الكهربائي
)201(  

Date :14/11/2018 14/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34795   : 34795العالمة التجارية رقم 
 

Class: 20    : 20يف الصنف 
 

Applicant Name: SCHOLTES CONSUMER AG    : يــس كونســيومر ايــه جــيســــكولتبإسم     
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Applicant Address  : Sonnenbergstrasse 9  CH-6052 
Hergiswil NW, Switzerland,  
                , ,  

 6052-يس اتش 9سونينبريغسرتاسيه   العنوان :
  هريغيسويل ان واي، سويرسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
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  Kitchen and bathroom 
furniture  tea trolleys  wardrobes  sideboards  settees  
divans  seats  chairs  armchairs  shelving units   tables  
cupboards  table tops  furniture shelves  lockers  plate 
racks  chests  wine racks  bottles racks  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــارات الصـــــــور؛ ـــــــا ، وإط ـــــــاث، واملراي  واألث
ــــــــات ــــــــمنة يف فئ ــــــــري املتض ــــــــائع (غ  البض
ــــب ــــلني، والقص ــــب، والف ــــن الخش ــــرى) م  ، أخ
ـــاج ـــم، والع ـــرون، والعظ ـــود، الق ـــيزران، واألمل  ،وخ
ـــــان، وأم ـــــدف، الكهرم ـــــوت، والص ـــــم الح  وعظ
ـــــذه ـــــع ه ـــــدائل جمي ـــــوم وب ـــــآليلء، املريش  ال
ــــــابخ املــواد، أو مــن ــــــاث املط ــــــتيك؛ أث  البالس
ــــزائن ــــاي؛ خ ــــديم الش ــــات تق ــــات؛ عرب  والحامم
ـــــــد ـــــــة؛ املقاع ـــــــزائن الجانبي ـــــــس؛ الخ  املالب
ـــــــة؛ املقاعـــــــد؛  املزدوجـــــــة؛ املقاعـــــــد الطويل
ـــــرفوف ـــــذراعني؛ ال ـــــرايس ذات ال ـــــرايس؛ الك  الك
ــــــغرية؛ ــــــزائن الص ــــــاوالت؛ الخ ــــــة؛ الط  املعدني
ــــزائن ــــاث؛ الخ ــــوف لألث ــــاوالت؛ رف ــــة الط  أغطي
ـــــوفاملعدنيــــــة لــــــأل ـــــية؛ رف ـــــراض الشخص  غ
ــــــوف ــــــرفوف؛ رف ــــــاق؛ الخــــــزائن ذات ال  لألطب

ــــاين ــــذ؛ أرفــــف القن    زجاجــــات النبي
)202(  

Date :14/11/2018 14/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34797   : 34797العالمة التجارية رقم 
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Class: 21    : 21يف الصنف 
 

Applicant Name: SCHOLTES CONSUMER AG    : ســــكولتيس كونســــيومر ايــــه جــــيبإسم     
 

Applicant Address  : Sonnenbergstrasse 9  CH-6052 
Hergiswil NW, Switzerland,  
                , ,  

 6052-يس اتش 9سونينبريغسرتاسيه   العنوان :
  هريغيسويل ان واي، سويرسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); 
brushmaking 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; dishes of 
glassware, porcelain or earthenware; tableware; plates, 
small dishes, cups, non-electric saucepan sets, bowls, 
butter dishes, boxes of glass, demijohns, boxes for 
sweetmeats, bottles, pots; drinking glasses, drinking 
vessels, carafes, jugs; vases; kitchen moulds; coasters, 
flasks; goblets; ice pails, ice buckets; dishes; trays for 
domestic purposes; salad bowls; tureens; sauce boats; 
saucers, ramekins; trays for hors d'oeuvres; 
candleholders, candlesticks; hand-operated kitchen 
appliance for grating, crushing, mincing, peeling, 
whisking and pressing;  tongs for food; non-electric 
cooking utensils; Hand-operated coffee grinders; non-
electric coffee press; non-electric teapots; salt and 
pepper mills; non-electric food mixers; Non-electric 
juicers; non-electric kettles; non-electric coffee makers; 
Coffee services [tableware]; tea services 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــــة لالســـــــــــتعامل املـــــــــــنزيل  أواين وأوعي
ــل  مطــــابخ؛ واألمشــــاط واإلســـــفنج؛ الفـــــرايشول
ـــــواد ـــــدهان)؛ م ـــــوين أو ال ـــــرايش التل  (عـــــدا ف
 صـــــــــناعة الفـــــــــرايش؛ واألدوات ألغـــــــــراض
ــــــف؛ ســــــلك جــــــيل؛ والزجــــــاج غــــــري  التنظي
 املشـــــــغول أو شـــــــبه املشـــــــغول (باســـــــتثناء
 الزجــــــــاج املســــــــتخدم يف البنــــــــاء)؛ واألواين
ــــــــــــــلني واالواين ــــــــــــــة، اواين البورس  الزجاجي
ـــــرى؛ الخزفيـــــة غـــــري الـــــواردة ـــــناف أخ  يف اص
ـــار؛ أدوات ـــن الزجـــاج، والخـــزف والفخ ـــاق م  األطب
ـــــــغرية ـــــــاق الص ـــــــاق، األطب ـــــــدة؛ األطب  ،املائ
 ،واألكــــواب، أطقــــم القــــدور غــــري الكهربائيــــة
 ،الصـــــــحون املجوفـــــــة، صـــــــحون للزبـــــــدة
ــــــة ــــــاين الزجاجي ــــــة، القن ــــــناديق الزجاجي  الص
 ذات التجـــــــــاويف الضـــــــــخمة، صـــــــــناديق
 للحلويــــــات، والقنــــــاين، والقــــــدور؛ أكــــــواب
ـــب، أوعيــــة رشب، واألبــــاريق الزجاجيــــة  ، الرشـ
ــــــب املطــــــابخ؛ ــــــات؛ قوال ــــــاريق؛ املزهري  األب
 ،القطــــع الواقيــــة املوضــــوعة تحــــت األكــــواب
ـــــج؛ ـــــج، ودالء الثل ـــــداح؛ دالء ثل ـــــر؛ األق  القواري
ــــــــــتخدامات ــــــــــواين لالس ــــــــــحون؛ الص  الص
 املنزليــــــــة؛ أطبــــــــاق الســــــــلطة املجوفــــــــة؛
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[tableware];non-electric toasters; non-electric steam 
cookers; non-electric rice cookers; non-electric ice 
cream makers; food blenders, non-electric, for 
household purposes; non-electric woks; stew-pans; 
frying pans, non-electric; cocottes (dishes); pizza 
stones; non-electric beaters; carving boards; 
corkscrews; domestic rolling pins; non-electric hair 
straightening combs and brushes; Electrically heated 
hair brushes; Electric hair combs; Electric rotary hair 
brush; Hair brushes; Hair combs; Hot air hair brushes; 
Electric and Non-electric hair straightening combs.
 

ــــــة الصلصــــــات؛ صــــــحون  الســــــلطانيات؛ أوعي
 الزبــــــادي الصــــــغرية للصلصــــــات؛ ،الفنــــــاجني
 ،صــــواين تــــذوق الطعــــام؛ حــــامالت الشــــموع
ـــــخ ـــــمع؛ أدوات املطب ـــــل الش ـــــمعدانات حم  ش
ـــــرم ـــــرش، الف ـــــ، الج ـــــدويا للبرش ـــــغلة ي  ،املش
ـــــــ؛ املالقـــــــط ـــــــق والعرص ـــــــري، والخف  التقش
 للطعـــــــام؛ أواين الطبـــــــخ غـــــــري الكهربائيـــــــة؛
 مطـــاحن القهـــوة العاملـــة يـــدويا؛ معـــدات إعـــداد
ـــــاريق الشـــــايالقهـــــوة غـــــري الكهربائيـــــة  ؛ أب
 غـــــري الكهربائيـــــة؛ مطـــــاحن امللـــــح والفلفـــــل؛
 خالطــــات الطعــــام غــــري الكهربائيــــة؛ العصــــارات
ـــــــــري ـــــــــاريق غ ـــــــــة؛ األب ـــــــــري الكهربائي  غ
ـــــري ـــــوة غ ـــــنع القه ـــــدات ص ـــــة؛ مع  الكهربائي
ــــــوة (أواين ــــــة؛ أطقــــــم تقــــــديم القه  الكهربائي
 مائــــدة)؛ أطقــــم تقــــديم الشــــاي (أواين مائــــدة)؛
ـــــــــة؛ ال ـــــــــري الكهربائي ـــــــــامص غ ــداملح  مواق
 البخاريــــــة غــــــري الكهربائيــــــة؛ طباخــــــات األرز
 غـــــري الكهربائيـــــة؛ معـــــدات صـــــناعة البوظـــــة
ـــــري ـــــام، غ ـــــات الطع ـــــة؛ خالط ـــــري الكهربائي  غ
ـــــة؛ املقـــــايل غـــــري ـــــة، ألغـــــراض منزلي  الكهربائي
ــــيل ــــايل الق ــــاء؛ ومق ــــاجر الحس ــــة؛ طن  الكهربائي
ـــــــة ، ـــــــدور الخزفي ـــــــة؛ الق  غـــــــري الكهربائي
ـــزا؛للفــــرن (أطبــــاق)؛ صــــواين إعـــــداد الـــــبي  ت
ــــــواح ــــــة؛ أل ــــــري الكهربائي ــــــق غ  وأدوات الخف
 التقطيـــــــح؛ وفتاحـــــــات ســـــــدادات الفـــــــلني؛
 مرققــــــات العــــــجني االســــــطوانية لالســــــتخدام
 املــــــــنزيل؛ األمشــــــــاط والفــــــــرايش غــــــــري
 الكهربائيـــــــة لتســـــــوية الشـــــــعر؛ فـــــــرايش
ــــعر ــــاط الش ــــاء؛ أمش ــــخنة بالكهرب ــــعر املس  الش
 الكهربائيــــــــة؛ فــــــــرايش الشــــــــعر الــــــــدوارة
ـــــــرايش ا ـــــــة؛ ف  لشـــعر؛ امشـــاط شـــعر؛الكهربائي
ـــــالهواء الســـــاخن؛ ـــــة ب  فـــــرايش الشـــــعر العامل
ــــــايئ ـــــــةاألمشــــــاط الكهرب ـــــــري الكهربائي  ة وغ
.لتصـــــــــــــــــــــــــفيف الشـــــــــــــــــــــــــعر
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)203(  

Date :19/11/2018 19/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34821   : 34821العالمة التجارية رقم  

Class: 3    : 3يف الصنف  
Applicant Name: RAWAN KAMAL SALEH DWIKAT 
WA RAZAN KAMAL SALEH JOMAA 

ــاملبإسم :   ــات و رزان ك ــالح دويك ــامل ص  روان ك
      صــالح جمعــة

Applicant Address  : Louzan Building 2Flr  Mandala 
Sqware  Ramallah Palestine, , ,  

دوار مانديال  الطرية  رام  2عامرة لوزان ط  العنوان :
  , , , الله  فلسطني, 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for laudry 
use cleaning polishing scouring and abrasive 
preparations soaps perfumery essantial oils cosmetics 
hair lotions dentifrices 

جل البضائع/الخدمات التالية :من ا
ـات قرصــــ االقمشــــة ومــــواد أخــــرى ــ  مستحرضـ
ـــــــــــس ـــــــــــل ويك املالب ـــــــــــتعمل يف غس  تس
ــــف وصــــقل وجــــيل وكشــــط ـات تنظي  مستحرضـــ
ـات ــــة مستحرضـــ ــــوت عطري ــــور زي ــــابون عط  ص
 تجميــــل غســــول (لوشــــن) للشــــعر منظفــــات

   أســـنان
)204(  

Date :19/11/2018 19/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34822   : 34822العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: RAWAN KAMAL SALEH DWIKAT 
WA RAZAN KAMAL SALEH JOMAA 

ــاملبإسم :   ــات و رزان ك ــالح دويك ــامل ص  روان ك
     صــالح جمعــة
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Applicant Address  : Louzan Building 2Flr  Mandala 
Sqware  Ramallah Palestine, , ,  

دوار مانديال  الطرية  رام  2عامرة لوزان ط  العنوان :
  الله  فلسطني, , , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب :  
Goods/Services: 
Advertising , business management , business 
administration , office functions   

خدمات التالية :من اجل البضائع/ال
ـــه ـــالن وادارة وتوجي ـــة واالع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  االعـــــامل وتفعي
)205(  

Date :21/11/2018 21/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34827   : 34827العالمة التجارية رقم 
 

Class: 16    : 16يف الصنف  

Applicant Name: sharekat al-badawi untarnational co 
for import &export  

ـــــتريادبإسم :   ـــــه لالس ـــــدوي العاملي ـــــة الب  رشك
ــــــدير ع.ع      والتص

 
Applicant Address  : nablus/sabastya,  
                , ,  

  نابلس/سبسطيه ,   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Adv Anwar Dweekat  
 
PALESTINE 
Anter Building - 4th Flr.  Sufian Street - Nablus 
Palestine  

ــات:  ليغعنوان التب ــور دويك   م. ان
 

  فلسطني
  فلسطني  -نابلس  -شارع سفيان  4ط  -عامرة عنرت 

Goods/Services: 
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 r  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــه ـــــورق واألصـــــناف املصـــــنوعة من  تشـــــمل ال
 افالـــــــورق املقـــــــوى الكـــــــرتون واألصـــــــن
 املصـــــــنوعة منـــــــه املطبوعـــــــات الجرائـــــــد
 والـــــدوريات الكتـــــب مـــــواد التجليـــــد الصـــــور
ـــــــــواد ـــــــــة م ـــــــــة األدوات الكتابي  الفوتوغرافي
 اللصــــــــق الخاصــــــــة بــــــــاألدوات الكتابيــــــــة
 األدوات الخاصـــــــــــة بالفنـــــــــــانني فـــــــــــرش

   التلـــــــــوين اآلالت ال
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)206(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34847   : 34847العالمة التجارية رقم  

Class: 41    : 41يف الصنف  

Applicant Name: Sharekat Mdares Aljenan Aldewalya 
Mosahama Khososiya  

 رشكــة مــدارس الجنــان الدوليــة مســاهمةبإسم :  
ــــية       خصوص

Applicant Address  : Jenin, , ,  : جنني, , , ,   العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

  مكتــب املحــامي محمــد عيســة:  ليغعنوان التب
  فلسطني

عامرة االريج الطابق الثاين مكتب رقم ص ,ب  -جنني 
  042505030هاتف  97

Goods/Services: 
Academies [education]/ Arranging and conducting of  
seminars/Competitions (Organization of—
)entertainment or education/Conducting fitness 
classes/Club services [entertainment or education/ 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و  األكادمييات(للرتبي
 التعليم)/تنظيـــــــــــــــم و ادارة الحلقـــــــــــــــات
ـــــــــــــــــات أو ـــــــــــــــــية/تنظيم املباري  الدراس
 املنافســـــــــــــات(للتعليم أو الرتفيه)/اقامـــــــــــــة
ــــــــــــة ــــــــــــة بدني  خدمات/حصــــــــــــص لياق

ـــــــــم) ـــــــــه أو التعلي   النوادي(للرتفي
 

)207(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34848   : 34848العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
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Applicant Name: majd rashid taher bdawye w mahmod 
khayre ahmad bdawye 

ــه و محمــود خــرييمجد ربإسم :    اشــد طــاهر بدوي
ــه ــد بدوي     أحم

 
Applicant Address  : Jenin, , ,  : جنني, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 مكتــب املحــامي محمــد عيســة:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
عامرة االريج الطابق الثاين مكتب رقم ص ,ب  -جنني 

  042505030هاتف  97
Goods/Services: 
 Aprons [clothing], Belts [clothing], Breeches for wear, 
Camisoles, Chasubles, Clothing *,Clothing of 
imitations of leather, Clothing of leather, Coats, Coats 
(Top—),Combinations [clothing], Furs [clothing], 
Hosiery, Linen (Body—) [garments], Overalls, Sandals, 
Shirts, Shoes *,Skirts, Slippers, Smocks, jackets St, Tee-
shirts, Tights , Togas , Topcoats , Trousers   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مراييــــل

 (مالبس)،أحزمــــــــــــــة(مالبس)،بنطلونات
ـــــــــــــــــرتات  قصرية(مالبس)،قميصوالت(س

 نســــــــــــائية قصــــــــــــرية)،عباءات،مالبس،مالبس
ـــة،معاطف،معاطف ـــد،مالبس جلدي ـــد مقل ـــن جل  م
ـــــــس  خفيفة،قمصـــــــان مرســـــــولة (مالبس)،مالب
ــــــــــة،مالبس ــــــــــرو،مالبس محبوك ــــــــــن الف  م
ـــــــــــــاالت قمصـــان،أح،كتانيه،افرهوالت،صنادل،ش

 ذية،تنانري،شباشـــــــــــــــــــــب،جالبيب،جاكيتات
ــــــف كم،أثــــــواب ــــــان نص ــــــن الصوف،قمص  م
 ضــــــــــــــــيقه،أثواب فضفاضــــــــــــــــه،معاطف

  خفيفــــــــــة،بناطيل
 

)208(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34849   : 34849العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
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Applicant Name : sharekat global alalamya lesterad o 
tasweq aladwat al sehya o mwad al bina 

ـــــترياد وبإسم :   ـــــة الس ـــــال العاملي ـــــة جلوب  رشك
ــــاء ــــواد البن ــــحية و م ــــويق االدوات الص     تس

 
Applicant Address  : Jenin, , ,  : جنني, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 مكتــب املحــامي محمــد عيســة:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
عامرة االريج الطابق الثاين مكتب رقـم ص ,ب  -جنني 

  042505030هاتف  97
Goods/Services: 
Bath fittings, Bath installations,Bath tubs, Baths 
(Heaters for—) , Bidetsn, Bath installations (Sauna—)] 
,Sanitary apparatus and installations,Pipes ,[parts of 
sanita installations],spigots [cocks line ,Toilets [water-
closets],Pipe,Bath plumbing fixtures,
 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــــواض ــــــــدات للحامم/اح ــــــــوازم للحامم/مع  ل

 استحامم(بانيو)/ســـــــــــخانات
 للحاممات/شـــــــــطافات/ معـــــــــدات لحـــــــــامم
 مواســــري نا/مثبتــــــــاتالســاو
 الحامم/حنفيات(صــــــــــــــنابري) لخطــــــــــــــوط
 األنابيب/مواســـــــــري(أجزاء مـــــــــن متديـــــــــدات
 /صـــــــــحية)/أجهزة و متديـــــــــدات صـــــــــحية

  مــراحيض(دورات ميــاه)
  

)209(  
 

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34851   : 34851العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: sharekat global alalamya lesterad o 
tasweq aladwat al sehya o mwad al bina 

ـــــترياد وبإسم :   ـــــة الس ـــــال العاملي ـــــة جلوب  رشك
ــــاء ــــواد البن ــــحية و م ــــويق االدوات الص     تس

 
Applicant Address  : Jenin, , ,  : جنني, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 

 مكتــب املحــامي محمــد عيســة:  ليغعنوان التب
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PALESTINE 
 

  فلسطني
عامرة االريج الطابق الثاين مكتب رقـم ص ,ب  -جنني 

  042505030هاتف  97
Goods/Services: 
Bath fittings, Bath installations,Bath tubs, Baths 
(Heaters for—) , Bidetsn, Bath installations (Sauna—)] 
,Sanitary apparatus and installations,Pipes ,[parts of 
sanita installations],spigots [cocks line ,Toilets [water-
closets],Pipe,Bath plumbing fixtures, 
 
 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــــواض ــــــــدات للحامم/اح ــــــــوازم للحامم/مع  ل

 استحامم(بانيو)/ســـــــــــخانات
ــــــــــاممللحاممات/شــــــــطافات/ مــــــــع  دات لح
 الســـــــــــــــــــــاونا/مثبتات مواســـــــــــــــــــــري
 الحامم/حنفيات(صــــــــــــــنابري) لخطــــــــــــــوط
 األنابيب/مواســـــــــري(أجزاء مـــــــــن متديـــــــــدات
 /صـــــــــحية)/أجهزة و متديـــــــــدات صـــــــــحية

  مــراحيض(دورات ميــاه)
)210(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34852   : 34852العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: sharekat global alalamya lesterad o 
tasweq aladwat al sehya o mwad al bina 

ـــــترياد وبإسم :   ـــــة الس ـــــال العاملي ـــــة جلوب  رشك
ــــاء ــــواد البن ــــحية و م ــــويق االدوات الص     تس

 
Applicant Address  : Jenin, , ,  : جنني, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 مكتــب املحــامي محمــد عيســة:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
عامرة االريج الطابق الثاين مكتب رقم ص ,ب  -جنني 

  042505030هاتف  97
Goods/Services: 
Bath fittings, Bath installations,Bath tubs, Baths 
(Heaters for—) , Bidetsn, Bath installations (Sauna—)] 
,Sanitary apparatus and installations,Pipes ,[parts of 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــــواض ــــــــدات للحامم/اح ــــــــوازم للحامم/مع  ل

 استحامم(بانيو)/ســـــــــــخانات
 للحاممات/شـــــــــطافات/ معـــــــــدات لحـــــــــامم
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sanita installations],spigots [cocks line ,Toilets [water-
closets],Pipe,Bath plumbing fixtures,
 

 الســـــــــــــــــــــاونا/مثبتات مواســـــــــــــــــــــري
 الحامم/حنفيات(صــــــــــــــنابري) لخطــــــــــــــوط
 األنابيب/مواســـــــــري(أجزاء مـــــــــن متديـــــــــدات
 /صـــــــــحية)/أجهزة و متديـــــــــدات صـــــــــحية

  مــراحيض(دورات ميــاه)
)211(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34853 34853م :  العالمة التجارية رق 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: .Grupo Bimbo S.A.B. de C.V    : ـــــه. يب. دي يسبإسم ـــــو اس. اي ـــــروبو بيمب  .ج
     .يف

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

 1000برولوجيشن باسيو دي ال ريفورما منرب   العنوان :
كولونيا بينا بالنش سنتا يف ديليجكشن الفارو ابريجون 

  مكسيكو دي.يف. املكسيك , 
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــه -للخـــــدمات اإلستشـــــارية ـــرج رام - رام الل  ب

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  -  برج رام الله التجاري - رام الله 
Goods/Services: 
Bread and pastries, flour, confectionery, all kind of 
candies, lollypop, chewing gum, chocolate bars, 
muffins, English muffins, bagels, buns, rolls, baguettes, 
cakes, snack cakes, nachos, tortillas chips, cookies, bran 
cookies, prickly pear cookies, corn chips, prickly pear 
chips, crackers, snack crackers, corn crackers, tostadas, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــدقيق، والحلويـــــات ـــــات، وال ـــــبز واملعجن  ،الخ
املصاص، العلكة ، شوكوالتة  ،وجميـــع انـــواع الحلـــوى
 زبخالــ  ةيزيلجنإالــ )نيفامــ( كعكــال ،)نيفامــ( كعكــال ،
ــْن)، اللفــائف، الباجيــت، الكعــك، ) بايغــل)، الكعــك (بَ
 كعـــــك الوجبـــــات الخفيفـــــة، ناتشـــــوز، رقـــــائق
 التـــــورتيال ، كعـــــك محـــــىل، كعـــــك النخالـــــة
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corn tostadas, prickly pear tostadas, tortillas and baked 
corn  

ــــــىل ــــــويك املح ــــــني الش ــــــك الت ــــــىل، كع  ،املح
ــــــويك ــــــني الش ــــــائق الت ــــــذرة، رق ــــــائق ال  ،رق
 البســـــــــــكويت، بســـــــــــكويت الوجبـــــــــــات
 ، الخفيفـــــة، بســـــكويت بالـــــذرة، توســـــتاداس
ـــــــني ـــــــتاداس الت ـــــــذرة ، توس ـــــــتاداس ال  توس

ـــــوية ـــــذرة املش ـــــورتيال وال ـــــويك ، الت    الش
)212(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34854   : 34854العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29 29لصنف :   يف ا 
 

Applicant Name: .Grupo Bimbo S.A.B. de C.V    : ـــــه. يب. دي يسبإسم ـــــو اس. اي ـــــروبو بيمب  .ج
     .يف

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

 1000برولوجيشن باسيو دي ال ريفورما منرب   العنوان :
كولونيا بينا بالنش سنتا يف ديليجكشن الفارو ابريجون 

  مكسيكو دي.يف. املكسيك , 
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليـغعنـوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــــارية ـــــدمات اإلستش  بـــرج رام - رام اللــــه -للخ

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشـارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  -برج رام الله التجاري  -رام الله 
Goods/Services: 
Milk beverages, milk predominating, goat milk, milk 
shakes, beverages having a milk base, prepared potato 
goods, snack food chips and crisps, prepared seeds 
including prepared peanuts, prepared nuts, prepared 
pistachios, prepared almonds  prepared raisins and 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مرشـــــــوبات الحليـــــــب، مرشـــــــوبات يكـــــــون
 ،الحليــــب هــــو الســــائد فيهــــا، وحليــــب املــــاعز
 ومخفـــــــوق الحليـــــــب، واملرشـــــــوبات الـــــــتي
 اساســــــها الحليــــــب ، منتجــــــات البطــــــاطس
ـــــــة ـــــــات الخفيف ـــــــائق الوجب ـة، ورق  املحرضــــــ
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pork rind  ـة مبـــــا  ورقـــــائق البطـــــاطس، والبـــــذور املحرضــــ
ــــــــك الفــــــــول الســــــــوداين املحــــــــض  ريف ذل
ـــــــ ـــــــتق املحرض ـــــــ والفس ـــــــدق املحرض  والبن
ـة ـــــب املحرضـــــ وقرشــــ ـــــوز املحرضـــــ؛ الزبي  والل

   .لحـــم الخـــنزير
)213(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34855   : 34855العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: .Grupo Bimbo S.A.B. de C.V    : ـــــه. يب. دي يسبإسم ـــــو اس. اي ـــــروبو بيمب  .ج
     .يف

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

 1000ما منرب برولوجيشن باسيو دي ال ريفور   العنوان :
كولونيا بينا بالنش سنتا يف ديليجكشن الفارو ابريجـون 
ــــــــــــــــــيك ,  ــــــــــــــــــيكو دي.يف. املكس مكس

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليـغتبعنـوان ال ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــــارية ـــــدمات اإلستش  بـــرج رام - رام اللــــه -للخ

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشـارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  -برج رام الله التجاري  -رام الله 
Goods/Services: 
Bread and pastries, flour, confectionery, all kind of 
candies, lollypop, chewing gum, chocolate bars, 
muffins, English muffins, bagels, buns, rolls, baguettes, 
cakes, snack cakes, nachos, tortillas chips, cookies, bran 
cookies, prickly pear cookies, corn chips, prickly pear 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخبز واملعجنات، والدقيق، والحلويات، وجميـع انـواع 
الحلوى، املصاص، العلكة ، شوكوالتة ، الكعك (مـافني)، 
الكعــك (مــافني) اإلنجليزيــة  الخبــز (بايغــل)، الكعــك 
ــات ) ــت، الكعــك، كعــك الوجب ــائف، الباجي ــْن)، اللف بَ
 ، االخفيفـــــــة، ناتشـــــــوز، رقـــــــائق التورتيـــــــل
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chips, crackers, snack crackers, corn crackers, tostadas, 
corn tostadas, prickly pear tostadas, tortillas and baked 
corn  

ــــك ــــة املحــــىل، كع ــــك النخال  كعــــك محــــىل، كع
ــــــذرة ــــــائق ال ــــــىل، رق ــــــويك املح ــــــني الش  ،الت
ــــــــني الشــــــــويك، البســــــــكويت ــــــــائق الت  ،رق
 بســــــكويت الوجبــــــات الخفيفــــــة، بســــــكويت
 ، بالـــــذرة، توســـــتاداس ، توســـــتاداس الـــــذرة
ـــــــورتيال ـــــــويك ، الت ـــــــني الش ـــــــتاداس الت  توس

   والــــذرة املشــــوية
)214(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34856   : 34856العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: ismail al jibrini sons company   : رشكــــة ابنــــاء اســــامعيل الجربيــــنيبإسم    
 

Applicant Address  : al khalil, , ,  : ة, , , , الخليل حلحول حي الرشط  العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
juice,fruit juice,mineral water,non al 
coholicmalt,energy drink,cola 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 رشاب,رشاب الفواكــــــــــــه,املياه

 املعدنية,العجــــة بــــدون كحول,مرشــــوب
 الطاقــــــة,كوال

)215(  

Date :25/11/2018 25/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34858   : 34858العالمة التجارية رقم 
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Class: 17    : 17يف الصنف 
 

Applicant Name: loai salah salman al qawasmeh   : ـــؤي صـــالح ســـلامن القواســـمةبإسم      ل
Applicant Address  : al khalil, , ,  : الخليل الشعابة, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
 حمشســــــفهؤ هىيعسفقهشــــــم

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مصـــــــنوعات بالســـــــتيكية

)216(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34860 34860رقم :   العالمة التجارية 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Aloqsor Lilaghiza 
Walta'hodat Alkhrabaiya Mosahama Khososiya   

ــــداتبإسم :   ــــزة والتعه ــــة األقرصــــ لألجه  رشك
ــــية ــــاهمة خصوص ــــة مس     الكهربائي

 
Applicant Address  : Ramallah Beatuniya Shar'e Ein 
Areek  , , ,  

رام الله بيتونيا شارع عني عريك جوال   العنوان :
0599367946 , , , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
 
 

 :  ليغعنوان التب
 
  
  

Goods/Services: 
Acoustic [sound] alarms , Alarm bells, electric , Alarms 
, Alarms (Fire) , Alarm bells, electric , Anti-theft 
warning apparatus , Camcorders , Cameras 
[photography] , Conductors, electric , Copper wire, 
insulated , Fire alarms , Monitoring apparatus, electric 
, Monitors [computer hardware] , Sirens , Television 
apparatus , Time clocks [time recording devices] , 
Video recorders , Loudspeakers ,  Microphones

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــة ـــذار كهربائي ـــزة إن ـــوتية ، أجه ـــذار ص ـــزة إن  أجه
ـــذار ضـــد الحـــريق ، ـــزة إن ـــذار ، أجه ـــزة إن  ، أجه
 أجــــراس إنــــذار كهربائيــــة ، أجهــــزة إنــــذار ضــــد
ـــــــامريات ـــــــديو ، ك ـــــــامريات في ـقة ، ك  الرســــــ
 (للتصــــــــــوير الفوتوغــــــــــرايف) ، موصــــــــــالت
ـــــة ، أدوات ـــــاس معزول ـــــة ، أســـــالك نح  كهربائي
 ار ضـــد الحـــريق ، أجهـــزة مراقبـــة كهربائيـــةإنــذ
 شاشـــات عـــرض (أجهـــزة كمبيوتـــر) ، صـــفارات ،
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 إنـــــذار ، أجهـــــزة تلفـــــزيون ، ســـــاعات الـــــدوام
ــــديو ــــجالت في ــــزمن ) ، مس ــــجيل ال  ، (أدوات تس

ــــات ــــوت ، ميكروفون ــــكربات ص   م
)217(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34861 34861المة التجارية رقم :  الع 
 

Class: 19    : 19يف الصنف 
 

Applicant Name: shareket mawassi lil kharasanah al 
jahiza  

ـــاهزهبإسم :   ـــانة الج ـــوايس للخرس ـــة م     رشك
 

Applicant Address  : nablus - beit iba tel :092348958, 
  , ,نـــــابلس

, 092348958بيت ايبا تلفون : -نابلس   العنوان :
  نابلس, , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
building materials  (non- metallic) concrete 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مـــواد بنـــاء (غـــري معدنيـــة)  خرســـانة

)218(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34866   : 34866العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Masna' Za'tar Wbharat Al 
basha Adiya Amah    

 رشكــــة مصــــنع زعــــرت و بهــــارات الباشــــابإسم :  
     عادية عامــة
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Applicant Address  : Jenin Abah, , ,  : عابة, , , , جنني   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 مكتــب املحــامي محمــد عيســة:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
ص  6عامرة االريج الطابق الثاين مكتب رقم  -جنني 

  042505030هاتف  97,ب 
Goods/Services: 
(Tahini [sesame seed paste 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــة ـــم)طحيني ـــذور السمس ـــة ب  (عجين

)219(  
   

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34868   : 34868العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Mdares Aljenan Aldewalya 
Mosahama Khososiya  

 الدوليـــة مســـاهمة رشكــة مــدارس الجنــانبإسم :  
ــــية      خصوص

 
Applicant Address  : Jenin Hay Albasateen , , ,  : جنني حي البساتني , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 مكتــب املحــامي محمــد عيســة:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
ص  6عامرة االريج الطابق الثاين مكتب رقم  -جنني 

  042505030هاتف  97,ب 
Goods/Services: 
Academies [education]/ Arranging and conducting of  
seminars/Competitions (Organization of—
)entertainment or education/Conducting fitness 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وا  ألكادمييات(للرتبي
ــــــــــــــم و ادارة الحلقــــــــــــــات  التعليم)/تنظي
ـــــــــــــــــات أو  الدراســـــــــــــــــية/تنظيم املباري
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classes/Club services [entertainment or education/ املنافســــــــــــات(للتعليم أو الرتفيه)/اقامــــــــــــة 
ــــــــــــة بدنية/خــــــــــــدمات  حصــــــــــــص لياق

ـــــــــم) ـــــــــه أو التعلي   النوادي(للرتفي
)220(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34869 34869ارية رقم :  العالمة التج 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Novartis AG    : نوفـــارتس ايـــه جـــيبإسم     
 

Applicant Address  : 4002 Basel, Switzerland,  
                , ,  

  بازل، سويرسا ,  4002  العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :A.F. & R. SHEHADEH, 
LAW OFFICE  
 
PALESTINE 
P.O. BOX 74, RAMALLAH  

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  ،عــزيز وف
  محامون

 
  فلسطني
  ، رام الله 74ص.ب 

Goods/Services: 
Pharmaceutical preparations for human use.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات الصــــــــيدالنية ل  الســـــتعاملاملستحرضـــــــ

 .البرشـــــي
)221(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34871   : 34871العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
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Applicant Name: SAMER SAMEER MAHMOUD 
HERZALLA 

    ســامر ســمري محمــود حرزاللــهبإسم :  
 

Applicant Address  : NABLUS - RAFEDYA - JAWAL : 
0599200065, , ,  

, , , 0599200065جوال :  - رقيديا  -نابلس   العنوان :
 ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــة ــــاس القــــدم وأغطي ــــس ولب ــرأس املالب  ال

)222(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34872   : 34872العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: SAMER SAMEER MAHMOUD 
HERZALLA 

    ســامر ســمري محمــود حرزاللــهبإسم :  
 

Applicant Address  : NABLUS - RAFEDYA - JAWAL : 
0599200065, , ,  

, , , 0599200065جوال :  - رقيديا  -نابلس   العنوان :
 ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

تالية :من اجل البضائع/الخدمات ال
ـــه ـــالن وإدارة وتوجي ـــة واإلع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  .األعـــــامل وتفعي
)223(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34873   : 34873العالمة التجارية رقم 
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Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Niw Hoob Althahabyah 
Lelmawad Alestehlakiyah Mosahama Khososiya   

ـــة للمـــوادبإسم :   ـــو هـــووب الذهبي ـــة ني  رشك
ــــية ــــاهمة خصوص ــــتهالكية مس     االس

 
Applicant Address  : Beatuniya Khalf Nadi Beatuniya 
Emaret Albaraghethi  , , ,  

بيتونيا خلف نادي بيتونيا عامرة الرباغيثي   العنوان :
  , , , , 0597952999جوال 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــواد أخــــرى ــــض األقمشــــة وم ـات تبيي  مستحرضـــ
 ، تســــــــــتعمل يف غســــــــــل ويك املالبــــــــــس
ــــف وصــــقل وجــــيل وكشــــط ـات تنظي  مستحرضـــ
 ، صــــــابون ، عطــــــور وزيــــــوت عطريــــــة ،
ــــــن) ــــــول (لوش ــــــل ، غس ـات تجمي  مستحرضـــــ

  للشـــعر ، منظفــــات أســــنان
)224(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34874   : 34874العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Niw Hoob Althahabyah 
Lelmawad Alestehlakiyah Mosahama Khososiya   

ـــة للمـــوادبإسم :   ـــو هـــووب الذهبي ـــة ني  رشك
ــــية ــــاهمة خصوص ــــتهالكية مس      االس

Applicant Address  : Beatuniya Khalf Nadi Beatuniya 
Emaret Albaraghethi  , , ,  

بيتونيا خلف نادي بيتونيا عامرة الرباغيثي   العنوان :
  , , , , 0597952999جوال 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
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Goods/Services: 
 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.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 اي والكاكـــــــــاو والقهـــــــــوةالقهـــــوة والـــــش
ـــــــاغو ـــــــا والس ـــــــطناعية ، األرز ، التابيوك  ، االص
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
 ، الحبــــــوب ، الخــــــبز والفطــــــائر والحلويــــــات
ــــل ــــل والعس ــــل النح ــــة ، عس ــــات املثلج  الحلوي
ــــح ــــيز ، املل  األســــود ، الخــــمرية ومســــحوق الخب
ـــــل ) ،  ، الخـــــردل ، الخـــــل والصلصـــــات ( التواب

ـــث   لــجالبهـــارات ، ال
)225(     

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34875   : 34875العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــه اسبإسم ــــان اس اي ــــري بامل      .بي
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  
                , ,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغن التبعنوا ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
SCIENTIFIC, NAUTICAL, SURVEYING, 
PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, 
OPTICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــة ـــــــــة واملالحي  األجهـــــــــزة واألدوات العلمي
 واملســـــــــاحية وأجهـــــــــزة وأدوات التصـــــــــوير
 ، الفوتوغـــــــــرايف وبالتحديـــــــــد النظـــــــــارات
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(NAMELY SPECTACLES, OPTICAL LENSES, 
SUNGLASSES, SPECTACLE FRAMES, CASES FOR 
SPECTACLES), WEIGHING, MEASURING, 
SIGNALLING, CHECKING (INSPECTION), 
LIFESAVING AND TEACHING APPARATUS  
APPARATUS FOR RECORDING, TRANSMISSION 
OR REPRODUCTION OF SOUND OR IMAGES  
MAGNETIC DATA CARRIERS, RECORDING DISCS  
MECHANISMS FOR COIN-OPERATED 
APPARATUS  CASH REGISTERS, CALCULATING 
MACHINES AND DATA PROCESSING 
EQUIPMENT  TABLETS AND COMPUTERS  CASES 
FOR TABLET PCS, MOBILE HANDHELD 
COMPUTERS, MOBILE PHONES  HEAD 
PROTECTION  

 ، والعدســــات البرصــــية ، النظــــارات الشمســــية
ـــوزن ـــارات. أدوات ال ـــب النظ ـــارت ، عل ـــر النظ  أط
ــــــــة (اإلرشاف) ــــــــارة واملراقب ــــــــاس واإلش  والقي
ــــاذ  والتعليــــم . أجهــــزة تســــجيل ، إرســــال واإلنق
 أو نســــخ الصــــوت أو الصــــور. حــــامالت بيانــــات
 مغناطيســـــــية، أقـــــــراص تســـــــجيل ، آليـــــــات
ـــــتي تعمـــــل بقطـــــع النقـــــد، آالت  لألجهـــــزة ال
ــــــدات ــــــبة، مع ــــــد ، آالت حاس ــــــجيل النق  تس
ــــزة ــــة ، اجه ــــزة لوحي ــــات، االجه ــــة البيان  معالج
ـــــــزة ـــــــب لالجه ـــــــة و حقائ ـــــــر ، أغلف  كمبيوت
ــــــف ــــــة ،والهوات ـــــة واجهـــــزة اللوحي  املحمول

ـــرأس ـــة لل ـــوذ واقي ـــية ، خ ـــب الشخص    الحواس

)226(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34876   : 34876العالمة التجارية رقم 
 

Class: 14    : 14يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــه ابإسم ــــان اس اي ــــري بامل      .سبي
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  
                , ,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري
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PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
PRECIOUS METALS AND THEIR ALLOYS 
(EXCEPT FOR DENTAL PURPOSES) AND GOODS 
IN PRECIOUS METALS OR COATED THEREWITH, 
NOT INCLUDED IN OTHER CLASSES, NAMELY 
RINGS, EARRINGS, BRACELETS, TRINKETS, 
BROOCHES, CHAINS, NECKLACES, PINS, 
ORNAMENTS, ORNAMENTAL PINS, RINGS, 
BUCKLES OF PRECIOUS METALS, HAT 
ORNAMENTS  CUFF LINKS, TIE PINS  
JEWELLERY, PRECIOUS STONES, SEMI-PRECIOUS 
STONES, PEARLS  JEWEL CASES  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــدا ـــا  ( ماع ـــط منه ـــل خلي ـــة وك ـــادن النفيس  املع
ــــــنان ــــــب االس ــــــراض ط  ( املســــــتخدمة الغ
 واملنتجــــات املصــــنوعة مــــن معــــادن نفيســــة أو
ــــرى ــــات أخ ــــواردة يف فئ ــــري ال ــــا، غ ــــة به  ،مطلي
 ، وبالتحديـــــد  خـــــواتم [مجوهـــــرات] ، اقـــــراط
 أســـــــاور [مجوهـــــــرات] ، دبـــــــابيس للزينـــــــة
ـــد ، ]مجوهرات] ـــرات] ، قالئ  حـــيل صـــغرية [مجوه
ــــرات] ــــد [مجوه ــــرات] ، قالئ  ، سلســــلية [مجوه
 ، دبــــابيس زينــــة ، دبــــابيس ربطـــــات العنـــــق
 االبـــــازيم ( مـــــن املعـــــادن النفيســـــة ) ، حـــــيل
 للقبعــــــات مــــــن معــــــادن نفيســــــة ، حــــــيل
ــيل ــود ، ح ــان األس ــن الكهرم ــيل م ــرات] ، ح  [مجوه
ـــة مـــن معـــادن نفيســـة ، زمامـــات (مـــرابط)  أحذي
 بـــــابيس ربطـــــات العنـــــق ، أحجـــــارأكــــامم ، د
ــــــئ ــــــة ، آلل ــــــبه كرمي ــــــار ش ــــــة ، أحج  كرمي

   [مجوهــرات] ، علــب مجوهــرات [صــناديق]
)227(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34877   : 34877العالمة التجارية رقم 
 

Class: 18    : 18يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــه اسبإسم ــــان اس اي ــــري بامل      .بي
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 



205 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

                , ,                   , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
LEATHER AND IMITATION LEATHER  GOODS 
MADE OF THESE MATERIALS NOT INCLUDED IN 
OTHER CLASSES, NAMELY LEATHER BOXES  
LEATHER-BOARD BOXES  TRIMMINGS OF 
LEATHER FOR FURNITURE  BAGS (ENVELOPES, 
POUCHES) OF LEATHER, FOR PACKAGING  
BAGS, NAMELY HANDBAGS  HOLDALLS  
BACKPACKS  BEACH BAGS  WHEELED 
SHOPPING BAGS  SATCHELS  SCHOOL BAGS 
AND SATCHELS  BELTBAGS  GARMENT BAGS  
TRAVELING SETS  STRAPS (LEATHER -)  
ATTACHE CASES  BRIEFBAGS  PURSES  VANITY 
CASES (NOT FITTED) FOR TOILETRIES AND 
COSMETICS  LEATHERWARE  SMALL GOODS OF 
LEATHER, NAMELY WALLETS  PURSES, NOT OF 
PRECIOUS METAL  CARD WALLETS  KEY CASES  
ANIMAL SKINS, HIDES  TRUNKS AND 
TRAVELLING BAGS  UMBRELLAS  PARASOLS 
AND CANES  WHIPS, HARNESS AND SADDLERY  
CLOTHING FOR PETS. ALL THESE PRODUCTS 
ARE FOR WOMEN AND CHILDREN. (ALL THESE 
PRODUCTS SHOULD BE LIMITED TO WOMEN 
AND CHILDREN)  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــة ـــــــود املدبوغ ـــــــة والجل ـــــــود املدبوغ  الجل
ـــــذه ـــــن ه ـــــات املصـــــنوعة م ـــــدة واملنتج  املقل
ــــــرى ــــــات أخ ــــــواردة يف فئ ــــــري ال ــــــواد غ  ،امل
 وبالتحديـــــد الصـــــناديق الجلديـــــة ، صـــــناديق
ـــاث ـــة لألث ـــارف جلدي ـــة ، زخ ـــواح جلدي ـــن ال  ، م
ــــب [أكيــــاس وأجربــــة] جلديــــة للتعبئــــة  حقائ
ــــا  ، ــــب وب  ، لتحديــــد حقائــــب يــــدالحقائ
ــــب ــــر ، حقائ ــــب الظه ــــية ، حقائ ــــب قامش  حقائ
ـــــالت ـــــب تســـــوق ذات عج  ، الشـــــاطي ، حقائ
 الحقائـــــــب ، حقائـــــــب مدرســـــــية ، احزمـــــــة
ــــدة ــــفرية ، ع ــــس س ــــب مالب ــــب ، حقائ  الحقائ
ــــب صــــغرية ــــة ، حقائ  ، ســــفريات ، ســــيور جلدي
 ، محــــــافظ  لــــــالوراق  والوثــــــائق ، جــــــزادين
ــــــل ـات التجمي ــــــغرية ملستحرضـــــ ــــــب ص  حقائ
ــــة ،  املنتجــــات غـــري]  مجهــــزة] ، منتجــــات جلدي
ـــــزادين ـــــد ج ـــــود وبالتحدي ـــــن الجل  الضـــــرية م
 ليســــــت مــــــن معــــــادن نفيســــــة ، محــــــافظ
ـــــــود ـــــــاتيح ، ، جل ـــــــب مف ـــــــات ، عل  للبطاق
 حيوانــــــات الخــــــام او املدبوغــــــة ، الصــــــناديق
ـــــاميس ـــــالت والش ـــــفرية ، املظ ـــــب الس  والحقائ
ــــــات ــــــم الحيوان ــــــياط وأطق ــــــ ،  الس  و العيص
ــــةوالرســـــوج ، مالبـــــس للحيـــــو ــــات االليف  ،  ان
ـــاء ـــة بالنس ـــواردة خاص ـــات ال ـــذه املنتج ـــل ه  وك

ــــال    واالطف
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)228(  

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34878   : 34878العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــــريبإسم ـــه اس بي ـــان اس اي      .بامل
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  
                , ,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
CLOTHING FOR WOMEN, MEN AND TODDLERS, 
NAMELY DRESSES  SKIRTS  PETTICOATS  
CULOTTE SKIRTS  SUITS  SKIRT SUITS  DINNER 
SUITS  TROUSERS  SHORTS  BERMUDA SHORTS  
PANTS  SHIRTS  BLOUSES  BODICES  OVERALLS  
TEE-SHIRTS  SWEAT SHIRTS  WAISTCOATS  
JACKETS [CLOTHING]  CARDIGANS  SWEATERS  
SWEATERS  PELERINES  PARKAS  PARKAS  
COATS  GABARDINES  RAINPROOF CLOTHING  
FURS  STOLES  SASHES FOR WEAR  SHAWLS  
SCARVES  CLOTHING GLOVES  NECKTIES  BELTS 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــس للنســــاء واالطفــــال، تحديــــدا أثــــواب  ،مالب
ــــــم ــــــدالت؛ اطق ــــــة؛ ب ــــــانري تحتي ــــــانري، تن  تن
 تنــــــــانري؛ بــــــــدالت للعشــــــــاء؛ بناطيــــــــل؛
ـــــــة؛ ـــــــل داخلي ـاويل القصـــــــرية؛ رساوي  الرســــــ
 قمصــــــان؛ البلــــــوزات؛ صــــــدارات [بياضــــــات]؛
ـــــدارات؛ ـــــنزات؛ ص ـــــم؛ ك ـــــف ك ـــــان نص  قمص
ـــــن ـــــرتات م ـــــس]؛ س ـــــات [مالب  صــوف جاكيت
 محبــــــوك؛ ســــــرتات؛ وشــــــاحات؛ جاكيتــــــات
ــــس ــــن؛ مالب ــــاب غربدي ــــاطف؛ ثي ــــة؛ مع  مقلنس
 ضــــد املطــــر؛ مالبــــس مــــن الفــــرو؛ شــــاالت؛
ـــــــازات ـــــــات؛ قف ـــــــاالت؛ لفاع ـــــــات؛ ش  نطاق
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(CLOTHING)  SOCKS  STOCKINGS  TIGHTS  
LINGERIE  UNDERWEAR  PYJAMAS  ROBES  
SWIMMING COSTUMES  BATHWRAPS  BRACES 
FOR CLOTHING [SUSPENDERS]  FOOTWEAR 
(EXCEPT ORTHOPEDIC), NAMELY SHOES  
SANDALS  PUMPS FOOTWEAR  DECK SHOES  
BOOTS  BOOTIES  SLIPPERS  SLIPPERS  
HEADGEAR, NAMELY HATS  BERETS  CAPS 
[HEADWEAR]  SLEEP MASKS. ALL THESE 
PRODUCTS ARE FOR WOMEN AND CHILDREN. 
(ALL THESE PRODUCTS SHOULD BE LIMITED TO 
WOMEN AND CHILDREN)  

ــــس]؛ ــــة [مالب ــــق؛ أحزم ــــات عن ــــس]؛ ربط  [مالب
ـــــواب ـــــة؛ أث ـــــوارب طويل ـــــوارب قصـــــرية؛ ج  ج
ـــــس ـــــائية؛ مالب ـــــة نس ـــــس داخلي ـــــيقة؛ مالب  ض
ــــــة؛ بيجامــــــات؛ أرواب؛ ا ــــاء الســــباحة؛داخلي  زي
ـــــاس ـــــس؛ لب ـــــياالت للمالب ـــــتحامم؛ ش  أرواب اس
ــــدا ــــة )، تحدي ــــة الطبي ــــدا االحذي ــــدم ( ماع  الق
ــــايل؛ ــــب ع ــــة ذات كع ــــنادل؛ احذي ــــة؛ ص  االحذي
ـــق؛ ـــل العن ـــذاء طوي ـــة؛ ح ـــة؛ أحذي ـــة زاحف  احذي
 ،شباشــــب؛ اغطيــــة الــــراس، تحديــــدا قبعــــات
 برييـــــــه ( قبعـــــــات مســـــــتديرة مســـــــطحة )؛
ــــع ــــاء لل ــــة راس )؛ غط ــــات ( اغطي ــدقبع ــن عن  ي
 النــــوم؛ كــــل هــــذه املنتجــــات خاصــــة باالنســــاء

ــــال    واالطف
 

)229( 

Date :26/11/2018 26/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34879   : 34879العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــه اسبإسم ــــان اس اي ــــري بامل      .بي
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  
                , ,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
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Goods/Services: 
BUSINESS ADMINISTRATION  BUSINESS 
MANAGEMENT OF LICENSES FOR GOODS AND 
SERVICES  BUSINESS MANAGEMENT OF 
PERFORMING ARTISTS  BUSINESS 
MANAGEMENT  MARKETING SERVICES  
FASHION SHOWS FOR PROMOTIONAL 
PURPOSES (ORGANIZATION OF -)  
ORGANISATION OF TRADE FAIRS FOR 
COMMERCIAL OR ADVERTISING PURPOSES  
PRESENTATION OF GOODS ON 
COMMUNICATION MEDIA, FOR RETAIL 
PURPOSES  SELLING IN SHOPS  ONLINE SALES  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ادارة وتوجيـــــــه االعـــــــامل؛ االدارة التجاريــــــــة
 لرتخيـــــص الســـــلع والخـــــدمات؛ إدارة أعـــــامل
 فنــــــــاين التمثيــــــــل؛ خــــــــدمات التســــــــويق؛
 تنظيــــم عــــروض األزيــــاء لغايــــات ترويجيـــــة؛
ــــة ــــات تجاري ــــة لغاي ــــارض التجاري ــــم املع  تنظي
 أو إعالنيـــــة؛ عـــــرض الســـــلع عـــــىل وســـــائل
ــــات ــــــع االتصــــال لغاي ــــــة؛ البي  بيعهــــــا بالتجزئ

ــــــت ــــــرب اإلنرتن ــــــات ع ــــــالت؛ املبيع    يف املح

  
  

)230( 

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34880   : 34880العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــه اسبإسم ــــان اس اي ــــري بامل      .بي
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  

 باريس، 75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغوان التبعن
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
SCIENTIFIC, NAUTICAL, SURVEYING, 
PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــة ـــــــــة واملالحي  األجهـــــــــزة واألدوات العلمي
 واملســـــــــاحية وأجهـــــــــزة وأدوات التصـــــــــوير
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OPTICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS 
(NAMELY SPECTACLES, OPTICAL LENSES, 
SUNGLASSES, SPECTACLE FRAMES, CASES FOR 
SPECTACLES), WEIGHING, MEASURING, 
SIGNALLING, CHECKING (INSPECTION), 
LIFESAVING AND TEACHING APPARATUS  
APPARATUS FOR RECORDING, TRANSMISSION 
OR REPRODUCTION OF SOUND OR IMAGES  
MAGNETIC DATA CARRIERS, RECORDING DISCS  
MECHANISMS FOR COIN-OPERATED 
APPARATUS  CASH REGISTERS, CALCULATING 
MACHINES AND DATA PROCESSING 
EQUIPMENT  TABLETS AND COMPUTERS  CASES 
FOR TABLET PCS, MOBILE HANDHELD 
COMPUTERS, MOBILE PHONES  HEAD 
PROTECTION  

 ، الفوتوغـــــــــرايف وبالتحديـــــــــد النظـــــــــارات
 ، والعدســــات البرصــــية ، النظــــارات الشمســــية
ـــوزن ـــارات. أدوات ال ـــب النظ ـــارت ، عل ـــر النظ  أط
ــــــــة (اإلرشاف) ــــــــارة واملراقب ــــــــاس واإلش  والقي
ــــاذ  والتعليــــم . أجهــــزة تســــجيل ، إرســــال واإلنق
 أو نســــخ الصــــوت أو الصــــور. حــــامالت بيانــــات
 مغناطيســـــــية، أقـــــــراص تســـــــجيل ، آليـــــــات
ـــــتي تعمـــــل بقطـــــع النقـــــد، آالت  لألجهـــــزة ال
ــــــدات ــــــبة، مع ــــــد ، آالت حاس ــــــجيل النق  تس
ــــزة ــــة ، اجه ــــزة لوحي ــــات، االجه ــــة البيان  معالج
ـــــــزة ـــــــب لالجه ـــــــة و حقائ ـــــــر ، أغلف  كمبيوت
ــــــف ــــــة ،والهوات ـــــة واجهـــــزة اللوحي  املحمول

ـــرأس ـــة لل ـــوذ واقي ـــية ، خ ـــب الشخص    الحواس

)231(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34881   : 34881العالمة التجارية رقم 
 

Class: 14    : 14يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــه ابإسم ــــان اس اي ــــري بامل      .سبي
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  
                , ,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
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,  
Goods/Services: 
PRECIOUS METALS AND THEIR ALLOYS 
(EXCEPT FOR DENTAL PURPOSES) AND GOODS 
IN PRECIOUS METALS OR COATED THEREWITH, 
NOT INCLUDED IN OTHER CLASSES, NAMELY 
RINGS, EARRINGS, BRACELETS, TRINKETS, 
BROOCHES, CHAINS, NECKLACES, PINS, 
ORNAMENTS, ORNAMENTAL PINS, RINGS, 
BUCKLES OF PRECIOUS METALS, HAT 
ORNAMENTS  CUFF LINKS, TIE PINS  
JEWELLERY, PRECIOUS STONES, SEMI-PRECIOUS 
STONES, PEARLS  JEWEL CASES  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــدا ـــا  ( ماع ـــط منه ـــل خلي ـــة وك ـــادن النفيس  املع
ــــــنان ــــــب االس ــــــراض ط  ( املســــــتخدمة الغ
 واملنتجــــات املصــــنوعة مــــن معــــادن نفيســــة أو
ــــرى ــــات أخ ــــواردة يف فئ ــــري ال ــــا، غ ــــة به  ،مطلي
 ، وبالتحديـــــد  خـــــواتم [مجوهـــــرات] ، اقـــــراط
 أســـــــاور [مجوهـــــــرات] ، دبـــــــابيس للزينـــــــة
ـــد ، ]مجوهرات] ـــرات] ، قالئ  حـــيل صـــغرية [مجوه
ــــرات] ــــد [مجوه ــــرات] ، قالئ  ، سلســــلية [مجوه
 ، دبــــابيس زينــــة ، دبــــابيس ربطـــــات العنـــــق
 االبـــــازيم ( مـــــن املعـــــادن النفيســـــة ) ، حـــــيل
 للقبعــــــات مــــــن معــــــادن نفيســــــة ، حــــــيل
ــيل ــود ، ح ــان األس ــن الكهرم ــيل م ــرات] ، ح  [مجوه
ـــة مـــن معـــادن نفيســـة ، زمامـــات (مـــرابط)  أحذي
 بـــــابيس ربطـــــات العنـــــق ، أحجـــــارأكــــامم ، د
ــــــئ ــــــة ، آلل ــــــبه كرمي ــــــار ش ــــــة ، أحج  كرمي

   [مجوهــرات] ، علــب مجوهــرات [صــناديق
)232(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34882   : 34882العالمة التجارية رقم 
 

Class: 18    : 18يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــه اسبإسم ــــان اس اي ــــري بامل      .بي
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  
                , ,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
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PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
LEATHER AND IMITATION LEATHER  GOODS 
MADE OF THESE MATERIALS NOT INCLUDED IN 
OTHER CLASSES, NAMELY LEATHER BOXES  
LEATHER-BOARD BOXES  TRIMMINGS OF 
LEATHER FOR FURNITURE  BAGS (ENVELOPES, 
POUCHES) OF LEATHER, FOR PACKAGING  
BAGS, NAMELY HANDBAGS  HOLDALLS  
BACKPACKS  BEACH BAGS  WHEELED 
SHOPPING BAGS  SATCHELS  SCHOOL BAGS 
AND SATCHELS  BELTBAGS  GARMENT BAGS  
TRAVELING SETS  STRAPS (LEATHER -)  
ATTACHE CASES  BRIEFBAGS  PURSES  VANITY 
CASES (NOT FITTED) FOR TOILETRIES AND 
COSMETICS  LEATHERWARE  SMALL GOODS OF 
LEATHER, NAMELY WALLETS  PURSES, NOT OF 
PRECIOUS METAL  CARD WALLETS  KEY CASES  
ANIMAL SKINS, HIDES  TRUNKS AND 
TRAVELLING BAGS  UMBRELLAS  PARASOLS 
AND CANES  WHIPS, HARNESS AND SADDLERY  
CLOTHING FOR PETS. ALL THESE PRODUCTS 
ARE FOR WOMEN AND CHILDREN. (ALL THESE 
PRODUCTS SHOULD BE LIMITED TO WOMEN 
AND CHILDREN)  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــة ـــــــود املدبوغ ـــــــة والجل ـــــــود املدبوغ  الجل
ـــــذه ـــــن ه ـــــات املصـــــنوعة م ـــــدة واملنتج  املقل
ــــــرى ــــــات أخ ــــــواردة يف فئ ــــــري ال ــــــواد غ  ،امل
 وبالتحديـــــد الصـــــناديق الجلديـــــة ، صـــــناديق
ـــاث ـــة لألث ـــارف جلدي ـــة ، زخ ـــواح جلدي ـــن ال  ، م
ــــب [أكيــــاس وأجربــــة] جلديــــة للتعبئــــة  حقائ
ــــا  ، ــــب وب  ، لتحديــــد حقائــــب يــــدالحقائ
ــــب ــــر ، حقائ ــــب الظه ــــية ، حقائ ــــب قامش  حقائ
ـــــالت ـــــب تســـــوق ذات عج  ، الشـــــاطي ، حقائ
 الحقائـــــــب ، حقائـــــــب مدرســـــــية ، احزمـــــــة
ــــدة ــــفرية ، ع ــــس س ــــب مالب ــــب ، حقائ  الحقائ
ــــب صــــغرية ــــة ، حقائ  ، ســــفريات ، ســــيور جلدي
 ، محــــــافظ  لــــــالوراق  والوثــــــائق ، جــــــزادين
ــــــل ـات التجمي ــــــغرية ملستحرضـــــ ــــــب ص  حقائ
ــــة ،  املنتجــــات غـــري]  مجهــــزة] ، منتجــــات جلدي
ـــــزادين ـــــد ج ـــــود وبالتحدي ـــــن الجل  الضـــــرية م
 ليســــــت مــــــن معــــــادن نفيســــــة ، محــــــافظ
ـــــــود ـــــــاتيح ، ، جل ـــــــب مف ـــــــات ، عل  للبطاق
 حيوانــــــات الخــــــام او املدبوغــــــة ، الصــــــناديق
ـــــاميس ـــــالت والش ـــــفرية ، املظ ـــــب الس  والحقائ
ــــــات ــــــم الحيوان ــــــياط وأطق ــــــ ،  الس  و العيص
ــــةوالرســـــوج ، مالبـــــس للحيـــــو ــــات االليف  ،  ان
ـــاء ـــة بالنس ـــواردة خاص ـــات ال ـــذه املنتج ـــل ه  وك

ــــال    واالطف
)233(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34883   : 34883العالمة التجارية رقم 
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Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ــــابإسم ــــري ب ــه اسبي ــان اس اي      .مل
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  
                , ,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
CLOTHING FOR WOMEN, MEN AND TODDLERS, 
NAMELY DRESSES  SKIRTS  PETTICOATS  
CULOTTE SKIRTS  SUITS  SKIRT SUITS  DINNER 
SUITS  TROUSERS  SHORTS  BERMUDA SHORTS  
PANTS  SHIRTS  BLOUSES  BODICES  OVERALLS  
TEE-SHIRTS  SWEAT SHIRTS  WAISTCOATS  
JACKETS [CLOTHING]  CARDIGANS  SWEATERS  
SWEATERS  PELERINES  PARKAS  PARKAS  
COATS  GABARDINES  RAINPROOF CLOTHING  
FURS  STOLES  SASHES FOR WEAR  SHAWLS  
SCARVES  CLOTHING GLOVES  NECKTIES  BELTS 
(CLOTHING)  SOCKS  STOCKINGS  TIGHTS  
LINGERIE  UNDERWEAR  PYJAMAS  ROBES  
SWIMMING COSTUMES  BATHWRAPS  BRACES 
FOR CLOTHING [SUSPENDERS]  FOOTWEAR 
(EXCEPT ORTHOPEDIC), NAMELY SHOES  
SANDALS  PUMPS FOOTWEAR  DECK SHOES  
BOOTS  BOOTIES  SLIPPERS  SLIPPERS  
HEADGEAR, NAMELY HATS  BERETS  CAPS 
[HEADWEAR]  SLEEP MASKS. ALL THESE 
PRODUCTS ARE FOR WOMEN AND CHILDREN. 
(ALL THESE PRODUCTS SHOULD BE LIMITED TO 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــس للنســــاء واالطفــــال، تحديــــدا أثــــواب  ،مالب
ــــــم ــــــدالت؛ اطق ــــــة؛ ب ــــــانري تحتي ــــــانري، تن  تن
 تنــــــــانري؛ بــــــــدالت للعشــــــــاء؛ بناطيــــــــل؛
ـــــــة؛ ـــــــل داخلي ـاويل القصـــــــرية؛ رساوي  الرســــــ
 قمصــــــان؛ البلــــــوزات؛ صــــــدارات [بياضــــــات]؛
ـــــدارات؛ ـــــنزات؛ ص ـــــم؛ ك ـــــف ك ـــــان نص  قمص
ـــــن ـــــرتات م ـــــس]؛ س ـــــات [مالب  صــوف جاكيت
 محبــــــوك؛ ســــــرتات؛ وشــــــاحات؛ جاكيتــــــات
ــــس ــــن؛ مالب ــــاب غربدي ــــاطف؛ ثي ــــة؛ مع  مقلنس
 ضــــد املطــــر؛ مالبــــس مــــن الفــــرو؛ شــــاالت؛
ـــــــازات ـــــــات؛ قف ـــــــاالت؛ لفاع ـــــــات؛ ش  نطاق
ــــس]؛ ــــة [مالب ــــق؛ أحزم ــــات عن ــــس]؛ ربط  [مالب
ـــــواب ـــــة؛ أث ـــــوارب طويل ـــــوارب قصـــــرية؛ ج  ج
ـــــس ـــــائية؛ مالب ـــــة نس ـــــس داخلي ـــــيقة؛ مالب  ض
ــــــة؛ بيجامــــــات؛ أرواب؛ ا ــــاء الســــباحة؛داخلي  زي
ـــــاس ـــــس؛ لب ـــــياالت للمالب ـــــتحامم؛ ش  أرواب اس
ــــدا ــــة )، تحدي ــــة الطبي ــــدا االحذي ــــدم ( ماع  الق
ــــايل؛ ــــب ع ــــة ذات كع ــــنادل؛ احذي ــــة؛ ص  االحذي
ـــق؛ ـــل العن ـــذاء طوي ـــة؛ ح ـــة؛ أحذي ـــة زاحف  احذي
 ،شباشــــب؛ اغطيــــة الــــراس، تحديــــدا قبعــــات
 برييـــــــه ( قبعـــــــات مســـــــتديرة مســـــــطحة )؛
ــــع ــــاء لل ــــة راس )؛ غط ــــات ( اغطي ــدقبع ــن عن  ي
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WOMEN AND CHILDREN)  النــــوم؛ كــــل هــــذه املنتجــــات خاصــــة باالنســــاء 
ــــال    واالطف

)234(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34884   : 34884العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: PIERRE BALMAIN S.A.S.    : ـــــان اسبإسم ـــــري بامل      .ايــه اس بي
 

Applicant Address  : 44, RUE FRANCOIS 1ER, 75008 
PARIS, FRANCE,  
                , ,  

باريس،  75008إي آر،  1رو فرانسوا   44  العنوان :
  فرنسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
BUSINESS ADMINISTRATION  BUSINESS 
MANAGEMENT OF LICENSES FOR GOODS AND 
SERVICES  BUSINESS MANAGEMENT OF 
PERFORMING ARTISTS  BUSINESS 
MANAGEMENT  MARKETING SERVICES  
FASHION SHOWS FOR PROMOTIONAL 
PURPOSES (ORGANIZATION OF -)  
ORGANISATION OF TRADE FAIRS FOR 
COMMERCIAL OR ADVERTISING PURPOSES  
PRESENTATION OF GOODS ON 
COMMUNICATION MEDIA, FOR RETAIL 
PURPOSES  SELLING IN SHOPS  ONLINE SALES  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ادارة وتوجيـــــــه االعـــــــامل؛ االدارة التجاريــــــــة
 لرتخيـــــص الســـــلع والخـــــدمات؛ إدارة أعـــــامل
 فنــــــــاين التمثيــــــــل؛ خــــــــدمات التســــــــويق؛
 تنظيــــم عــــروض األزيــــاء لغايــــات ترويجيـــــة؛
ــــة ــــات تجاري ــــة لغاي ــــارض التجاري ــــم املع  تنظي
 أو إعالنيـــــة؛ عـــــرض الســـــلع عـــــىل وســـــائل
ــــات ــــــع االتصــــال لغاي ــــــة؛ البي  بيعهــــــا بالتجزئ

ــــــت ــــــرب اإلنرتن ــــــات ع ــــــالت؛ املبيع    يف املح
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)235(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34885   : 34885العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Seka Liladwate Almanzaliah 
Mosahama Khososiya 

ــــةبإسم :   ــــألدوات املنزلي ــــيكا ل ــــة س  رشك
    مســـاهمة خصوصـــية

 
Applicant Address  : Kufur Aqab Alshar'e Alraeese 
Emaret Sekal   , , ,  

 لشارع الرئيس عامرة سكال , , , كفر عقب  ا  العنوان :

Applicant for Correspondence :Almohame Nazmi Abu 
Maizer    
 
PALESTINE 
 Ramallah Burj Ramallah Shar'e Alnozha 28 

  املحــامي نظمــي ابــو مـــيزر :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
جوال  28رام الله برج رام الله شارع النزهة رقم

0599964298  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions.  

ئع/الخدمات التالية :من اجل البضا
ـــه ـــالن وادارة وتوجي ـــة واالع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  االعـــــامل وتفعي
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)236(  

Date :28/11/2018 28/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34886   : 34886العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف  

Applicant Name: ALBAYT AL FELESTENI 
LLMANTOJAT AL GHETHA'YAH 

 البيـــــــت الفلســـــــطيني للمنتوجـــــــاتبإسم :  
     الغذائيـــــة

 
Applicant Address  : ــة الصــوحه  مــدخل مخيــم - جنــــني  خل
ــــآخي - جنــــني ــــة الت  Jenin -Khalaet alsouha  ,رشك
Madkhal Mokhayam Jenin, ,  

 Jenin -Khalaet alsouha Madkhal,    العنوان :
Mokhayam Jenin , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
MAKDOOS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مكدوس

)237(  

Date :28/11/2018 28/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34887   : 34887العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name:  Jameyet  Morabee alnahel 
altaaweneya Fe Mohafathet Jenin   

ــــة بإسم :   ــــل التعاوني ــــريب النح ــــة م    جمعي
ـــــني ـــــة جن      يف محافظ

 
Applicant Address  :  Jameyet  Morabee alnahel 
altaaweneya Fe Mohafathet Jenin Moqabel Baladeyet 
Jenin  , , ,  

جمعية مريب النحل التعاونية   يف محافظة     : العنوان
  جنني مقابل بلدية جنني   , , , , 
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Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
 Natural Hony 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 العســــل الطبيعــــي

)238(  

Date :28/11/2018 28/11/2018 يخ : التار  

Trademark No.:34890   : 34890العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Zino Davidoff SA    : ـــهبإسم ـــدوف اس اي ـــو دافي      زين
 

Applicant Address  : Rue Faucigny 5, 1700 Fribourg, 
Switzerland ,  

 غ, سويرسا , فرايبور 1700, 5رو فاوسيغني   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :AGIP – TMP Agents  
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Beereh  

   ابوغزالة انتلكتشوال بروبريت:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Perfumery, essential oils, cosmetics  scented water  
scented body  sprays  perfume  liquid perfume, namely 
eau fraîche  eau de   Cologne  toilet water  eau de 
parfum  toiletries  shower gels  after- shave cologne  
deodorant sprays for personal use  deodorant  sticks  for 
personal use  antiperspirants   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاء  ــل, م ـات تجمي ــة, مستحرضـ ــوت عطري ــور وزي عط
معطر, بخاخات معطرة للجسم, عطور, عطـور سـائلة 
باالخص املاء البارد؛ كولونيا؛ كولونيا؛ ماء العطور؛ مواد 
تواليـــت؛ جـــل االســـتحامم؛ كولونيـــا بعـــد الحالقـــة؛ 
 مـــــــزيالت الـــــــروائح الكريهـــــــة لالســـــــتخدام 
ــــةالشـــخص ــــروائح الكريه ــــزيالت ال ــــواد م  ي؛ اع

   لالســــتخدام الشخيصــــ؛ مضــــادات للعــــرق
)239(  

 
Date :28/11/2018 28/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34891   : 34891العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
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Applicant Name: SOREMARTEC S.A. (a corporation 
of Luxembourg)   

سورميارتيك اس.ايه. (كوربوريشن اوف بإسم :  
      لوكسيمبورغ)

 
Applicant Address  : Findel Business Center, Complexe 
B, Rue de Treves, L-2632 Findel, Luxembourg ,  
                , ,  

فيندل بيزنيس سنرت, كومبليكس يب, رو دي   العنوان :
  فيندل, لوكسيمبورغ ,  2632-تريفيس, ال
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :AGIP – TMP Agents  
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Beereh  

   ابوغزالة انتلكتشوال بروبريت:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee  rice  tapioca and 
sago  flour and preparations made from cereals  bread, 
pastry and  confectionery  ices  sugar, honey, treacle  
yeast, baking-powder  salt  mustard  vinegar, 
sauces(condiments)  spices  ice,  chocolate and 
chocolate confectionery, biscuits, cakes, candy, cocoa 
based beverages  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــــوة والشــــــــاي والكاكــــــــاو والقهــــــــوة
 االصـــــــــطناعية, الســـــــــكر واألرز, التابيوكـــــــــا
ـات ــــــــــدقيق واملستحرضـــــــــ ــــــــــاجو, ال  والس
 املصـــــنوعة مـــــن الحبـــــوب, الخـــــبز والفطـــــائر
 والحلويـــــات, الثلـــــج, الســـــكر, عســـــل النحـــــل
ـــود ـــل االس ومسحوق الخبيـز, امللـح,  الخمرية  ,والعس
الخردل, الخل والصلصات (التوابـل), البهـارات, الـثلج, 
الشوكوالتة وحلويات الشوكوالتة, البسكويت, الكعـك, 

    الحلويات, املرشوبات التي اساسها الكاكاو
)240(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34893  34893مة التجارية رقم :  العال 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat alzalmout letawze    : ـــــعبإسم ـــــزملوط للتوزي      رشكـــــة ال
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Applicant Address  : Nablus_ alhesba  street,  
                , ,  

  نابلس _ شارع الحسبة ,   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Ameed  syam  
 
PALESTINE 
Nablus- sufyan  street  

  عميــد صــيام:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  عامرة االرساء  -نابلس _ شارع سفيان 

Goods/Services: 
.Wholesale and retail services, food, household 
supplies, and cleaning products 

لبضائع/الخدمات التالية :من اجل ا
ــــواد ــــرق و امل ــــة و املف ــــع بالجمل ــــدمات البي  خ
 الغذائيــــــــة و مســــــــتلزمات االرسة و مــــــــواد

ـــــف    التنظ
)241(  

 
 

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34894   : 34894العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name : Fayyad Abdulkarim Alhaj Fayyad 
Khader   

ـــاضبإسم :   ـــاج في ـــريم الح ـــد الك ـــاض عب  في
    خرضــ

 
Applicant Address  : Tulkarem Dair Alghouson Alshar'e 
Alraisi   , , ,  

  طولكرم دير الغصون الشارع الرئييس, , , ,   العنوان :

Applicant for Correspondence : غليعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Olive oil for food , Olives, preserve 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــوظ ـــون محف ـــام ، زيت ـــون للطع ـــت زيت  زي
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)242(  

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34896   : 34896العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9  : 9  يف الصنف 
 

Applicant Name: Auxilium Aechnology Company    : رشكـــــة اكســـــيليوم تكنولوجـــــيبإسم     
 

Applicant Address  : Jenin – alshaheed abu jehad street 
– mohamad najeh jarar building -2nd  floor, , ,  

عامرة  –شارع الشهيد ابو جهاد  –جنني   العنوان :
  , , , ,  2محمد ناجح جرار ط

Applicant for Correspondence :Adv: Hosam 
Abdalghafor  
 
PALESTINE 
Jenin – alsubarine building f3 

  املحـــامي : حســـام عبـــد الغفـــور:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
جوال :   3عامرة الصباريني ط –دوار الداخلية  –جنني 

0599711635  
Goods/Services: 
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 . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــة ـــــــــة واملالحي  االجهـــــــــزة واالدوات العلمي
 واملســـــــــاحية واجهـــــــــزة وادوات التصـــــــــوير
ــــــــــزة ــــــــــيناميئ واالجه ــــــــــرايف والس  الفوتوغ
ــــاسواالدوات البرصــــــــــية و ــــوزن والقي  ادوات ال
ــــــــاذ ــــــــة (االرشاف ) واالنق  واالشــــــــارة واملراقب
ــــح او ــــل او فت ــــزة وادوات الوص ــــم ، اجه  والتعلي
 تحويــــــل او تكثيــــــف او تنظيــــــم او التحكــــــم
 يف الطاقـــــة الكهربائيـــــة ، اجهـــــزة تســـــجيل او
 ارســــال او نســــخ الصــــوت او الصــــور ، حــــامالت
 بيانـــــــات مغناطيســـــــية ، اقـــــــراص تســـــــجيل
ـــد ـــراص في ـــة ، اق ـــنمدمج ـــة وغريهـــا م ـــو رقمي  ي
ــــزة ــــات لالجه ــــة ، الي ــــجيل الرقمي ــــائل التس  وس
 الـــــتي تعمـــــل بقطـــــع النقـــــد ، االت تســـــجيل
ــــــة ــــــدات معالج ــــــبة ، مع ــــــد ، االت حاس  النق
ـــــــرامج ـــــــر ن ب ـــــــات ، اجهـــــــزة الكميوت  البيان
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  . كميوتـــر ، اجهـــزة اطفـــاء حـــريق

)243(  

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34897   : 34897العالمة التجارية رقم 
 

Class: 10    : 10يف الصنف 
 

Applicant Name: Double Medical Technology Inc.   : دابـــل ميـــديكال تكنولوجـــي إنــــكبإسم 
    

 
Applicant Address  : NO. 18, SHANBIANHONG EAST 
ROAD, HAICANG DISTRICT, XIAMEN CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA, , ,  

، شانبيانهونج إيست رود، هايكانج 18نو.   العنوان :
ديسرتكت، إكسيامني سيتي، فوجيان بروفينس، الصني., 

 , , ,  
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 رشكــــة فــــراس أتــــرية للملكيــــة:  ليـغعنوان التب
ـــــة   الفكري

  فلسطني
رة رشكــة فــراس أتــرية للملكيــة الفكريــة، نــابلس، عــام

  768جالرييا سنرت، ص. ب. 
Goods/Services: 
Forceps; medical apparatus and instruments; 
stents;belts, electric, for medical purposes; catheters; 
Saws for surgical purposes; orthopedic articles;thread, 
surgical; surgical implants comprised of artificial 
materials; surgical drill. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مالقـــط, أجهـــزة وأدوات طبيـــة؛  دعامـــات؛  ســـيور
ــــــــاطر؛ ــــــــة؛  قث ــــــــات طبي ــــــــة لغاي كهربائي  
 مناشــــــــري ألغــــــــراض جراحيــــــــة؛  مفاصــــــــل
ــــة ــــع جراحي ــــة]؛  رق ــــوط [جراحي ــــة؛  خي  تجبريي
  تتكـــون مـــن مـــواد إصـــطناعية؛ مثقـــاب جـــراحي

)244(  

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34898   : 34898العالمة التجارية رقم 
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Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Colgate-Palmolive Company    : بـــــــاملوليف كومبـــــــاين -كولغيــــتبإسم     
 

Applicant Address  : 300 Park Avenue, New York, New 
York 10022 , USA,  
                , ,  

 10022بارك أفينيو، نيويورك، نيويورك  300  العنوان :
  ، الواليات املتحدة األمريكية , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة    الفكري

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
Non-medicated toothpaste, non-medicated 
mouthwash, cosmetic whiteners in the nature of 
cosmetic teeth whitening preparations  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 معجــــون األســــنان غــــري الطــــبي، غســــول الفــــم
ـــــىل ـــــة ع ـــــات التجميلي ـــــبي، املبيض ـــــري الط  غ
ـات تبييــــــــض أســــــــنان  شــــــــكل مستحرضـــــــ

   تجميليـــــــة
)245(     

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34899 34899تجارية رقم :  العالمة ال 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Colgate-Palmolive Company    : بـــــــاملوليف كومبـــــــاين -كولغيــــتبإسم     
 

Applicant Address  : 300 Park Avenue, New York, New 
York 10022 , USA,  
                , ,  

 10022نيويورك  بارك أفينيو، نيويورك، 300  العنوان :
  ، الواليات املتحدة األمريكية , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة    الفكري
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PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -كاهم للملكية الفكرية سابا ورش 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
Medicated toothpaste, medicated mouth rinse  
Medicated oral care products, namely, a professional 
tooth whitening kit comprised primarily of medicated 
tooth whitening gel, and also syringes and mouth trays, 
for at-home use  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معجون أسنان طبي، مستحرضات غسل الفـم الطبيـة؛ 
ــم  ــدا: ، أطق ــالفم، تحدي ــة ب ــة للعناي ــات الطبي املنتج
تبييض األسنان املتخصصة املكّونة بشـكل أسـايس مـن 
ضاجـــــــل تبييـــــــض األســـــــنان الطـــــــبي، وأي  
 ،الحقـــــن وأطقـــــم تحديـــــد طبعـــــات األســـــنان

ــــــنزيل ــــــتخدام امل    لالس
 
 

)246( 

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34900   : 34900العالمة التجارية رقم  

Class: 21    : 21يف الصنف  

Applicant Name: Colgate-Palmolive Company    : ـــــــاملوليف -كولغيــــتبإسم ــــــاين ب      كومب
 

Applicant Address  : 300 Park Avenue, New York, New 
York 10022 , USA,  

 10022بارك أفينيو، نيويورك، نيويورك  300  العنوان :
  ، الواليات املتحدة األمريكية , 

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Toothbrushes, interdental cleaners, dental floss  

الخدمات التالية :من اجل البضائع/
 ،فـــرايش األســـنان، منظفـــات مـــا بـــني األســـنان

 خيــــوط تنظيــــف االســــنان
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)247(  

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34901   : 34901العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Al Masmoum Group Company    : رشكـــة املســـموم غـــروببإسم     
 

Applicant Address  : Syria - Homs-Fayroza - Tareeq 
Fayroza Zidel - Bina' Al Masmoum,  

طريق فريوزة  -فريوزة - حمص -سوريا   العنوان :
  بناء املسموم ,  -زيدل 

Applicant for Correspondence :AGIP – TMP Agents  
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Beereh  

    ابوغزالة انتلكتشوال بروبريت:  ليغعنوان التب
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations  soaps   perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحرضات تبييض األقمشة ومواد اخرى تسـتعمل يف 
غسيل ويك املالبس, مستحرضات تنظيف وصقل وجـيل 
ـات  وكشط, صابون, عطـور وزيـوت عطريـة, مستحرض

   أســـنان تجميل, غسول (لوشن) للشعر, منظفات 
)248(  

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34905   : 34905العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
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Applicant Name: Sharekat Rancy Beauty 
Lemostahdarat Altajmeel Mosahama khososiya 

ـاتبإسم :   ـــ  رشكـــــة رانيســـــ بيـــــويت ملستحرضـ
    التجميـــل مســـاهمة خصوصـــية

 
Applicant Address  : Alquds Rafat Qurb Almajles 
Alqarawee  tel 0599111181, , ,  

القدس  رافات قرب املجلس القروي هاتف   العنوان :
0599111181 , , , ,  

Applicant for Correspondence : 
 

  :  ليغعنوان التب

Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices.     

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــواد اخــــرى ــــض االقمشــــة وم ـات تبيي  مستحرضـــ
 ، تســــــــــتعمل يف غســــــــــل ويك املالبــــــــــس
ـات ـــ  تنظيـــف وصـــقل وجـــيل وكشـــط مستحرضـ
 ، صــــــابون ، عطــــــور وزيــــــوت عطريــــــة ،
ـات تجميــــــل ، غســــــول (لوشــــــن )  مستحرضـــــ

  للشـــعر ، منظفــــات أســــنان

Date :29/11/2018 29/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34906   : 34906العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Ahmad makhzom adeeb alkhaldi   : احمد مخــزوم اديــب الخالــديبإسم     
 

Applicant Address  : jenin - dewar alseenma , , , 0598502033دوار السينام جوال :  -جنني  العنوان : جنــــني ,
  , , جنني, جنني

Applicant for Correspondence : 
 

 :  ليغعنوان التب
  

Goods/Services: 
confectionery , petits fours (cakes      

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــور ( كعـــك ) ـــتي ف ـــات ، بي  حلوي
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)250(  

Date :02/12/2018 02/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34907   : 34907العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: triple care company   : ــــوادبإسم ــــري للم ــــل ك ــــة تريب  رشك
ــــــــة االســــــــتثامرية     التجميلي

 
Applicant Address  : hebron, , ,  : الخليل منرة اضواء املدينة, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب :  
Goods/Services: 
deodrant fragrances 

ية :من اجل البضائع/الخدمات التال
 مزيل عــرق  عطــور جــل شــعر

)251(  

Date :02/12/2018 02/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34908   : 34908العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Amaer Suliman Mohammad 
Qasarwah  

ــاروهبإسم :   ــد قص ــليامن محم ــامر س     ع
 

Applicant Address  : Ramallah Wasat Albald Shar'e 
Alersal, , , ـــه   رام الل

رام الله وسط البلد شارع االرسال جوال   العنوان :
  , , , , رام الله  0599702422

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
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Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه ـــالن وادارة وتوجي ـــة واالع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  االعـــــامل وتفعي
)252(  

Date :02/12/2018 02/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34909   : 34909العالمة التجارية رقم 
 

Class: 16 16نف :   يف الص 
 

Applicant Name: Arab Estern Co. For Diaper 
Manufacturing  

ــــةبإسم :   ـق العربي  رشكــــة مصــــانع الرشـــ
    للفــــوط الصـــــحية

 
Applicant Address  : Nablus : نابلس/ املنطقة الصناعية الرشقية/ شارع   العنوان

  279الحسبة /ص ب 

Applicant for Correspondence : غليعنوان التب  :  
Goods/Services: 
ALL PAPER AND HYGIENIC TISSUE PRODUCT , 
TOILETTE PAPER ROLLS 
 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 منتجــات الــورق مــن جميــع االنــواع ويشــمل
ــــي وورق ــــاش الورق ــــة والش ــــل الورقي  املنادي

ـــــــاكري ـــــــت والبش  التوالي
)253(  

 

Date :02/12/2018 02/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34910   : 34910العالمة التجارية رقم 
 

Class: 16    : 16يف الصنف 
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Applicant Name: Arab Estern Co. For Diaper 
Manufacturing  

ــــةبإسم :   ـق العربي  رشكــــة مصــــانع الرشـــ
    للفــــوط الصـــــحية

 
Applicant Address  : Nablus : ناعية الرشقية/ شارع نابلس/ املنطقة الص  العنوان

  279الحسبة /ص ب 

Applicant for Correspondence : 
 

 :  ليغعنوان التب
  

Goods/Services: 
ALL PAPER AND HYGIENIC TISSUE PRODUCT , 
TOILETTE PAPER ROLLS 
 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 منتجــات الــورق مــن جميــع االنــواع ويشــمل
ــــا ــــة والش ــــل الورقي ــــي وورقاملنادي  ش الورق

ـــــــاكري ـــــــت والبش  التوالي
)254(  

Date :02/12/2018 02/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34911   : 34911العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: Snap Inc.    : ــكبإسم ــناب إن      .س
 

Applicant Address  : 2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405,  
                , ,  

دونالد دوغالس لوب نورث، سانتا  2772  العنوان :
  ,  90405مونيكا، كاليفورنيا 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: : من اجل البضائع/الخدمات التالية
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Peripherals computer hardware, peripherals and 
software for remotely accessing, capturing, 
transmitting and displaying pictures, video, audio and 
data software for setting up, configuring, and 
controlling wearable computer hardware and 
peripherals computer software for taking, capturing, 
managing, processing, operating, viewing, storing, 
editing, arranging, combining, sharing, manipulating, 
modifying, commenting on, transmitting and 
displaying spherical and panoramic photo and video 
content  custom integrated platform solutions software 
for viewing, editing, enhancing, and modifying digital 
photos, videos, and images computer software and 
software applications for use in uploading, 
downloading, capturing, recording, organizing, 
editing, storing, accessing, posting, displaying, tagging, 
distributing, streaming, linking, sharing, transmitting 
or otherwise providing photos, videos, images, text, 
electronic media, photographic and video content, 
digital data, or information via the internet, 
communication networks, mobile phones and mobile 
devices computer software for use as an application 
programming interface (API) computer software which 
allows users to build and manage social network 
information including address books, friend lists, 
profiles, preferences and personal data  downloadable 
multimedia files containing digital photos, video, 
audio, and other digital data  downloadable computer 
software application which allows users to create 
avatars, graphic icons, symbols, graphical depictions of 
people, places and things, fanciful designs, comics and 
phrases that can be posted, shared and transmitted via 
multi-media messaging (MMS), text messaging (SMS), 
email, online chatrooms, the internet, and other 
communication networks  electronic database in the 
field of entertainment recorded on computer media 

 األجهـــزة الطرفيـــة؛ أجهـــزة الحاســـوب ، األجهـــزة
ـــــد ـــــن بع ـــــدخول ع ـــــات ال ـــــة وبرمجي  ،الطرفي
ــــاطع ــــور، واملق ــــرض الص ــــال وع ــــاط، إرس  والتق
 املرئيـــــــة، واملقـــــــاطع الصـــــــوتية والبيانـــــــات؛
ـــــــم ـــــــريف، والتحك ـــــــات إنشـــــــاء، تع  برمجي
ـــــــداء ـــــــة لالرت ـــــــوبية القابل ـــــــالقطع الحاس  ب
ــــــيزات ال ــــوبوالتجه ــــات الحاس ــــة؛ برمجي  طرفي
 ،ألخـــــذ، والتقـــــاط، وإدارة، ومعالجـــــة، تشـــــغيل
 ومشــــــاهدة، وتخــــــزين، وتحــــــرير، خــــــدمات
 ،ترتيـــــب، دمـــــج، املشـــــاركة، تـــــغيري، وتعـــــديل
 والتعليـــــق عـــــىل، إرســـــال وعـــــرض الصـــــور
 الكرويـــــة والبانوراميـــــة ومحتـــــوى الفيـــــديو ؛
ــــــة؛ ــــــة املخصص ــــــات املتكامل ــــــول الربمجي  حل
 ،ســــنيبرمجيـــــــات عـــــــرض، وتحـــــــرير، تـــــــح
 وتعــــــــديل الصــــــــور الرقميــــــــة، ومقــــــــاطع
ــــــوب ــــــات الحاس ــــــور؛ برمجي ــــــديو، والص  الفي
 وتطبيقـــــــــات الربمجيـــــــــات املســـــــــتخدمة يف
ــــــجيل ــــــاط، تس ــــــل، والتق ــــــل، والتنزي  ،التحمي
 وتنظيــــــم، وتحــــــرير، وتخــــــزين، وإمكانيــــــة
 ،الوصــــــول، نرشــــــ، عــــــرض، والتأشــــــري عــــــىل
 ،توزيــــــع، والبــــــث املبــــــارش عــــــرب اإلنرتنــــــت
ـــــا ـــــاركة، إرس ـــــربط، املش  ل أو غـــــري ذلـــــكوال
 ،تــــوفري الصــــور، ومقــــاطع الفيــــديو، والصــــور
 النصــــــوص، الوســــــائل اإللكرتونيــــــة، محتــــــوى
ـــــــــــديو ـــــــــــة والفي ـــــــــــور الفوتوغرافي  ،الص
ـــــــات عـــــــرب ـــــــة، أو املعلوم ـــــــات الرقمي  البيان
ــــــف ــــــاالت، الهوات ــــــبكات االتص ــــــت، ش  االنرتن
ـــــــات ـــــــة؛ برمجي ـــــــزة النقال ـــــــة واألجه  النقال
ــــــة ــــــة برمج ــــــتخدمة كواجه ــــــوب املس  الحاس
ــــــــق ــن التطبي ــي متك ــوب الت ــات الحاس ات ؛ برمجي
ــاء وتنظــيم معلومــات الشــبكات  املســتخدمني مــن بن
االجتامعية مبا فيها سجالت العناوين، قوائم األصـدقاء، 
ـــات  ـــلة والبيان ـــوائم املفّض ـــية، الق ـــات الشخص امللف
ــــــية؛ ملفــــــات الوســــــائط املتعــــــددة  الشخص
 القابلــــــة للتحميــــــل املحتويــــــة عــــــىل صــــــور
ـــــــة، واملقـــــــاطع املـــــــريئ ــــــــاطعرقمي  ة، واملق
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digital emblems, namely, downloadable graphics or 
images digital emblems encoded with data, namely, 
downloadable graphics or images encoded with data 
computer software application for creating digital 
animation, video games, television shows and movies 
with user created avatars, graphic icons, symbols, 
graphical depictions of people, places and things, 
fanciful designs, comics, and phrases software for 
reading printed or digital emblems in the nature of 
encoded data software for importing encoded data 
from printed or digital emblems and software for 
displaying digital emblems in the nature of encoded 
data video and electronic game software  computer 
application software for processing electronic 
payments and transferring funds to and from others 
computer software, namely, an electronic financial 
platform that accommodates both payment and receipt 
of payment transactions in an integrated mobile 
phone, mobile device, and web based environment 
computer software for generating computer generated 
codes and quick response codes  computer 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks  

ــــــــة أخــــــــرى؛ ــــــــات رقمي  الصــــــــوتية ، وبيان
 تطبيقـــــــــــات الربمجيـــــــــــات الحاســـــــــــوبية
 القابلـــــــــة للتحميـــــــــل الـــــــــتي متكـــــــــن
ـــــة ـــــور رمزي ـــــاء ص ـــــن إنش ـــــتخدمني وم  ،املس
ــــــويرات ــــــوز، تص ــــــومية، رم ــــــات الرس  األيقون
 ،رســــــومية لألشــــــخاص، واألمــــــاكن واألشــــــياء
ــــارات ــــة وعب ــــة، صــــور هزلي  والتصــــاميم الخيالي
ــــاركتها ـها، مش ــــن نرشـــ وإرسـالها عـرب رسـائل  ميك
ـــائل  ـــية، الرس ـــائل النص ـــددة ، الرس ـــائط املتع الوس
االلكرتونيــة، غــرف الدردشــة عــرب االنرتنــت، اإلنرتنــت، 
ـــرى؛ قواعـــد البيانـــات  ـــبكات االتصـــاالت األخ وش
ــائط  ــىل وس ــه املســّجل ع ــال الرتفي ــة يف مج اإللكرتوني
 ، :الحاســـــوب ؛ الشـــــعارات الرقميـــــة، تحديـــــدا
ـــاب ـــور الق ـــومات والص لة للتنزيـل؛ الشـعارات الرس
ــومات أو  ــدا: ، الرس ــات، تحدي ــزة ببيان ــة املرّم الرقمي
الصــور القابلــة للتنزيــل واملرّمــزة ببيانــات؛ تطبيقــات 
ـــــــات الحاســـــــوب إلنشـــــــاء الصـــــــور  برمجي
 ،املتحركــــــــة الرقميــــــــة، العــــــــاب الفيــــــــديو
 العـــــروض التلفزيونيـــــة واألفـــــالم مـــــن خـــــالل
 ، صــــــور رمزيــــــة ينشــــــأها املســــــتخدمني
الرســومية، رمــوز، تصــويرات رســومية  األيقونـــــات
لألشــخاص، واألمــاكن واألشــياء، والتصــاميم الخياليــة، 
مجالت هزلية، والعبارات؛ برمجيات قـراءة الشـعارات 
املطبوعـــة أو الرقميـــة عـــىل شـــكل بيانـــات مرّمـــزة؛ 
ــعارات  ــن الش ــزة م ــات املرّم ــل البيان ــات ترحي برمجي
ــــــات عــــــرض ــــــة؛ وبرمجي  املطبوعــــــة أو الرقمي
ـــعارات الرقمية عىل شكل بيانات مرّمـزة؛ مقـاطع  الش
ــــــــــــاب ــــــــــــات األلع ــــــــــــديو وبرمجي  الفي
ــــــــــات ــــــــــات التطبيق ــــــــــة؛ برمجي  األلكرتوني
ــــــــــــدفعات  الحاســــــــــــوبية ملعالجــــــــــــة ال
 األلكرتونيــــــة وتحويــــــل األمــــــوال مــــــن واىل
 ، :اآلخــــرين؛ وبرمجيــــات الحاســــوب ، تحديــــدا
ـــــــتي ـــــــة ال ـــــــة األلكرتوني ـــــــات املالي  الربمجي
لـدفع يف تســــمح بتســــديد واســــتالم معــــامالت ا
الهواتف النقالة املتكاملـة، األجهـزة النقالـة، والبيئـات 
ــاج  ــات الحاســوب إلنت التــي أساســها االنرتنــت؛ برمجي
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الشــيفرات املعــدة حاســوبياً وشــيفرات الــرد الرســيع؛
ــــــم ــــــوبية للتحك ــــــق الحاس ــــــات التحق  برمجي
 بالـــــــدخول واالتصـــــــال مـــــــع الحواســـــــيب

   والشــــــبكات الحاســــــوبية
)255(  

 

Date :02/12/2018 02/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34912   : 34912العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Snap Inc.    : ــكبإسم ــناب إن      .س
 

Applicant Address  : 2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405,  
                , ,  

دونالد دوغالس لوب نورث، سانتا  2772  العنوان :
  ,  90405مونيكا، كاليفورنيا 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

سا:  ليــغعنــوان التب ـــــة ـــــاهم للملكي ـــــا ورشك  ب
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Advertising, marketing, and promotion services 
promoting the goods/services of others via the internet 
and communication networks market research and 
information services  advertising and information 
distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the internet online service for 
connecting social network users with businesses online 
retail store services featuring a wide variety of 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــويق ـــدمات التس ـــالن، خ ـــة واإلع ـــدمات الدعاي  ،خ
ــــــائع أو ــــــج لبض ــــــج؛ الرتوي ــــــدمات الرتوي  وخ
 خــــدمات اآلخــــرين عــــرب االنرتنــــت وشــــبكات
ـــات األســـواق؛  االتصـــال؛ خـــدمات بحـــوث ومعلوم
ــــــات ــــــات واملعلوم ــــــع اإلعالن  ،خــــــدمات توزي
ـــــــة ـــــــوفري املســـــــاحات اإلعالني ـــــــدا: ، ت  تحدي
ـــــــدماتاملبوبــــــــــة ع ـــــــت ؛ الخ ـــــــر االنرتن  ب
ــــــــل ــــــــت لوص ــــــــرب اإلنرتن ــــــــة ع  اإللكرتوني
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goods/services  online retail store services featuring 
computer hardware, peripherals, and digital media, 
namely, pre-recorded music, videos, photographs, 
images, and audiovisual content  providing an internet 
website portal featuring links to the online retail 
websites of others  facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via the internet 
and communication networks managing and tracking 
all types of payment cards, and other forms of payment 
transactions for business purposes  electronic 
processing of orders for others vending machine 
services rental of vending machines  

 مســــــتخدمي الشــــــبكات االجتامعيــــــة مــــــع
ـــكات؛ خــــدمات متــــاجر البيــــع بالتجزئــــة  الـرش
ــــــكيلة ــــــرض تش ــــــتي تع ــــــت ال ــــــرب االنرتن  ع
ـــاجر  واســـعة مـــن البضـــائع/الخدمات؛ خـــدمات مت
ــــــت الــــــتي ــــــرب االنرتن ــــــة ع ــــــع بالتجزئ  البي
ـــــــزة ـــــــيزات حاســـــــوبية، األجه ـــــــرض تجه  تع
ــــــة  ىقيسـومال ، :اديدحت ،ةميقرال طئاسوالو ،الطرفي
ــــديو، والصــــور  ــــاطع الفي املســــجلة مســــبقاً، ومق
ـــــــــات ـــــــــور، واملحتوي ـــــــــة، والص  الفوتوغرافي
 الســـــمعية املرئيـــــة؛ تـــــوفري منافـــــذ مواقـــــع
ــــط ــــرض رواب ــــتي تع ــــت ال ــــبكة االنرتن ــــىل ش  ع
ــــــت ــــــىل االنرتن ــــــة ع ــــــع بالتجزئ ــــــع بي  ملواق
 لآلخــــرين ؛ تســــهيل تبــــادل وبيــــع الخــــدمات
ــــــا ــــــــتواملنتج ــــــــرب االنرتن ــــــــرين ع  ت لآلخ
ـــــة ـــــب كاف ـــــاالت؛ إدارة وتعق ـــــبكات االتص  وش
 أنـــــواع بطاقـــــات الـــــدفع، واألشـــــكال األخـــــرى
 لتعـــــــامالت الـــــــدفع للغايـــــــات التجاريـــــــة ؛
ــــــرين؛ ــــــات اآلخ ــــــة لطلب ــــــة اإللكرتوني  املعالج
 خــــــدمات آالت البيــــــع بــــــالقطع النقديــــــة؛

   تـــــأجري آالت البيـــــع بـــــالقطع النقديـــــة
 

)256(  

Date :02/12/2018 02/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34913   : 34913العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Snap Inc.    : ــكبإسم ــناب إن      .س
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Applicant Address  : 2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405,  
                , ,  

دونالد دوغالس لوب نورث، سانتا  2772  العنوان :
  ,  90405مونيكا، كاليفورنيا 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــــةساب:  ليغعنوان التب ــــــاهم للملكي  ا ورشك
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  - سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Publishing services, namely, publishing of electronic 
publications for others electronic publishing services, 
namely, publishing online works of others featuring 
user-created photographs, images, videos, text and 
graphics creation, development, production and 
distribution of entertainment content, namely, 
multimedia content, photographs, animations, videos, 
artwork, text, graphics, images, and news  providing 
information and online databases via the internet in 
the fields of entertainment and music  providing 
online non-downloadable multimedia entertainment 
content in the form of avatars, graphic icons, symbols, 
fanciful designs, comics, phrases, and graphical 
depictions of people, places and things providing non-
downloadable online music providing a website 
featuring non-downloadable musical sound recordings, 
musical performances, musical videos, photographs, 
newsletters, books, magazines, electronic games, videos 
and other non-downloadable multimedia content  
contest and incentive award programs designed to 
recognize, reward and encourage individuals and 
groups which engage in self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community service and humanitarian activities 
and sharing of creative work product arranging 
contests  film and video production multimedia 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــدا ـــ، تحدي ـــدمات النرش  نرشــــ املنشــــورات ، :خ
 اإللكرتونيـــــــة لآلخـــــــرين؛ خـــــــدمات النرشـــــــ
ـــــىل ـــــامل ع ـــــ األع ـــــدا: ، نرش ـــــكرتوين، تحدي  إل
 اإلنرتنـــــت لآلخـــــرين الـــــتي تعـــــرض صـــــورة
ـــــــور ـــــــرين، والص ـــــــطة اآلخ ـــــــرة بواس  ،مبتك
 ومقـــــــاطع الفيـــــــديو، النصـــــــوص والرســـــــوم
ـــــــاج ـــــــر، إنت ـــــــاء، التطوي ـــــــة؛ إنش  الجرافيكي
ــــــدا ــــــة، تحدي ــــــات الرتفيهي ــــــع املحتوي  :وتوزي
ـــو ،  يـــــات الوســـــائط املتعـــــددة ، والصـــــورمحت
ــــــــــة ــــــــــوم املتحرك ــــــــــة، والرس  ،الفوتوغرافي
 ،ومقــــــــاطع الفيــــــــديو، األعــــــــامل الفنيــــــــة
ـــــار؛ ـــــومات، والصـــــور، واألخب  النصـــــوص، والرس
ـــــىل ـــــات ع ـــــد البيان ـــــات وقواع ـــــوفري املعلوم  ت
 اإلنرتنـــــت مـــــن خـــــالل اإلنرتنـــــت يف مجـــــاالت
ـــــــــــــوفري ـــــــــــــيقى؛ ت  التســـــــــــــلية واملوس
ــــائطاملحتويـــــــات الرتفيهيـــــــة متعـــــــددة ا  لوس
ــــــل ــــــة للتحمي ــــــري القابل ــــــت غ ــــــىل اإلنرتن  ع
ــــــات ــــــة، األيقون ــــــور رمزي ــــــكل ص ــــــىل ش  ع
ــــــة ــــــاميم الخيالي ــــــوز، والتص ــــــومية، رم  ،الرس
 مجــــالت هزليــــة، وعبــــارات، ورســــوم جرافيكيــــة
 لألشـــــــخاص، واألمـــــــاكن واألشـــــــياء؛ تـــــــوفري
 املوســــــيقى عــــــىل اإلنرتنــــــت غــــــري القابلــــــة
ــــــــة ــــــــوفري مواقــــــــع إلكرتوني ــــــــل؛ ت  للتحمي
 الصــــــوتية تعــــــــــرض التســــــــــجيالت
ــــــــل ــــــــة للتحمي ــــــــري القابل ــــــــيقية غ  ،املوس
ــــــــديوهات ــــــــيقية، الفي ــــــــروض األداء املوس  ع
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entertainment services in the nature of recording, 
production, post-production and distribution services 
in the fields of television, film and multimedia 
entertainment  producing and arranging live concerts, 
social entertainment events, live nightclub 
performances and other live show performances 
providing web-based information in the nature of 
ticket information for entertainment, educational, 
sporting and cultural events providing online 
information regarding television programming, 
entertainment, sports and cultural activities.  

ــــــــــة  ،املوســــــــــيقية، والصــــــــــور الفوتوغرافي
ـات اإلخباريــــــة، والكتــــــب، واملجــــــالت  ،النرشـــــ
 االلعــــــــــــاب االلكرتونيــــــــــــة، الفيــــــــــــديو
ــــري ــــددة األخــــرى غ ــــات الوســــائط املتع  ومحتوي
ــــــــرامج املنافســــــــة  القابلــــــــة للتحميــــــــل؛ ب
ـــــــة املصـــــــممةواملكافئــــــــات التحــــــــف  يزي
 للتميــــــــيز، الجوائــــــــز وتشــــــــجيع األفــــــــراد
ــــــــــر ــــــــــاركني يف تطوي ــــــــــات املش  واملجموع
ــــــــة ــــــــذات، الخريي ــــــــق ال ــــــــس، تحقي  ،النف
 اإلنســـــــانية، التطـــــــوع، الخـــــــدمات العامـــــــة
 واالجتامعيـــــــــة والنشـــــــــاطات اإلنســـــــــانية
ــــداعي؛ تنظيــــم  ومشــــاركة إنتاجــــات العمــــل اإلب
ـــــــديو؛ ـــــــالم والفي ـــــــاج األف ـــــــات؛ إنت  املنافس
ـــــه ا ـــــىلخـــــدمات ترفي ـــــددة ع ـــــائط املتع  لوس
ــــا بعــــد ــــاج، خــــدمات م  شــــكل تســــجيالت، إنت
 ،اإلنتـــــــاج والتوزيـــــــع يف مجـــــــاالت التلفـــــــاز
ـــــــددة؛ ـــــــائط املتع ـــــــه الوس ـــــــالم وترفي  واألف
ـــــــيقية ـــــــالت املوس ـــــــم الحف ـــــــاج وتنظي  ،إنت
ـــــــه االجتامعـــــــي، عـــــــروض ـــــــات الرتفي  فعالي
 النـــــــوادي الليليـــــــة الحيـــــــة وأداء العـــــــروض
ــــــــات ــــــــوفري املعلوم ــــــــرى؛ ت ــــــــة األخ  الحي
ـــــىلاملـــر ـــــة ع ـــــع إلكرتوني ـــــىل مواق ـــــزة ع  تك
 شـــــكل معلومـــــات تـــــذاكر للرتفيـــــه، خـــــدمات
ــــــــــــات الرياضــــــــــــية ــــــــــــم، الفعالي  التعلي
ــــــــىل ــــــــات ع ــــــــوفري معلوم ــــــــة؛ ت  والثقافي
 ،اإلنرتنــــــــت بخصــــــــوص بــــــــرامج التلفــــــــاز
ـــــية ـــــاطات الرياض ـــــة، النش ـــــدمات الرتفيهي  الخ

ــــــــة    .والثقافي
)257(  
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Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Snap Inc.    : ــكبإسم ــناب إن      .س
 

Applicant Address  : 2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405,  
                , ,  

لد دوغالس لوب نورث، سانتا دونا 2772  العنوان :
  ,  90405مونيكا، كاليفورنيا 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Peripherals computer hardware, peripherals and 
software for remotely accessing, capturing, 
transmitting and displaying pictures, video, audio and 
data software for setting up, configuring, and 
controlling wearable computer hardware and 
peripherals computer software for taking, capturing, 
managing, processing, operating, viewing, storing, 
editing, arranging, combining, sharing, manipulating, 
modifying, commenting on, transmitting and 
displaying spherical and panoramic photo and video 
content  custom integrated platform solutions software 
for viewing, editing, enhancing, and modifying digital 
photos, videos, and images computer software and 
software applications for use in uploading, 
downloading, capturing, recording, organizing, 
editing, storing, accessing, posting, displaying, tagging, 
distributing, streaming, linking, sharing, transmitting 
or otherwise providing photos, videos, images, text, 
electronic media, photographic and video content, 
digital data, or information via the internet, 
communication networks, mobile phones and mobile 
devices computer software for use as an application 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 األجهـــزة الطرفيـــة؛ أجهـــزة الحاســـوب ، األجهـــزة
ـــــد ـــــن بع ـــــدخول ع ـــــات ال ـــــة وبرمجي  ،الطرفي
ــــاطع ــــور، واملق ــــرض الص ــــال وع ــــاط، إرس  والتق
 املرئيـــــــة، واملقـــــــاطع الصـــــــوتية والبيانـــــــات؛
ـــــــم ـــــــريف، والتحك ـــــــات إنشـــــــاء، تع  برمجي
ـــــــداء ـــــــة لالرت ـــــــوبية القابل ـــــــالقطع الحاس  ب
ــــــيزات ال ــــوبوالتجه ــــات الحاس ــــة؛ برمجي  طرفي
 ،ألخـــــذ، والتقـــــاط، وإدارة، ومعالجـــــة، تشـــــغيل
 ومشــــــاهدة، وتخــــــزين، وتحــــــرير، خــــــدمات
 ،ترتيـــــب، دمـــــج، املشـــــاركة، تـــــغيري، وتعـــــديل
 والتعليـــــق عـــــىل، إرســـــال وعـــــرض الصـــــور
 الكرويـــــة والبانوراميـــــة ومحتـــــوى الفيـــــديو ؛
ــــــة؛ ــــــة املخصص ــــــات املتكامل ــــــول الربمجي  حل
 ،ســــنيبرمجيـــــــات عـــــــرض، وتحـــــــرير، تـــــــح
 وتعــــــــديل الصــــــــور الرقميــــــــة، ومقــــــــاطع
ــــــوب ــــــات الحاس ــــــور؛ برمجي ــــــديو، والص  الفي
 وتطبيقـــــــــات الربمجيـــــــــات املســـــــــتخدمة يف
ــــــجيل ــــــاط، تس ــــــل، والتق ــــــل، والتنزي  ،التحمي
 وتنظيــــــم، وتحــــــرير، وتخــــــزين، وإمكانيــــــة
 ،الوصــــــول، نرشــــــ، عــــــرض، والتأشــــــري عــــــىل
 ،توزيــــــع، والبــــــث املبــــــارش عــــــرب اإلنرتنــــــت
ـــــا ـــــاركة، إرس ـــــربط، املش  ل أو غـــــري ذلـــــكوال
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programming interface (API) computer software which 
allows users to build and manage social network 
information including address books, friend lists, 
profiles, preferences and personal data  downloadable 
multimedia files containing digital photos, video, 
audio, and other digital data  downloadable computer 
software application which allows users to create 
avatars, graphic icons, symbols, graphical depictions of 
people, places and things, fanciful designs, comics and 
phrases that can be posted, shared and transmitted via 
multi-media messaging (MMS), text messaging (SMS), 
email, online chatrooms, the internet, and other 
communication networks  electronic database in the 
field of entertainment recorded on computer media 
digital emblems, namely, downloadable graphics or 
images digital emblems encoded with data, namely, 
downloadable graphics or images encoded with data 
computer software application for creating digital 
animation, video games, television shows and movies 
with user created avatars, graphic icons, symbols, 
graphical depictions of people, places and things, 
fanciful designs, comics, and phrases software for 
reading printed or digital emblems in the nature of 
encoded data software for importing encoded data 
from printed or digital emblems and software for 
displaying digital emblems in the nature of encoded 
data video and electronic game software  computer 
application software for processing electronic 
payments and transferring funds to and from others 
computer software, namely, an electronic financial 
platform that accommodates both payment and receipt 
of payment transactions in an integrated mobile 
phone, mobile device, and web based environment 
computer software for generating computer generated 
codes and quick response codes  computer 
authentication software for controlling access to and 

 ،تــــوفري الصــــور، ومقــــاطع الفيــــديو، والصــــور
 النصــــــوص، الوســــــائل اإللكرتونيــــــة، محتــــــوى
ـــــــــــديو ـــــــــــة والفي ـــــــــــور الفوتوغرافي  ،الص
ـــــــات عـــــــرب ـــــــة، أو املعلوم ـــــــات الرقمي  البيان
ــــــف ــــــاالت، الهوات ــــــبكات االتص ــــــت، ش  االنرتن
ـــــــات ـــــــة؛ برمجي ـــــــزة النقال ـــــــة واألجه  النقال
ــــــة ــــــة برمج ــــــتخدمة كواجه ــــــوب املس  الحاس
ــــــــق ــن التطبي ــي متك ــوب الت ــات الحاس ات ؛ برمجي
ــاء وتنظــيم معلومــات الشــبكات  املســتخدمني مــن بن
االجتامعية مبا فيها سجالت العناوين، قوائم األصـدقاء، 
ـــات  ـــلة والبيان ـــوائم املفّض ـــية، الق ـــات الشخص امللف
ــــــية؛ ملفــــــات الوســــــائط املتعــــــددة  الشخص
 القابلــــــة للتحميــــــل املحتويــــــة عــــــىل صــــــور
ـــــــة، واملقـــــــاطع املـــــــريئ ــــــــاطعرقمي  ة، واملق
ــــــــة أخــــــــرى؛ ــــــــات رقمي  الصــــــــوتية ، وبيان
 تطبيقـــــــــــات الربمجيـــــــــــات الحاســـــــــــوبية
 القابلـــــــــة للتحميـــــــــل الـــــــــتي متكـــــــــن
ـــــة ـــــور رمزي ـــــاء ص ـــــن إنش ـــــتخدمني وم  ،املس
ــــــويرات ــــــوز، تص ــــــومية، رم ــــــات الرس  األيقون
 ،رســــــومية لألشــــــخاص، واألمــــــاكن واألشــــــياء
ــــارات ــــة وعب ــــة، صــــور هزلي  والتصــــاميم الخيالي
ــــاركتها ـها، مش ــــن نرشـــ وإرسـالها عـرب رسـائل  ميك
ـــائل  ـــية، الرس ـــائل النص ـــددة ، الرس ـــائط املتع الوس
االلكرتونيــة، غــرف الدردشــة عــرب االنرتنــت، اإلنرتنــت، 
ـــرى؛ قواعـــد البيانـــات  ـــبكات االتصـــاالت األخ وش
ــائط  ــىل وس ــه املســّجل ع ــال الرتفي ــة يف مج اإللكرتوني
 ، :الحاســـــوب ؛ الشـــــعارات الرقميـــــة، تحديـــــدا
ـــاب ـــور الق ـــومات والص لة للتنزيـل؛ الشـعارات الرس
ــومات أو  ــدا: ، الرس ــات، تحدي ــزة ببيان ــة املرّم الرقمي
الصــور القابلــة للتنزيــل واملرّمــزة ببيانــات؛ تطبيقــات 
ـــــــات الحاســـــــوب إلنشـــــــاء الصـــــــور  برمجي
 ،املتحركــــــــة الرقميــــــــة، العــــــــاب الفيــــــــديو
 العـــــروض التلفزيونيـــــة واألفـــــالم مـــــن خـــــالل
 ، صــــــور رمزيــــــة ينشــــــأها املســــــتخدمني
الرســومية، رمــوز، تصــويرات رســومية  األيقونـــــات
لألشــخاص، واألمــاكن واألشــياء، والتصــاميم الخياليــة، 
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communications with computers and computer 
networks  

مجالت هزلية، والعبارات؛ برمجيات قـراءة الشـعارات 
املطبوعـــة أو الرقميـــة عـــىل شـــكل بيانـــات مرّمـــزة؛ 
ــعارات  ــن الش ــزة م ــات املرّم ــل البيان ــات ترحي برمجي
ــــــات عــــــرض ــــــة؛ وبرمجي  املطبوعــــــة أو الرقمي
ـــعارات الرقمية عىل شكل بيانات مرّمـزة؛ مقـاطع  الش
ــــــــــــاب ــــــــــــات األلع ــــــــــــديو وبرمجي  الفي
ــــــــــات ــــــــــات التطبيق ــــــــــة؛ برمجي  األلكرتوني
ــــــــــــدفعات  الحاســــــــــــوبية ملعالجــــــــــــة ال
 األلكرتونيــــــة وتحويــــــل األمــــــوال مــــــن واىل
 ، :اآلخــــرين؛ وبرمجيــــات الحاســــوب ، تحديــــدا
ـــــــتي ـــــــة ال ـــــــة األلكرتوني ـــــــات املالي  الربمجي
لـدفع يف تســــمح بتســــديد واســــتالم معــــامالت ا
الهواتف النقالة املتكاملـة، األجهـزة النقالـة، والبيئـات 
ــاج  ــات الحاســوب إلنت التــي أساســها االنرتنــت؛ برمجي
الشــيفرات املعــدة حاســوبياً وشــيفرات الــرد الرســيع؛ 
ــــــم ــــــوبية للتحك ــــــق الحاس ــــــات التحق  برمجي
 بالـــــــدخول واالتصـــــــال مـــــــع الحواســـــــيب

   والشــــــبكات الحاســــــوبية
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PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Advertising, marketing, and promotion services 
promoting the goods/services of others via the internet 
and communication networks market research and 
information services  advertising and information 
distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the internet online service for 
connecting social network users with businesses online 
retail store services featuring a wide variety of 
goods/services  online retail store services featuring 
computer hardware, peripherals, and digital media, 
namely, pre-recorded music, videos, photographs, 
images, and audiovisual content  providing an internet 
website portal featuring links to the online retail 
websites of others  facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via the internet 
and communication networks managing and tracking 
all types of payment cards, and other forms of payment 
transactions for business purposes  electronic 
processing of orders for others vending machine 
services rental of vending machines  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــويق ـــدمات التس ـــالن، خ ـــة واإلع ـــدمات الدعاي  ،خ
ــــــائع أو ــــــج لبض ــــــج؛ الرتوي ــــــدمات الرتوي  وخ
 خــــدمات اآلخــــرين عــــرب االنرتنــــت وشــــبكات
ـــات األســـواق؛  االتصـــال؛ خـــدمات بحـــوث ومعلوم
ــــــات ــــــات واملعلوم ــــــع اإلعالن  ،خــــــدمات توزي
ـــــــة ـــــــوفري املســـــــاحات اإلعالني ـــــــدا: ، ت  تحدي
ـــــــدماتاملبوبــــــــــة ع ـــــــت ؛ الخ ـــــــر االنرتن  ب
ــــــــل ــــــــت لوص ــــــــرب اإلنرتن ــــــــة ع  اإللكرتوني
 مســــــتخدمي الشــــــبكات االجتامعيــــــة مــــــع
ـــكات؛ خــــدمات متــــاجر البيــــع بالتجزئــــة  الـرش
ــــــكيلة ــــــرض تش ــــــتي تع ــــــت ال ــــــرب االنرتن  ع
ـــاجر  واســـعة مـــن البضـــائع/الخدمات؛ خـــدمات مت
ــــــت الــــــتي ــــــرب االنرتن ــــــة ع ــــــع بالتجزئ  البي
ـــــــزة ـــــــيزات حاســـــــوبية، األجه ـــــــرض تجه  تع
ــــــة  ىقيسـومال ، :اديدحت ،ةميقرال طئاسوالو ،الطرفي
ــــديو، والصــــور  ــــاطع الفي املســــجلة مســــبقاً، ومق
ـــــــــات ـــــــــور، واملحتوي ـــــــــة، والص  الفوتوغرافي
 الســـــمعية املرئيـــــة؛ تـــــوفري منافـــــذ مواقـــــع
ــــط ــــرض رواب ــــتي تع ــــت ال ــــبكة االنرتن ــــىل ش  ع
ــــــت ــــــىل االنرتن ــــــة ع ــــــع بالتجزئ ــــــع بي  ملواق
 لآلخــــرين ؛ تســــهيل تبــــادل وبيــــع الخــــدمات
ــــــا ــــــــتواملنتج ــــــــرب االنرتن ــــــــرين ع  ت لآلخ
ـــــة ـــــب كاف ـــــاالت؛ إدارة وتعق ـــــبكات االتص  وش
 أنـــــواع بطاقـــــات الـــــدفع، واألشـــــكال األخـــــرى
 لتعـــــــامالت الـــــــدفع للغايـــــــات التجاريـــــــة ؛
ــــــرين؛ ــــــات اآلخ ــــــة لطلب ــــــة اإللكرتوني  املعالج
 خــــــدمات آالت البيــــــع بــــــالقطع النقديــــــة؛

   تـــــأجري آالت البيـــــع بـــــالقطع النقديـــــة
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PALESTINE 
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سا:  ليــغعنــوان التب ـــــة ـــــاهم للملكي ـــــا ورشك  ب
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Publishing services, namely, publishing of electronic 
publications for others electronic publishing services, 
namely, publishing online works of others featuring 
user-created photographs, images, videos, text and 
graphics creation, development, production and 
distribution of entertainment content, namely, 
multimedia content, photographs, animations, videos, 
artwork, text, graphics, images, and news  providing 
information and online databases via the internet in 
the fields of entertainment and music  providing 
online non-downloadable multimedia entertainment 
content in the form of avatars, graphic icons, symbols, 
fanciful designs, comics, phrases, and graphical 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــدا ـــ، تحدي ـــدمات النرش  نرشــــ املنشــــورات ، :خ
 اإللكرتونيـــــــة لآلخـــــــرين؛ خـــــــدمات النرشـــــــ
ـــــىل ـــــامل ع ـــــ األع ـــــدا: ، نرش ـــــكرتوين، تحدي  إل
 اإلنرتنـــــت لآلخـــــرين الـــــتي تعـــــرض صـــــورة
ـــــــور ـــــــرين، والص ـــــــطة اآلخ ـــــــرة بواس  ،مبتك
 ومقـــــــاطع الفيـــــــديو، النصـــــــوص والرســـــــوم
ـــــــاج ـــــــر، إنت ـــــــاء، التطوي ـــــــة؛ إنش  الجرافيكي
ــــــدا ــــــة، تحدي ــــــات الرتفيهي ــــــع املحتوي  :وتوزي
 ويـــــات الوســـــائط املتعـــــددة ، والصـــــورمحت ،
ــــــــــة ــــــــــوم املتحرك ــــــــــة، والرس  ،الفوتوغرافي
 ،ومقــــــــاطع الفيــــــــديو، األعــــــــامل الفنيــــــــة
ـــــار؛ ـــــومات، والصـــــور، واألخب  النصـــــوص، والرس
ـــــىل ـــــات ع ـــــد البيان ـــــات وقواع ـــــوفري املعلوم  ت
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depictions of people, places and things providing non-
downloadable online music providing a website 
featuring non-downloadable musical sound recordings, 
musical performances, musical videos, photographs, 
newsletters, books, magazines, electronic games, videos 
and other non-downloadable multimedia content  
contest and incentive award programs designed to 
recognize, reward and encourage individuals and 
groups which engage in self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community service and humanitarian activities 
and sharing of creative work product arranging 
contests  film and video production multimedia 
entertainment services in the nature of recording, 
production, post-production and distribution services 
in the fields of television, film and multimedia 
entertainment  producing and arranging live concerts, 
social entertainment events, live nightclub 
performances and other live show performances 
providing web-based information in the nature of 
ticket information for entertainment, educational, 
sporting and cultural events providing online 
information regarding television programming, 
entertainment, sports and cultural activities.  

 اإلنرتنـــــت مـــــن خـــــالل اإلنرتنـــــت يف مجـــــاالت
ـــــــــــــوفري ـــــــــــــيقى؛ ت  التســـــــــــــلية واملوس
ــــائط املحتويــــــات الرتفيهيــــــة متعــــــددة  الوس
ــــــل ــــــة للتحمي ــــــري القابل ــــــت غ ــــــىل اإلنرتن  ع
ــــــات ــــــة، األيقون ــــــور رمزي ــــــكل ص ــــــىل ش  ع
ــــــة ــــــاميم الخيالي ــــــوز، والتص ــــــومية، رم  ،الرس
 مجــــالت هزليــــة، وعبــــارات، ورســــوم جرافيكيــــة
 لألشـــــــخاص، واألمـــــــاكن واألشـــــــياء؛ تـــــــوفري
 املوســــــيقى عــــــىل اإلنرتنــــــت غــــــري القابلــــــة
ــــــــة ــــــــوفري مواقــــــــع إلكرتوني ــــــــل؛ ت  للتحمي
 الصــــــوتية تعــــــــــرض التســــــــــجيالت
ــــــــل ــــــــة للتحمي ــــــــري القابل ــــــــيقية غ  ،املوس
ــــــــديوهات ــــــــيقية، الفي ــــــــروض األداء املوس  ع
ــــــــــة  ،املوســــــــــيقية، والصــــــــــور الفوتوغرافي
ـات اإلخباريــــــة، والكتــــــب، واملجــــــالت  ،النرشـــــ
 االلعــــــــــــاب االلكرتونيــــــــــــة، الفيــــــــــــديو
ــــري ــــددة األخــــرى غ ــــات الوســــائط املتع  ومحتوي
ــــــــرامج املنافســــــــة  القابلــــــــة للتحميــــــــل؛ ب
 فيزيــــــــة املصــــــــممةواملكافئـــــــــات التـــــــــح
 للتميــــــــيز، الجوائــــــــز وتشــــــــجيع األفــــــــراد
ــــــــــر ــــــــــاركني يف تطوي ــــــــــات املش  واملجموع
ــــــــة ــــــــذات، الخريي ــــــــق ال ــــــــس، تحقي  ،النف
 اإلنســـــــانية، التطـــــــوع، الخـــــــدمات العامـــــــة
 واالجتامعيـــــــــة والنشـــــــــاطات اإلنســـــــــانية
ــــداعي؛ تنظيــــم  ومشــــاركة إنتاجــــات العمــــل اإلب
ـــــــديو؛ ـــــــالم والفي ـــــــاج األف ـــــــات؛ إنت  املنافس
ــــه ــــدمات ترفي ـــــىل خ ـــــددة ع ـــــائط املتع  الوس
ــــا بعــــد ــــاج، خــــدمات م  شــــكل تســــجيالت، إنت
 ،اإلنتـــــــاج والتوزيـــــــع يف مجـــــــاالت التلفـــــــاز
ـــــــددة؛ ـــــــائط املتع ـــــــه الوس ـــــــالم وترفي  واألف
ـــــــيقية ـــــــالت املوس ـــــــم الحف ـــــــاج وتنظي  ،إنت
ـــــــه االجتامعـــــــي، عـــــــروض ـــــــات الرتفي  فعالي
 النـــــــوادي الليليـــــــة الحيـــــــة وأداء العـــــــروض
ــــــــات ــــــــوفري املعلوم ــــــــرى؛ ت ــــــــة األخ  الحي
امل  رتكـــــزة عـــــىل مواقـــــع إلكرتونيـــــة عـــــىل
 شـــــكل معلومـــــات تـــــذاكر للرتفيـــــه، خـــــدمات
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ــــــــــــات الرياضــــــــــــية ــــــــــــم، الفعالي  التعلي
ــــــــىل ــــــــات ع ــــــــوفري معلوم ــــــــة؛ ت  والثقافي
 ،اإلنرتنــــــــت بخصــــــــوص بــــــــرامج التلفــــــــاز
ـــــية ـــــاطات الرياض ـــــة، النش ـــــدمات الرتفيهي  الخ

ــــــــة    .والثقافي
)260(  

Date :02/12/2018 02/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34917   : 34917العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: ASHRAF MAHER AHMAD ABED 
RABBU 

ــهبإسم :   ــد رب     ارشف مــاهر احمــد عب
 

Applicant Address  : ALKHALIL, , ,  : الخليل شارع وادي التفاح, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence :RAMI ZHOUR 
PALESTINE 
ALKHALIL 

ــزهور:  ليغعنوان التب   رامي ال
  فلسطني

  الخليل عامرة الكنز
Goods/Services: 
COSMATICS BEAUTY ARTICLS GIFTS PERFUMES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 كــوزمتكس ومــواد تجميــل وعطــور هــدايا

 ونرثيــــــات
)261(  

Date :03/12/2018 03/12/2018 : التاريخ 



241 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

Trademark No.:34922   : 34922العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Mahmoud Omar Mahmoud Dar Fahl   : محمود عمــر محمــود دار فحــلبإسم    
 

Applicant Address 
:DoaheAqdsBdoAlsharaAlraeseMqabelBaladetBdo, , ,  

ضواحي القدس بدو الشارع الرئييس مقابل   العنوان :
  , , , رام الله , 0594666644بلدية بدو جوال 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

دمات التالية :من اجل البضائع/الخ
ـــه ـــالن وادارة وتوجي ـــة واالع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  االعـــــامل وتفعي
  

)262( 

Date :03/12/2018 03/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34923   : 34923العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Mem Eain Vaga Phone 
Leelktroneat   

ـــونبإسم :   ـــم عـــني فيجـــا ف ـــة مي  رشك
     لاللكرتونيــــــــــات

 
Applicant Address  : Shara Alarsal Mrkz Alasra'a 
Altegare Mhl Rqm (9) Mn Altabq Alarde, , ,  

شارع االرسال مركز االرساء التجاري محل    العنوان :
  ) من الطابق األريض, , , رام الله , 9رقم (

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه ـــالن وادارة وتوجي ـــة واالع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  االعـــــامل وتفعي
)263(  
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Date :03/12/2018 03/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34924   : 34924العالمة التجارية رقم  

Class: 28    : 28يف الصنف  

Applicant Name: Mattel, Inc.    : ماتـــل، اينـــكبإسم.      
Applicant Address  : 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, California 90245, United States of America,  

كونتيننتال بوليفارد، ال سغندو،  333  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية , 90245كاليفورنيا 

Applicant for Correspondence :A.F. & R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE  
PALESTINE 
P.O. BOX 74, RAMALLAH  

  عــزيز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محــامون:  ليغعنوان التب
  فلسطني
  ، رام الله 74ص.ب 

Goods/Services: 
GAMES, TOYS AND PLAYTHINGS  VIDEO GAME 
APPARATUS  GYMNASTIC AND SPORTING 
ARTICLES  DECORATIONS FOR CHRISTMAS 
TREES.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ألعـــاب وألعـــاب االطفـــال والـــدمى، أجهـــزة العـــاب
ـــــاز ـــــوازم الجمب ـــــديو، ل ــــة الفي ــــه، زين  والرياض

ـــالد ـــد املي ـــجر عي    .ش

)264(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34927   : 34927العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd    : ميتـــــددايـــــونج فارماســـــيتيكال كـــــو.، لبإسم   
 

Applicant Address  : 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, 
Hyangnam-eup, Hwaseong-si Gyeonggi-do, Republic 
of Korea,  
                , ,  

 -جيل، هيانغنام-4، جياكغونغدان 14- 35  العنوان :
 دو، جمهورية كوريا ,  - يس جيونجي -ايب ، هواسيونج

                 , , ,  
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Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Botulinum toxin  Pharmaceuticals  Medicines for 
sensory organs  Medicines for peripheral nervous 
system  Pharmaceutical preparations for activating 
cellular function  Cardiovascular pharmaceutical 
preparations  Lozenges for pharmaceutical purposes  
Chemical preparations for pharmaceutical purposes  
Chemico-pharmaceutical preparations  Adjuvants for 
medical purposes  Drugs for medical purposes  
Medicines for human purposes  Pharmaceutical 
preparations for central nerve treatment  
Pharmaceutical preparations for diagnosis  
Dermatological pharmaceutical products  
Pharmaceutical preparations for treating skin 
disorders  Antibiotic preparations  Pharmaceutical 
preparations for respiratory organs  Pharmaceutical 
preparations for chemical disorder treatment  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات ـــــــــــوم؛ املستحرضــــــــــ  ســـــــــــم البوتوليني
 الصـــــــيدالنية؛ أدويـــــــة لألعضـــــــاء الحســـــــية؛
 أدويــــــــة للجهــــــــاز العصــــــــبي الطــــــــريف؛
ـــــــــــل ـــــــــــيدالنية لتفعي ـات ص  مستحرضــــــــــ
ـات ــــــــــة؛ املستحرضـــــــــ ــــــــــائف الخلوي  الوظ
ـــــــراص ـــــــة؛ أق ـــــــة الوعائي  الصـــــــيدالنية القلبي
ـات ــــــ  دواء لغايــــــــات صــــــــيدالنية؛ مستحرضـ
 دامــــــات صــــــيدالنية؛كيميائيـــــــــة الســـــــــتخ
ـات الكيميائيـــــــــة الصـــــــــيدالنية؛  املستحرضــــــــ
 مـــــواد مســـــاعدة لغايـــــات طبيـــــة؛ عقـــــاقري
 لالســــــتخدام الطــــــبي؛ أدويــــــة لالســــــتخدام
ـات الصــــــــــيدالنية  البرشــــــــــي؛ املستحرضـــــــــ
 لعــــــــالج الجهــــــــاز العصــــــــبي املــــــــركزي؛
ـات صـــــــــيدالنية للتشـــــــــخيص؛ ـــــــ  مستحرضـ
ـــــــــــة؛ ـــــــــــيدالنية جلدي ـات ص  مستحرضــــــــــ
ـات صــــــــــــيدالنية لعــــــــــــالج  مستحرضـــــــــــ
ـاتاالضـــطر ــــــــة؛ مستحرضـــــــ ــــــــات الجلدي  اب
ـات ــــــــــة؛ املستحرضـــــــــ ــــــــــادات الحيوي  املض
 الصـــــــيدالنية ألعضـــــــاء الجهـــــــاز التنفيســـــــ؛
ـات الصـــــــــــيدالنية لعـــــــــــالج  املستحرضــــــــــ

   .االضـــــــطرابات الكيميائيـــــــة
)265(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34928   : 34928العالمة التجارية رقم 
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Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd    : دايـــــونج فارماســـــيتيكال كـــــو.، ليمتـــــدبإسم   
 

Applicant Address  : 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, 
Hyangnam-eup, Hwaseong-si Gyeonggi-do, Republic 
of Korea,  
                , ,  

 -جيل، هيانغنام-4جياكغونغدان  ،14- 35  العنوان :
 دو، جمهورية كوريا ,  - يس جيونجي -ايب ، هواسيونج

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــاهم:  ليغعنوان التب ـــابا ورشك ــــــة س  للملكي
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Botulinum toxin  Pharmaceuticals  Medicines for 
sensory organs  Medicines for peripheral nervous 
system  Pharmaceutical preparations for activating 
cellular function  Cardiovascular pharmaceutical 
preparations  Lozenges for pharmaceutical purposes  
Chemical preparations for pharmaceutical purposes  
Chemico-pharmaceutical preparations  Adjuvants for 
medical purposes  Drugs for medical purposes  
Medicines for human purposes  Pharmaceutical 
preparations for central nerve treatment  
Pharmaceutical preparations for diagnosis  
Dermatological pharmaceutical products  
Pharmaceutical preparations for treating skin 
disorders  Antibiotic preparations  Pharmaceutical 
preparations for respiratory organs  Pharmaceutical 
preparations for chemical disorder treatment  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات ـــــــــــوم؛ املستحرضــــــــــ  ســـــــــــم البوتوليني
 الصـــــــيدالنية؛ أدويـــــــة لألعضـــــــاء الحســـــــية؛
 أدويــــــــة للجهــــــــاز العصــــــــبي الطــــــــريف؛
ـات صــــــــيدل  انيـــــــــة لتفعيـــــــــلمستحرضـــــــ
ـات ــــــــــة؛ املستحرضـــــــــ ــــــــــائف الخلوي  الوظ
ـــــــراص ـــــــة؛ أق ـــــــة الوعائي  الصـــــــيدالنية القلبي
ـات ــــــ  دواء لغايــــــــات صــــــــيدالنية؛ مستحرضـ
ــــــــــة الســــــــــتخدامات صــــــــــيدالنية؛  كيميائي
ـات الكيميائيـــــــــة الصـــــــــيدالنية؛  املستحرضــــــــ
 مـــــواد مســـــاعدة لغايـــــات طبيـــــة؛ عقـــــاقري
 لالســــــتخدام الطــــــبي؛ أدويــــــة لالســــــتخدام
ـات ال ــــــيدالنيةالبرشـــــــــــي؛ املستحرضــــــــــ  ص
 لعــــــــالج الجهــــــــاز العصــــــــبي املــــــــركزي؛
ـات صـــــــــيدالنية للتشـــــــــخيص؛ ـــــــ  مستحرضـ
ـــــــــــة؛ ـــــــــــيدالنية جلدي ـات ص  مستحرضــــــــــ
ـات صــــــــــــيدالنية لعــــــــــــالج  مستحرضـــــــــــ
ـات ـــــــ  االضـــــــــطرابات الجلديـــــــــة؛ مستحرضـ
ـات ــــــــــة؛ املستحرضـــــــــ ــــــــــادات الحيوي  املض
 الصـــــــيدالنية ألعضـــــــاء الجهـــــــاز التنفيســـــــ؛
ـات الصـــــــــــيدالنية لعـــــــــــالج  املستحرضــــــــــ

   االضـــــــطرابات الكيميائيـــــــة
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)266(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34929   : 34929العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd    : دايـــــونج فارماســـــيتيكال كـــــو.، ليمتـــــدبإسم   
 

Applicant Address  : 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, 
Hyangnam-eup, Hwaseong-si Gyeonggi-do, Republic 
of Korea,  
                , ,  

 -جيل، هيانغنام-4، جياكغونغدان 14- 35  العنوان :
 دو، جمهورية كوريا ,  - يس جيونجي -ايب ، هواسيونج

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Botulinum toxin  Pharmaceuticals  Medicines for 
sensory organs  Medicines for peripheral nervous 
system  Pharmaceutical preparations for activating 
cellular function  Cardiovascular pharmaceutical 
preparations  Lozenges for pharmaceutical purposes  
Chemical preparations for pharmaceutical purposes  
Chemico-pharmaceutical preparations  Adjuvants for 
medical purposes  Drugs for medical purposes  
Medicines for human purposes  Pharmaceutical 
preparations for central nerve treatment  
Pharmaceutical preparations for diagnosis  
Dermatological pharmaceutical products  
Pharmaceutical preparations for treating skin 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـاتســـــــــم البوتوليـــــــــني  وم؛ املستحرضـــــــــــــ
 الصـــــــيدالنية؛ أدويـــــــة لألعضـــــــاء الحســـــــية؛
 أدويــــــــة للجهــــــــاز العصــــــــبي الطــــــــريف؛
ـــــــــــل ـــــــــــيدالنية لتفعي ـات ص  مستحرضــــــــــ
ـات ــــــــــة؛ املستحرضـــــــــ ــــــــــائف الخلوي  الوظ
ـــــــراص ـــــــة؛ أق ـــــــة الوعائي  الصـــــــيدالنية القلبي
ـات ــــــ  دواء لغايــــــــات صــــــــيدالنية؛ مستحرضـ
ــــــــــة الســــــــــتخدامات صــــــــــيدالنية؛  كيميائي
ـات الكيميائيــــــــة الصــــــــيدالن  يــة؛املستحرضـــــــ
 مـــــواد مســـــاعدة لغايـــــات طبيـــــة؛ عقـــــاقري
 لالســــــتخدام الطــــــبي؛ أدويــــــة لالســــــتخدام
ـات الصــــــــــيدالنية  البرشــــــــــي؛ املستحرضـــــــــ
 لعــــــــالج الجهــــــــاز العصــــــــبي املــــــــركزي؛
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disorders  Antibiotic preparations  Pharmaceutical 
preparations for respiratory organs  Pharmaceutical 
preparations for chemical disorder treatment  

ـات صـــــــــيدالنية للتشـــــــــخيص؛ ـــــــ  مستحرضـ
ـــــــــــة؛ ـــــــــــيدالنية جلدي ـات ص  مستحرضــــــــــ
ـات صــــــــــــيدالنية لعــــــــــــالج  مستحرضـــــــــــ
ـات ـــــــ  االضـــــــــطرابات الجلديـــــــــة؛ مستحرضـ
ـاتاملضـــــــــادات الحيويـــــــــة؛ املســـــــــت  حرضـ
 الصـــــــيدالنية ألعضـــــــاء الجهـــــــاز التنفيســـــــ؛
ـات الصـــــــــــيدالنية لعـــــــــــالج  املستحرضــــــــــ

   االضـــــــطرابات الكيميائيـــــــة
 

)267(  

Date :04/12/2018 04/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34930   : 34930العالمة التجارية رقم 
 

Class: 1    : 1يف الصنف 
 

Applicant Name: Syngenta Participations AG    : ســــــينجنتا بارتسيبيشــــــنز إيــــــه جــــــيبإسم   
 

Applicant Address  : Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland,  

بازل ، سويرسا  4058،  215سشوارزوالداليل   العنوان :
 ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة    الفكري

  فلسطني
البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 أملـــــــــــواد الكيميائيـــــــــــة املســـــــــــتخدمة يف
 الصــــــــــــناعة والعلـــــــــــــوم والتصـــــــــــــوير
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Fertilizers  regulators of plant growth and plant 
activators  seed preserving substances  

ــــــزراع ــــــام يف ال ــــــرايف ك  ة، البســــــــتنهالفوتوغ
ــــــو  والحراجــــــه.  املخصــــــبات؛ منظــــــامت النم

ــــذور ــــة للب ــــواد حافظ ــــات؛ م    للنبات
 

)268(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34931   : 34931العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Syngenta Participations AG  ســــــينجنتا بارتسيبيشــــــنز إيــــــه جــــــيإسم :  ب   
 

Applicant Address  : Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland,  

بازل ، سويرسا  4058،  215سشوارزوالداليل   العنوان :
 ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Preparations for destroying vermin  fungicides, 
herbicides, insecticides. Products for the protection of 
plants, preparations for the protection of harvests and 
plants against pathogens of plants  Seed treatment 
insecticide and fungicides for agricultural use  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات إبــــــادة الطفيليــــــات؛ مبيــــــدات  مستحرضـــــ
ــــــارة ــــــاب الض ــــــدات األعش ــــــات، مبي  ،الفطري
ـات. منتجـــــــات لحاميـــــــة  مبيـــــــدات الحرشــــــ
ــــــة ــــــامل التحضــــــريية لحامي ــــــات ، واألع  النبات
 محاصــــــــيل النباتــــــــات والنباتــــــــات ضــــــــد
ـــــد ـــــات. مبي ـــــن النبات ـــــراض م ـــــببات األم  مس
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 حرشــــــــي ملعالجــــــــة البــــــــذور ومبيــــــــدات
   الفطريــــات لالســــتخدام الــــزراعي

 

)269(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34932   : 34932العالمة التجارية رقم 
 

Class: 31    : 31يف الصنف 
 

Applicant Name: Syngenta Participations AG    : ســــــينجنتا بارتسيبيشــــــنز إيــــــه جــــــيبإسم   
 

Applicant Address  : Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland,  
                , ,  

بازل ،  4058،  215سشوارزوالداليل   العنوان :
  سويرسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -اهم للملكية الفكرية سابا ورشك

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Agricultural, horticultural, and forestry products and 
grains not included in other classes. Living animals. 
Fresh fruits and vegetables. Seeds, natural plants and 
flowers. Foodstuffs for animals, malt  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 منتجـــــــات زراعيـــــــة وبســـــــتانية وحراجيـــــــة
ـــــات أخـــــرى ـــــذور غـــــري املتضـــــمنة يف فئ  .والب
ــــــه والخرضــــــوات ــــــة. الفواك ــــــات الحي  الحيوان
ــــــار ــــــات واألزه ــــــذور، والنبات ــــــة.  الب  الطازج
ــــــات ــــــة للحيوان ــــــواد غذائي ــــــة. م  ، الطبيعي

   .الشـــــعري
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)270(     

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34933   : 34933العالمة التجارية رقم 
 

Class: 44    : 44يف الصنف 
 

Applicant Name: Syngenta Participations AG    : ســــــينجنتا بارتسيبيشــــــنز إيــــــه جــــــيبإسم   
 

Applicant Address  : Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland,  
                , ,  

بازل ، سويرسا  4058،  215سشوارزوالداليل   العنوان :
 ,  

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Agricultural, horticultural and forestry services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خـــدمات الزراعـــة والبســـتنة والحراجـــة

)271(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34934   : 34934العالمة التجارية رقم 
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Class: 1    : 1يف الصنف 
 

Applicant Name: Syngenta Participations AG    : ســــــينجنتا بارتسيبيشــــــنز إيــــــه جــــــيبإسم   
 

Applicant Address  : Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland,  
                , ,  

بازل ، سويرسا  4058،  215سشوارزوالداليل   العنوان :
 ,  

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغبعنوان الت
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry. Fertilizers  regulators of plant growth  seed 
preserving substances  

ع/الخدمات التالية :من اجل البضائ
 املـــــــواد الكيميائيـــــــة املســـــــتخدمة يف

 الزراعـــــة، البســـــتنه والحراجـــــه.  املخصـــــبات؛
 منظـــامت النمـــو للنباتـــات؛ مـــواد حافظـــة

ـــــذور  للب
)272(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34935   : 34935العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5 5نف :   يف الص 
 

Applicant Name: Syngenta Participations AG    : ســــــينجنتا بارتسيبيشــــــنز إيــــــه جــــــيبإسم   
 

Applicant Address  : Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland,  
                , ,  

بازل ، سويرسا  4058،  215سشوارزوالداليل   العنوان :
 ,  

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA ليغعنوان التب  : 
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INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Preparations for destroying vermin  fungicides, 
herbicides, insecticides. Seed treatment insecticide and 
fungicides for agricultural use  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات إبــــــادة الطفيليــــــات؛ مبيــــــدات  مستحرضـــــ
ــــــارة ــــــاب الض ــــــدات األعش ــــــات، مبي  ،الفطري
ـات.  م ــــد حرشــــي ملعالجــــةمبيـــــدات الحرشــــ  بي
 البــــــذور ومبيــــــدات الفطريــــــات لالســــــتخدام

   الــزراعي
)273(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34936   : 34936العالمة التجارية رقم 
 

Class: 31    : 31يف الصنف 
 

Applicant Name: Syngenta Participations AG    : ـــــينجنتبإسم ـــــيس ـــــه ج    ا بارتسيبيشـــــنز إي
 

Applicant Address  : Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland,  
                , ,  

بازل ،  4058،  215سشوارزوالداليل   العنوان :
  سويرسا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Agricultural, horticultural, and forestry products and 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 منتجـــــــات زراعيـــــــة وبســـــــتانية وحراجيـــــــة
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grains not included in other classes. Fresh fruits and 
vegetables. Seeds, natural plants and flowers  

ـــــات أخـــــرى ـــــذور غـــــري املتضـــــمنة يف فئ   .والب
ـــــذور ـــــه والخرضـــــوات الطازجـــــة.  والب  ،والفواك

ـــــة ـــــار الطبيعي ـــــات واألزه    .والنبات
 

)274(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34937   : 34937العالمة التجارية رقم 
 

Class: 44    : 44يف الصنف 
 

Applicant Name: Syngenta Participations AG    : ســــــينجنتا بارتسيبيشــــــنز إيــــــه جــــــيبإسم   
 

Applicant Address  : Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland,  
                , ,  

ــــوان : ــــازل ،  4058،  215سشــــوارزوالداليل   العن ب
ـا ,  سويرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Agricultural, horticultural and forestry services  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
   خـــدمات الزراعـــة والبســـتنة والحراجـــة
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)275(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34939   : 34939العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Saber Fwzi Sayel Samara   : صـــابر فـــوزي صـــايل ســـامرةبإسم    
 

Applicant Address  : NABLUS - DER SHARAF JAWAL 
  , ,نـــــابلس ,0599654079

, 0599654079 -دير رشف جوال -نابلس   العنوان :
  نابلس, , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
ADVERTISING , BUSINESS MANAGEMENT , 
BUSINESS ADMINISTRATION , OFFICE 
FUNCTIONS., SELL SOLDERS 

التالية : من اجل البضائع/الخدمات
ـــــامل ـــــة االع ـــــالن وادارة وتوجي ـــــة واالع  الدعاي
ـــــع اللحـــــوم ـــــبي وبي ـــــل النشـــــاط املكت   وتفعي

)276(  

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34940   : 34940العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Saber Fwzi Sayel Samara   : صـــابر فـــوزي صـــايل ســـامرةبإسم    
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Applicant Address  : NABLUS - DER SHARAF JAWAL 
  , ,نـــــابلس ,0599654079

, 0599654079 -دير رشف جوال -نابلس   العنوان :
  نابلس, , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري االطعم ــــدمات ت  خ

)277(     

Date :05/12/2018 05/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34941   : 34941العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Cadbury UK Limited  ـــدإسم :  ب ـــاي ليمت ـــو ك ـــادبوري ي      ك
 

Applicant Address  : P.O Box 12 , Bournville Lane , 
Bournville, Birmingham B 30 2LU, United Kingdom,  
                , ,  

، بورنفيل الن، بورنفيل، بريمينغام 12ص.ب   العنوان :
  ال يو ، اململكة املتحدة ,  2  30يب 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Non-medicated confectionery, chocolate, chocolate 
confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery, ice-cream, desserts, cakes and biscuits  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــوكوال ـــــــة، الش ـــــــري العالجي ـــــــات غ  ،الحلوي
ـــات ــــــكر حلوي ــــــات الس ــــــوكوالته، حلوي  ،الش
ـــك ـــات، الكع ـــة، الحلوي ـــدة، البوظ ـــات مجم  حلوي

   والبســـــــكويت
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)278(  

Date :06/12/2018 06/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34942   : 34942العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Islam Hashem Mohammed Harbawi   : اســالم هاشــم محمــد حربــاويبإسم    
 

Applicant Address  : Alkhalel Ras Aljora, , ,  : الخليل، رأس الجورة, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
ارات البرية ، الرشفة ، شارع جمزو ، بجانب نادي السي 

  0598959997جوال 
Goods/Services: 
Clothing for women and children, namely: Islamic 
Clothing, Veils .shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, 
blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses, 
suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, 
boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, 
headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــدا ـــــــال،  وتحدي ـــــــاء واالطف ـــــــس للنس  مالب
ــــــان ــــــاب، القمص ـعيه، الحج ــــــس الرشـــــ  ،املالب
 قمصـــــان فوتـــــر،  واق مـــــن املطـــــر،  باليـــــز
ــــس ــــات، شــــورتات،  مالب  صــــوف، كــــنزات، خناق
ــــمية ــــات رس ــــرين، جاكيت ــــدالت مت ــــية، ب  ،رياض
ـــــــنزات ـــــــل، جي ـــــــات رياضـــــــة، بناطي   ،جاكيت
ــــــر ــــــاتني، اوف ــــــانري، فس  هــــوالت،  فســــتانتن
  ،طويــــل، جاكيتــــات، معــــاطف، جاكيتــــات مطــــر
ـــتاء ـــس ش ـــة،  مالب ـــاطف واقي ـــف،  مع ـــاالت ل   ،ش
 ،مالبـــــس ســـــباحة، مالبـــــس ســـــباحة قطـــــعتني
ـــامم ـــس ح ـــوم، مالب ـــس ن ـــباحة،  مالب ـــدالت س  ،ب
ـــــــل ـــــــة،  بناطي ـــــــس داخلي ـــــــات، مالب  بيجام
ـــــق ـــــات عن ـــــة،  ربط ـــــة، احزم ـــــة طويل   ،داخلي
ــــات،  طاقيــــة صــــيفية، لفحــــات، ربطــــات  قبع
ــــريول ــــات  معصــــم،  م ــــة اذن، ربط  ،رأس،  اغطي
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ــــة ــــة، احذي ــــة،  احذي ــــوارب محبوك ــــوارب، ج  ج
ــــابوج ــــنادل، ب ــــاطئ، ص ــــة للش ــــة،  احذي  ،طويل
ـــــواع ـــــع ان ـــــل،  جمي ـــــوف، حـــــامالت بناطي  كف

ــــب   .الحقائ
)279(  

Date :11/12/2018 11/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34944   : 34944العالمة التجارية رقم 
 

Class: 2    : 2يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Alsoroh Lltjara Wlastthmar    : رشكـــــة الرصـــــوح للتجـــــارة واالســـــتثامربإسم 
    

 
Applicant Address  : Ramallah -Albera,  
                , ,  

  البرية ,  - رام الله   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :bilal kamal  
 
PALESTINE 
Ramallah-Al birah Alsharafa Shar'e Gemzo Bejaneb 
Nadi Alsayarat  

  املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
بجانب نادي  -شارع جمزو-الرشفة -البرية -رام الله

  السيارات 
Goods/Services: 
Paints, varnishes, lacquers  preservatives against rust 
and against deterioration of wood  colorants  mordants  
raw natural resins  metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــواد ــــك، م ــــالءات الل ــــورنيش وط ــــدهانات وال  ال
ـــا ــنالوق ــب م ــظ الخش ــواد حف ــدأ وم ــن الص ــة م  ي
ــــــت ــــــواد تثبي ــــــوين، م ــــــواد التل ــــــف، م  التل
ـــــادن يف ـــــام، مع ـــــي خ ـــــج طبيع ـــــوان، راتن  األل
 شـــكل رقـــائق أو مســـحوق إلســـتخدام الـــدهانني
ــــــــة ــــــــامل الطباع ــــــــديكور وع ــــــــيي ال  وفن

   .والفنــــــــانني
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)280(  

Date :06/12/2018 06/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34945 34945لعالمة التجارية رقم :  ا 
 

Class: 2    : 2يف الصنف  

Applicant Name: Sharekat Al-Soroh Lel Tejarah Wa 
AL Estethmar 

  رشكـــــة الرصـــــوح للتجـــــارة واالســـــتثامربإسم :  

Applicant Address  : Ramallah Albera, , ,  : رام الله  البرية , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

  املحـــامي بـــالل كـــامل:  ليغعنوان التب
  فلسطني

البرية ، الرشفة ، شارع جمزو ، بجانب نادي السيارات  
  0598959997جوال 

Goods/Services: 
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــواد ــــورنيش وامل ــــدهانات وال ــــىل ال ــــمل ع  وتش
ــــن الصــــدأ ــــادن م ــــة املع ــــتي تســــخدم لوقاي  ال
 والخشــــــب_مواد التلــــــوين_ البويــــــا مــــــواد
ــــــة_املو  اد الكيميائيـــــــــــة الخاصـــــــــــةالدباغ
 لتثبيــــــــــــت االلــــــــــــوان والراتنجـــــــــــــات
ـــــــكل ـــــــذة بش ـــــــادن املتخ ـــــــة_ املع  الطبيعي
ـــــــتي تســـــــتخدم يف ـــــــائق واملســـــــحوقة ال  رق

ــــة ــــش والزخرف     النق
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)281(  

Date :06/12/2018 06/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34950   : 34950العالمة التجارية رقم 
 

Class: 16 16:    يف الصنف 
 

Applicant Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)   

فيديريشن انرتناشيونايل دي فوتبول اسوسيشن بإسم :  
      فيفا))

 
Applicant Address  : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
Switzerland,  
                , ,  

  زيوريخ, سويرسا ,  8044, 20شرتاسه - فيفا  العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Money clips for holding bank notes  table cloths of 
paper  napkins of paper  plastic shopping bags  bags of 
paper  invitation  cards  greeting cards  folded 
cardboard boxes  gift wrap  paper coasters, placemats 
and table sets  garbage bags of paper or  plastic  food 
wrappers  coffee filters  labels of paper or cardboard  
paper towels  toilet paper  make-up removing 
towelettes  made of paper  boxed tissues  paper 
handkerchiefs  stationery and school supplies (except 
equipment)  magnetic boards   (stationery)  typewriting 
machines  typewriting, copying, and writing paper 
(stationery articles)  envelopes  themed pads of  paper  
blocks of paper  notebooks  scribble pads  binders  
archiving boxes  document sleeves  book covers  

ة :من اجل البضائع/الخدمات التالي
مشابك نقود لحمل األوراق املرصـفية، أقمشـة املائـدة 
الورقيــة، املناديــل الورقيــة، حقائــب تســوق بالســتيك 
 ،ةدياعمال تاقاطب ،تاوعدال تاقاطب ،ةيقروال سايكأال،
صناديق من ورق مقوى مطوي، ورق تغليـف الهـدايا، 
ــــم  ــــة وأطق ــــائر الواقي ــــة، الحص ــــحون الواقي  الص
ـــــاس ا ـــــة، أكي ـــــدة الورقي لنفايــات الورقيــة أو املائ
ـــوة،  ـــام، مرشـــحات القه ـــة الطع البالســـتيكية، أغلف
امللصقات (الغري نسيجية)، املناشف الورقيـة، املناشـف 
ـــامم،  ـــة، ورق الح ـــة املبلل ــــة الورقي ــــف ورقي  مناش
ـــــأة ـــــل املعب ـــــاج، املنادي ـــــة املكي ـــــغرية إلزال  ص
ــــية ــــة، القرطاس ــــد ورقي ــــارم ي ــــناديق، مح  يف ص
ـــدات ـــدا املع ـــدارس (ع ـــوازم امل  ةباتــك تاحــول ،)ول
جدارية مغناطيسية (أدوات مكتبيـة)، اآلالت الكاتبـة، 
ــة، النســخ  ـــــــة (قرطاســـــــية) ورق للطباع  ،والكتاب
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bookmarks   lithographies, paintings (framed or 
unframed)  painting pads, colouring books  drawing 
and activity books  luminous paper   adhesive note 
paper  crepe paper  tissue paper  heat transfer paper  
heat sensitive paper  staples  staplers  flags of paper  
 pennants of paper  writing instruments  fountain pens   
pencils  pens  fountain pen sets  pencil sets  porous-
point pens   colouring pens  ball-point pens  broad-tip 
markers  ink  ink pads  rubber stamps  paint boxes  
paint and colouring pencils   chalk  decorations for 
pencils (stationery articles)  printing blocks  magazines  
newspapers  books and journals, particularly  dealing 
with athletes or sport events  printed teaching 
materials  schedules (for recording results)  event 
programs  event albums   photograph albums  
autograph books  address books  diaries  personal 
organisers  roadmaps  entry tickets  airline tickets and  
 boarding passes  cheques  printed timetables  
pamphlets and brochures  comic strips  collectable 
trading cards  sports trading  cards  bumper stickers  
stickers  sticker albums  calendars  posters  
photographs  postcards  foreign postage stamps, 
postage  stamps for collectible purposes  
commemorative stamp sheets  advertising signs and 
banners of paper or cardboard  decals   office requisites 
(except furniture)  correction fluids  rubber erasers  
pencil sharpeners  stands for writing implements  
paper  clips  drawing pins  rulers  adhesive tape for 
stationery, dispensers for adhesive tape  stencils  clip 
boards  notepad holders   bookends  seals  phone, ATM, 
travel and entertainment, cheque guarantee and debit 
cards made of paper or cardboard, credit  cards (not 
encoded) of paper or cardboard  luggage tags  passport 
holders  lanyards of paper for ID cards  

ـــــب عليهـــــا  املغلفـــــات، إضـــــاممات ورقيـــــة كت
ـــــــة ـــــــيهات ورقي ـــــــرية، كليش ـــــــاالت قص  ،مق
ــــــة ــــــة للخربش ــــــاممات ورقي ــــــرات، إض  ،املفك
 اإلضــــبارات، مــــواد تجليــــد الكتــــب، صــــناديق
ــــوث ــــافظ ال ــــفة، مح ــة األرش ــق، أغطي ــب،  ائ الكت
ــة، الرســومات  ــات الحجري ــب، املطبوع مــؤرشات الكت
املؤطرة أو الغـري مـؤطرة)، إضـاممات ورقيـة للرسـم، )
كتب التلوين، كتب الرسم والنشاطات، الورق امليضء، 
ورق الصــــق للمالحظــــات، ورق الكريــــب، الــــورق 
ـــــل  ـــــورق الناق ـــــة، ال ـــــل ورقي  الشـــــفاف، منادي
ـــىل ـــاس ع ـــورق الحس ـــرارة، ال الحـرارة، مشـابك  للح
ــة  ــات املثلث ــة، الراي ــورق، الكباســات، األعــالم الورقي ال
الورقية، أدوات الكتابـة، أقـالم الحـرب، أقـالم الرصـاص، 
 الكرويـــة، أطقـــم أقـــالم أقـالم الحـرب ذات الـرؤوس 
ــــحرب ــــالم ال ــــالم الرصــــاص، أق ــــم أق ــــحرب، أطق  ال
ــــــالم ــــــامية، أق ــــــة املس ــــــرؤوس الكروي  ذات ال
ــــرؤوس التلـــــــوين، األقـــــــالم الواســـــــم ة ذات ال
ــة،  ــع املطاطي ــادات الحــرب، الطواب العريضــة، الحــرب، لب
ــــوين صناديق طـالء، أقـالم  ــــم والتل ــــاص للرس  ،رص
 الطبشــــــــور، زينــــــــة ألقــــــــالم الرصــــــــاص
ـــــــــالت ـــــــــيهات، املج ـــــــــية)، الكليش  ،(قرطاس
ـــــــة ـــــــحف اليومي ـــــــب والص ـــــــد، الكت  ،الجرائ
ـــــيني ـــــور الرياض ـــــاطى أم ـــــتي تتع ـــــاألخص ال  ب
ــــم ــــواد تعلي ــــية، م ــــداث الرياض مطبوعــة،  واألح
جداول (لتسجيل النتائج)، بـرامج األحـداث املطبوعـة،  
ألبومات األحداث، ألبومات الصور الفوتوغرافية، كتب 
ـــنظامت  ـــات، امل ـــاوين، اليومي ـــب العن ـــع، كت التواقي
الشخصــية، خــرائط الطرقــات، تــذاكر الــدخول، تــذاكر 
 ،الخطـــــوط الجويـــــة وأذن الصـــــعود، الشـــــيكات 
لكتيبــــات جـــــــداول التوقيـــــــت املطبوعـــــــة، ا
والكراســات، املسلســالت الهزليــة، البطاقــات التجاريــة 
ـــة للتجميـــع، البطاقـــات التجاريـــة الرياضـــية،  القابل
ــــات ملصـــــقات للمصـــــدات، امللصـــــقات،   ألبوم
ـــــقة ـــــات امللص ـــــات، اإلعالن ـــــقات، الرزنام  ،امللص
ـــــــــــات ـــــــــــة، البطاق  الصـــــــــــور الفوتوغرافي
 ،الربيديـــــــة، الطوابـــــــع، الطوابـــــــع الربيديـــــــة
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ـــذ ـــع ت ـــحائف طواب كارية، شارات والفتات دعائية ص
الصور منه  من الورق أو الورق املقوى، ورق معد لنقل 
إىل أسطح أخرى، اللوازم املكتبية (عدا األثاث)، سـوائل 
تصحيح، املحايـات املطاطيـة، برايـات أقـالم الرصـاص، 
منصــات ألدوات الكتابــة، مشــابك الــورق، دبــابيس 
ة، للقرطــــــايس الرســـم، املســـاطر، أرشطـــة الصـــقة 
ـــل  ـــقة، اإلستنســـل، حوام ـــة الالص ـــات لألرشط موزع
قصاصات الورق، حامالت املفكرات، الدمغات، مسـاند 
الكتب، بطاقات الهاتف، ماكينات الرصاف اآليل، السفر 
 واإلئتـــــامن املصـــــنوعة والرتفيـه، ضـامن الشـيكات 
ـــــات ـــــوى، بطاق ـــــورق املق ـــــورق أو ال ـــــن ال  م
ـــورق ـــورق أو ال ـــن ال ـــغري مشـــفرة) م ـــامن (ال  اإلئت
 املقــــوى، بطاقــــات األمتعــــة، حــــامالت جــــوازات
ـــــــريف ـــــــات التع ـــــــامالت بطاق ـــــــفر، ح  الس

ـــــية    الشخص
)282(  

Date :06/12/2018 06/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34951   : 34951العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)   

فيديريشن انرتناشيونايل دي فوتبول اسوسيشن بإسم :  
      فيفا))

 
Applicant Address  : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
Switzerland,  
                , ,  

  زيوريخ, سويرسا ,  8044, 20شرتاسه - فيفا  العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 
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Goods/Services: 
Clothing  footwear  headgear  shirts  knitted garments  
jerseys, pullovers, tank-tops  T-shirts  vests  singlets  
dresses  sports  dresses  skirts  sports skirts  underwear  
swimwear, bikinis  tankinis  bath robes  shorts  pants  
sweaters  bonnets  caps  hats   scarves  headscarves  
sashes for wear  shawls  visors  peaked caps  warm-up 
suits  sweatshirts  jackets  sports jackets  stadium 
 jackets  blazers  rainwear  coats  uniforms  ties  
wristbands  anti-sweat wristbands  headbands  finger-
bands  sports bracelet of  silicone   gloves  aprons  bibs 
(not of paper)  pyjamas  toddler and infant playwear  
clothing for babies socks and hosiery   suspenders  belts  
braces  sandals, thong sandals  athletic footwear, 
namely outdoor shoes, hiking shoes, basketball shoes, 
 cross-training shoes, cycling shoes, indoor sports shoes, 
running and track-field shoes, flip-flops, football shoes 
(indoor and  outdoor), football boots, canvas shoes, 
tennis shoes, urban sports shoes, sailing shoes, aerobic 
shoes  sports apparel, namely  fleece tops, jogging suits, 
knit sportswear, sport casual pants, polo-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, soccer-style shirts, rugby-style 
 shirts, socks, swimwear, tights and leg warmers, 
tracksuits, functional underwear, singlets, bra tops, 
leotards, wristbands,  headbands, gloves, snow suits, 
snow jackets, snow pants  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
املالبس، لباس القدم، أغطية الرأس، القمصان، األلبسـة 
املحبوكـــة، الجرزيـــات، البلـــوفر، القمصـــان العلويـــة 
النصفية، قمصـان النصـف كـم، الصـدريات، القمصـان 
لتنـانري، تنـانري أثــــواب رياضــــية، ا   التحتية، الفسـاتني،
املالبس الداخلية، لبـاس السـباحة، البيكينـي،  رياضية، 
ـاويل،  ــورتات، الرسـ ــتحامم، الش ــاذل إس ــانكيني، مب الت
الكنــزات الصــوفية، الطاقيــات، القلنســوات، القبعــات، 
ــبس، الشــاالت،  ــرأس، أحزمــة لل االوشــحة، أوشــحة ال
 للوقايـــة مـــن الشـــمس،  حـــواف قبعــات رياضــية 
ـــــــوا ـــــــات، قلنس ت ذات حــــواف، بــــذات القبع
ــات  ــات، الجاكيت ــة، الجاكيت ــة، القمصــان املعرق التحمي
ــرتات  ــية، الس ــدرجات الرياض ــات امل ــية، جاكيت الرياض
املطـر، املعـاطف،  الرياضية (باليزر)، مالبس واقية من 
البذات املوحدة، ربطات العنق، أربطة املعصم، أربطة 
  الرأس، أرشطة لألصابع، سوار ريـايض مـن السـيليكون،
القفــازات، املــآزر، املرايــل (غــري ورقيــة)، البيجامــات،  
الرضــع، أكيــاس نــوم  ألبســة لعــب لألطفــال واألطفــال 
لألطفـــال (مالبـــس)، الجـــوارب واملالبـــس املحبوكـــة، 
حــامالت البنطلونــات، األحزمــة، الحــامالت، الصــنادل، 
صنادل السري، ألبسـة القـدم الرياضـية، خاصـًة أحذيـة 
ـــ ل ـــة امليش ـــارج، أحذي طويلـة، أحذيـة  مسافات للخ
لعبة كرة السلة، أحذية للـتامرين الرياضـية املتعـددة، 
أحذية لركوب الدراجات، أحذيـة الرياضـات الداخليـة، 
األحذيـــة الكالســـيكية، أحذيـــة للعـــدو وللمضـــامري، 
 القـــدم الزحافــات (فليــب فلــوب)، أحذيــة لعبــة كــرة 
ـــــرة ـــــة ك ـــــزم لعب ـــــة)، ج ـــــة والخارجي  (الداخلي
القامش الكتاين، أحذية لعبـة كـرة  القــدم، أحذيــة مــن
املرضب، أحذيـة الرياضـات املدينيـة، أحذيـة اإلبحـار، 
ــك، مالبــس رياضــية، خاصــًة األلبســة  ــة األيروبي أحذي
ـــــة الفوقيـــة الصـــوفية،  ـــــة، األلبس ـــــذات الهرول  ب
ـاويل الرياضــــــية ــــــة، الرســـــ  الرياضــــــية املحبوك
ـــــو، القمصـــــان ـــــغري رســـــمية، قمصـــــان البول  ال
ـاويل ال ــــــة، الرســـــ ــراز املعرق ــان بط ــة، قمص معرق
قمصان لعبة كرة القدم، قمصان بطـراز قمصـان لعبـة 
ــودة الركبي، الجوارب، لبـاس  ــف ذات ج ــدم، مناش  الق
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ــــل ــــدفئات األرج ــــيقة وم ــــة الض ــــة، األلبس  ،عالي
 بـــــذات حلبـــــات الســـــباق، األلبســـــة التحتيـــــة
 العمليـــــــة، القمصـــــــان التحتيـــــــة، حـــــــامالت
 ،الصــــدر، ألبســــة الراقصــــني، أربطــــة املعصــــم
ـــــازات، أربـــط ـــــرأس، القف ــــــج ة ال ــــــذات الثل  ،ب

   جاكيتـــــات الثلـــــج، رساويـــــل الثلـــــج
 

 
)283(  

Date :06/12/2018 06/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34952   : 34952العالمة التجارية رقم 
 

Class: 28    : 28يف الصنف 
 

Applicant Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)   

فيديريشن انرتناشيونايل دي فوتبول اسوسيشن بإسم :  
      فيفا))

 
Applicant Address  : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
Switzerland,  
                , ,  

  زيوريخ, سويرسا ,  8044, 20شرتاسه - فيفا  العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Games and playthings  sport balls  board games  tables 
for table football   micro-jerseys  dolls and animals  toy 
vehicles   puzzles  balloons  inflatable toys  playing 
cards  confetti  articles for gymnastics and sport, 
appliances for gymnastics  football  equipment, namely 
footballs, gloves, knee, elbow and  shoulder pads, shin 
guards and football goals  football goal walls  sport 
 bags and containers adapted for carrying sports articles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األلعاب وأدوات اللعـب، الكـرات الرياضـية، األلعـاب 
اللوحية، طاوالت لعبة البايبيفوت، الدمى والحيوانـات 
ــات،  ــاب، األحجي ــكل ألع ــىل ش ــات ع ــوة، مركب املحش
البالونـــات، األلعـــاب القابلـــة للـــنفخ، ورق اللعـــب، 
ــــازيوم  ــــون، أدوات للجمن ــــورق املل ــــات ال  قصاص
الرياضــة، أجهــزة الجمنــازيوم، معــدات كــرة القــدم، و
ــواع  ــة، األك ــادات الركب ــازات، لب ــرات، القف ــًة الك خاص
واألكتــاف، أدوات حاميــة القصــبة ومرمــى لعبــة كــرة 
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party hats (toys)  hand-held electronic games adapted 
for use with  television receivers only  joysticks for 
video games  video games  video game machines  
gaming consoles  hand-held game  machines with liquid 
crystal displays  hand-held electronic games other than 
those adapted for use with television receivers  only  
gamepads  steering wheels for video games and 
dancing mats for video games  foam hands (toys)  toy 
robots for  entertainment  arcade games  replica models 
of aircraft  toys for pet animals  scratch cards  kites  
roller skates  scooters (toys)   skateboards  virtual 
reality headsets for games  

ـــى  ـــدران مرم ـــدم، ج ــــب الق ــــدم، حقائ ــــرة الق  ك
ـــــل األدوات ـــــزة لحم ـــــية مجه ـــــات رياض  وحاوي
ـــــــة ـــــــية مدولب ـــــــب رياض ـــــــية، حقائ  ،الرياض
فالت (ألعاب)، االلعاب حقائـــب عـــدد، قبعـــات الـــح
اإللكرتونيــة املحمولــة باليــد املجهــزة لإلســتعامل مــع 
ـــزة إســـتقبال   التلفـــــــــزيون فقـــــــــط، أذرع أجه
ــــاب ــــديو، ألع ــــاب الفي ــــل ألع ــــن أج ــــه م  توجي
ــــــديو، منصــــــات ــــــديو، آالت ألعــــــاب الفي  الفي
 األلعــــاب، آالت ألعــــاب محمولــــة باليــــد مــــع
ـــــن الكريســـــتال الســـــائل ـــــرض م ـــــات ع  ،شاش
ـــــكرت بخـالف تلـك  ونية املحمولة باليد األلعـــــاب اإلل
املجهــزة لإلســتعامل مــع أجهــزة إســتقبال التلفزيــون 
ــاب  ــادة أللع ــاب، عجــالت القي ــادات األلع ــط، وس فق
الفيديو وحصائر رقص أللعاب الفيديو، أشـكال أيـادي 
 شــكل رجــل من املطاط الزبدي (ألعاب)،  ألعاب عـىل 
 آيل للرتفيــــــــه، ألعــــــــاب اآلركيــــــــد، منــــــــاذج
ـــق ـــائرات طب األصـل، ألعـاب للحيوانـات األليفـة،  ط
بطاقات الحك، الطائرات الورقيـة، الزالجـات املدولبـة، 
دراجات الرجل (ألعاب)، الزالجات اللوحيـة، سـامعات 

   افـــرتايض مـــن أجـــل األلعـــاب واقع 
)284(  

Date :06/12/2018 06/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34953 34953م :  العالمة التجارية رق 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)   

فيديريشن انرتناشيونايل دي فوتبول اسوسيشن بإسم :  
      فيفا))

 
Applicant Address  : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
Switzerland,  
                , ,  

  زيوريخ, سويرسا ,  8044, 20شرتاسه - فيفا  العنوان :
                 , , ,  
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Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت   يب اجنتــــــس ملتــــــد يت ام -ب

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Education  training  providing training courses  
entertainment  entertainment services provided at or 
relating to sports events   entertainment services in the 
form of public viewings of sports events organisation 
of sporting and cultural events and activities  
 organisation of lotteries and competitions  
organisation of sporting competitions and events in 
the field of football  providing  sports facilities  fun 
park services  health and fitness club services  rental 
services for audio and video equipment  production, 
 presentation, publication and/or rental of films, sound 
and video recordings  publication and/or rental of 
interactive educational  and entertainment products, 
namely films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs  publication of statistics and  other 
information on sports performances  radio and 
television reporting of sporting events  production and 
editing services for  radio and television programmes  
photography services  photography, audio and 
videotaping production services  production  of 
animated movies  production of animated television 
programs  seat booking services for entertainment and 
sporting events   ticket reservation services for 
entertainment and sporting events  sports ticket agency 
services  timing of sports events  recording  of sports 
events  organisation of beauty contests  interactive 
entertainment  gambling services   providing of raffle 
services   online game services  providing online 
entertainment in the nature of game tournaments  
organization of computer game  competitions including 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 التعليـــــــم، التـــــــدريب، خـــــــدمات تـــــــوفري
ــــــدمات ــــــه، الخ ــــــة، الرتفي ــــــدورات التدريبي  ال
 الرتفيهيــــــــة املقدمــــــــة خــــــــالل األحــــــــداث
 الرياضـــــــــــية أو املتعلقـــــــــــة باألحـــــــــــداث
 الرياضـــــــية، الخـــــــدمات الرتفيهيـــــــة بشـــــــكل
النشاطات  ات عامة لألحداث الرياضية، توفري مشاهد
الرياضية والثقافية، تنظيم األحداث والنشاطات 
الرياضية والثقافية، تنظيم اليانصيب واملسابقات، 
تنظيم املسابقات واألحداث الرياضية يف مجال كرة 
القدم، توفري املنشآت الرياضية، خدمات منتزهات 
ـــا  ـــحة واللي ـــوادي الص ـــدمات ن ـــرح، خ قة، تأجري امل
املعدات السمعية والفيديو، إنتاج، عرض، نرش و/أو 
تأجري األفالم، التسجيالت السمعية والفيديو، نرش و/أو 
تأجري املنتجات التعليمية والرتفيهية التفاعلية، خاصًة 
األفالم، الكتب، األقراص املدمجة، أقراص الفيديو  
ــــراص ،) DVDs الرقمية ( ــــغرية، األق ــــراص الص  األق
امل  رشن ،) CD-ROMs دمجة القارئة للذاكرة فقط (
اإلحصاءات وغريها من املعلومات عن العروض 
ــــة الرياضية،  ــــارير اإلذاعي ــــداد التق ــــدمات إع  خ
 ،والتلفزيونيــــــة عــــــن األحــــــداث الرياضــــــية
 خـــــدمات إنتـــــاج وتحـــــرير الربامـــــج اإلذاعيـــــة
ـــــــــــة، خـــــــــــدمات التصـــــــــــوير  والتلفزيوني
ــــــة ــــــاج املتعلق ــــــدمات اإلنت ــــــرايف، خ  الفوتوغ
وتصوير أرشطة  بالتصوير الفوتوغرايف، السمعيات 
الفيديو، إنتاج أفالم الرسوم املتحركة، إنتاج برامج 
الصور املتحركة التلفزيونية، خدمات حجز املقاعد 
لألحداث الرتفهية والرياضية،  خدمات حجز التذاكر 
 وكـــاالت لألحداث الرتفهية والرياضية، خدمات 
ـــــــــت ا ـــــــــية، توقي ـــــــــذاكر الرياض ألحداث الت
الرياضية، تسجيل األحداث الرياضية، تنظيم مسابقات 
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online game competitions  information relating to 
entertainment or education, provided on-line from a 
 computer database or the Internet or on wireless 
electronic communication device  electronic games 
services provided by  means of the Internet or on 
wireless electronic communication device 
(entertainment)   publication of books  publication of 
 electronic books and journals on-line  entertainment 
services in the form of chat rooms on the Internet or 
on wireless electronic  communication device  
entertainment services in the form of cinema 
performances  translation services   interpreter services  
 provision of entertainment infrastructures, namely, 
VIP lounges and sky boxes both on and off site sports 
facilities for  entertainment purposes  hospitality 
services, namely customers reception services, 
including provision of tickets for sporting or 
 entertainment events  providing online information in 
the fields of sports or sports events from a computer 
database or the  Internet  

الجامل، خدمات الرتفيه التفاعيل، خدمات املقامرة، 
توفري خدمات البيع اليانصيبي، خدمات األلعاب 
 عــــــىل شــــــبكة اإلنرتنــــــت، خــــــدمات املبارشة 
 تـــــــوفري الرتفيـــــــه املبـــــــارش عـــــــىل شـــــــبكة
ــــــم ــــــب، تنظي ــــــة دورات لع ــــــت بطبيع  اإلنرتن
اب الكمبيوتر املتضمنة منافسات منافســــات ألــــع
األلعاب املبارشة عىل شبكة اإلنرتنت، توفري املعلومات 
ــــــــرة املتعلقة  ــــــــم، املتوف ــــــــه أو التعلي  بالرتفي
ـــة أو ـــات ممكنن ـــدة بيان ـــن قاع ـــارش م ـــكل مب  بش
 شـــــــــبكة اإلنرتنـــــــــت أو أدوات إتصـــــــــاالت
 إلكرتونيــــــة الســــــلكية، خــــــدمات األلعــــــاب
ــــــــــــطة ــــــــــــرة بواس ــــــــــــة املتوف  اإللكرتوني
السلكية  رنت أو أدوات إتصاالت إلكرتونية اإلنـــت
ترفيه)، نرش الكتب، نرش الكتب واملجالت اإللكرتونية )
بشكل مبارش عىل شبكة اإلنرتنت، خدمات ترفيهية 
بشكل غرف دردشة عىل شبكة اإلنرتنت أو عىل أدوات 
 ترفيهيــــــــة إتصاالت إلكرتونية السلكية، خدمات 
 ،بشــــكل عــــروض ســــينامئية، خــــدمات الرتجمــــة
خدمات املرتجم، توفري التزويد بالبنى التحتية 
الرتفيهية، خاصًة، ردهات الشخصيات الهامة جداً أو 
يف أو  ( sky boxes غرف مخصصة لكبار الشخصيات (
ـــــراض  ـــــرم املنشـــــآت الرياضـــــية ألغ ـــــارج ح  خ
ـــــــدمات ـــــــيافة، خ ـــــــدمات الض ـــــــه، خ  الرتفي
 إســــــــتقبال الزبــــــــائن، املتضــــــــمنة تــــــــوفري
ــــا ــــذاكر لألحــــداث الري ضية أو الرتفيهية؛ توفري الت
معلومات عرب اإلنرتنت يف مجاالت الرياضة أو األحداث 
 الرياضـــــية مـــــن قاعـــــدة بيانـــــات حاســـــوب أو 

ـــــــت    اإلنرتن
)285(  

Date :06/12/2018 06/12/2018 : التاريخ 
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Trademark No.:34954   : 34954العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Saleh Khalaf Lil Tawabel 
Wal Montajat Al Tabeiah  

 رشكــــة صــــالح خلــــف للتوابــــلبإسم :  
ـــــــة      واملنتجـــــــات الطبيعي

 
Applicant Address  :  106 Jaffa Street, Ramallah, West 
Bank, Palestine,  
                , ,  

له, الضفة الغربية, شارع يافا, رام ال 106   العنوان :
  فلسطني , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Dried fruits and vegetables, Dates  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الفواكـــــه والخرضـــــوات املجففـــــة, التمـــــور

)286(  

Date :06/12/2018 06/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34955   : 34955العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Saleh Khalaf Lil Tawabel 
Wal Montajat Al Tabeiah  

 رشكــــة صــــالح خلــــف للتوابــــلبإسم :  
ـــــــة      واملنتجـــــــات الطبيعي

 
Applicant Address  :  106 Jaffa Street, Ramallah, West 
Bank, Palestine,  
                , ,  

شارع يافا, رام الله, الضفة الغربية,  106   العنوان :
  فلسطني , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ــــــــــس -ب   ملتـــــد يت ام يب اجنت
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PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee  sugar, rice, 
tapioca and sago  flour and preparations made from 
cereals  bread, pastry  and confectionery  ices  honey, 
treacle  yeast, baking-powder  salt  mustard  vinegar, 
sauces (condiments)  spices  ice  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــــوة والشــــــــاي والكاكــــــــاو والقهــــــــوة
 االصـــــــــطناعية, الســـــــــكر واألرز, التابيوكـــــــــا
ـات ــــــــــدقيق واملستحرضـــــــــ ــــــــــاجو, ال  والس
 املصـــــنوعة مـــــن الحبـــــوب, الخـــــبز والفطـــــائر
ــــــل ــــــة, عس ــــــات املثلج ــــــات,  الحلوي  والحلوي
ــــل ــــل والعس ـــرية  النح ـــود, الخم ــحوق االس  ومس
 الخبــــيز, امللــــح, الخــــردل, الخــــل والصلصــــات

ـــــج ـــــارات, الثل ـــــل), البه    (التواب
 

)287(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34956   : 34956العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekt Mtahn Marj Bin Amer Lsnaa 
Wtjara  

ــرج بــن عــامر للصــناعةبإسم :   ــاحن م ــة مط  رشك
     والتجــــارة

 
Applicant Address  : jenin - Almanteqa Alsnaaea, , , 
 جنــــني

  املنطقة الصناعية, , , , جنني -جنني   العنوان :

Applicant for Correspondence :Alaa Mohammad yahya 
Ahed Asmar  
 
PALESTINE 
Jenin - dawar aldakhleya - amart roaya - altabeq 3 

ــيى:  ليغعنوان التب ــد يح ــالء" محم ــامي ع  " املح
 0598935529جوال :  - عاهد أسمر

 
  فلسطني

  3الطابق  -عامرة رؤيا  - دوار الداخلية  -جنني 
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Goods/Services: 
Flour 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 طـــحني قمـــح

)288(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34957   : 34957العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: mamdouh aajuba   : ممـــدوح عـــوين عبـــداملغني جعبـــةبإسم    
 

Applicant Address  : alkhalil, , ,  : الخليل املنرش  العنوان , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
shoes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 احذيــة

)289(  

Date :03/12/2018 03/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34958   : 34958العالمة التجارية رقم 
 

Class: 37    : 37يف الصنف 
 

Applicant Name: AL BAWANI CO. LTD    : ــــدودةبإسم ــــواين املح ــــة الب      رشك
 

Applicant Address  : PO Box 65697 Riyadh 11566- Saudi 
Arabia,  
                , ,  

اململكة  11566الرياض -65697ص ب   العنوان :
  العربية السعودية , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY  

 رشكــــة ســــامس للملكيــــة:  ليغعنوان التب
ـــــة   الفكري
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PALESTINE 
Nablus- Palestine P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202  

 
  فلسطني
   092389202تلفون  219فلسطني ص.ب -نابلس 

Goods/Services: 
Building construction repair installation services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 إنشــــاء املبــــاين واإلصــــالح وخــــدمات

ــــــع ــــــب أو التجمي  .الرتكي
)290(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34959   : 34959العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: shareket mall algandoor cash and 
cary  

ــاريبإسم :   ــد ك ــاش ان ــدور ك ــول الغن ــة م      رشك
 

Applicant Address  : ramallah - palestine,  
                , ,  

  فلسطني ,  - رام الله   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :yazan al tawil  
 
PALESTINE 
ramallah-albira-moqabel albank al islami al falastini-
altabeq alawal  

ـــل:  ليغعنوان التب ـــزن الطوي   املحـــامي ي
 

  فلسطني
-مقابل البنك االسالمي الفلسطيني-البريه -رام الله

  الطابق االول 
Goods/Services: 
mineral and aerated waters and other non  alcoholic 
beverages  fruit beverages and fruit juices  syrups and 
other preparations for making beverages.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 امليـــــــاه املعدنيـــــــة والغازيـــــــة واملرشـــــــوبات
 األخـــــرى غـــــري الكحوليـــــة مرشـــــوبات وعصـــــري
ــــنع ــــرى لص ـات أخ ــــة ومستحرضـــ ــــه أرشب  الفواك

ــــــوبات    املرش
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)291(  

ج

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34960   : 34960العالمة التجارية رقم 
 

Class: 37    : 37يف الصنف 
 

Applicant Name: na repair experts Lseana Wtashteb    : رشكــــة مســــرت صــــيانة ريبــــريبإسم 
     اكســـــــبريتس للصـــــــيانة والتشـــــــطبب

 
Applicant Address  : nablus- azmout,  
                , ,  

  عزموط , -نابلس   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ameed syam  
 
PALESTINE 
nablus -street sufean  

  عميــد صــيام:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  عامرة اإلرساء -شارع سفيان-نابلس

Goods/Services: 
Building construction  repair  installation services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــب ــــدمات الرتكي ــــالح وخ ــــاين واإلص ــــاء املب  إنش

 أو التجميـــــع
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)292(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34962   : 34962العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: saj iimport and eoport company   : رشكـــــة ســـــاجي لالســـــترياد والتصـــــديربإسم   

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34961   : 34961العالمة التجارية رقم 
 

Class: 28    : 28يف الصنف 
 

Applicant Name: sajiimport and eoport company   : رشكـــــة ســـــاجي لالســـــترياد والتصـــــديربإسم   
 

Applicant Address  :   , , , ,   العنوان :  , , ,

Applicant for Correspondence :taher abu salha 
 
PALESTINE 
 

ــالحه:  ليغعنوان التب ــو ص ــاهر اب ــامي ط   املج
 

  فلسطني
  

Goods/Services: 
Games and playthings; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for 
Christmas trees.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــة ـــــــب، أدوات الرياض ـــــــب وأدوات اللع  اللع
ـــــواردة ـــــة واألدوات الرياضـــــية غـــــري ال  الجمنازي
ـــات أخـــرى، زينـــة لشـــج ــــالديف فئ ــــد املي   رة عي

)293(  
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Applicant Address  : qalqilia/huseen helal.s./zuher 
helal,b,, , ,  

عامرة زهري -قلقيلية شارع حسني هالل   العنوان :
  , , , , 0599580615هالل واخوانه ت 

Applicant for Correspondence :taher abu salha 
 
PALESTINE 
 

ــالحه:  ليغعنوان التب ــو ص ــاهر اب ــامي ط   املج
 

  فلسطني
  

Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 .املالبـــس ولبـــاس القـــدم وأغطيـــة الـــرأس

)294(  

Date :10/12/2018 10/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34963   : 34963العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: .Grupo Bimbo S.A.B. de C.V    : ـــــه. يب. دي يسبإسم ـــــو اس. اي ـــــروبو بيمب  .ج
     .يف

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

 1000سيو دي ال ريفورما منرب برولوجيشن با  العنوان :
كولونيا بينا بالنش سنتا يف ديليجكشن الفارو ابريجون 

  مكسيكو دي.يف. املكسيك , 
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــه -للخـــــدمات اإلستشـــــارية ـــرج رام - رام الل  ب

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  - برج رام الله التجاري  - رام الله 
Goods/Services: 
Processed nuts and potato chips  

اجل البضائع/الخدمات التالية :من 
ـات املجهزة/املعالجـــــة ورقـــــائق  املكرســــ

 البطـــــاطس
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)295(     

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34964   : 34964العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: .Grupo Bimbo S.A.B. de C.V    : ـــــه. يب. دي يسبإسم ـــــو اس. اي ـــــروبو بيمب  .ج
     .يف

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

 برولوجيشن باسيو دي ال ريفورما منرب  العنوان :
كولونيا بينا بالنش سنتا يف ديليجكشن الفارو  1000

  ابريجون مكسيكو دي.يف. املكسيك , 
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليـغعنـوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــــارية ـــــدمات اإلستش  بـــرج رام - رام اللــــه -للخ

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشـارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  -برج رام الله التجاري  -رام الله 
Goods/Services: 
Corn flakes  tortillas  cereal-based snack food  rice-
based snack food popcorn  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــورتيال) ـــــذرة (الت ـــــك ال ـــــذرة، كع ـــــائق ال  ،رق
ــــات ــــوب، وجب ــــها الحب ــــة اساس ــــات خفيف  وجب

   خفيفـــــة اساســـــها االرز، البوشـــــار



274 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

 

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34966  34966:  العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft    : ـــوربإسم ــــــــل -كن  نايهرميتي
ــــــــــــــــافت      أكتاينجيسيلستش

 
Applicant Address  : 19 Bahnhofstrasse, 8240 Thayngen, 
Switzerland,  
                , ,  

 ذاينغني، سويرسا ,  8240 بانهوفسرتايس، 19  العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليـغعنـوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــــارية ـــــدمات اإلستش  بـــرج رام - رام اللــــه -للخ

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشـارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  -برج رام الله التجاري  -رام الله 
Goods/Services: 
Services for the provision of food and drink (catering 
and restaurants)  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــوباتخـــدمات تـــوف ــــــة واملرش ــــــر االطعم  ي

   ( املطـــاعم وتقـــديم الطعـــام)

)296(  
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)297(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34967   : 34967العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft    : ـــوربإسم ـــــــلن -كن  ايهرميتي
ــــــــــــــــافت      أكتاينجيسيلستش

 
Applicant Address  : 19 Bahnhofstrasse, 8240 Thayngen, 
Switzerland,  
                , ,  

 ذاينغني، سويرسا ,  8240بانهوفسرتايس،  19  العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــه -للخـــــدمات اإلستشـــــارية ـــرج رام - رام الل  ب

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  - ه التجاري برج رام الل - رام الله 
Goods/Services: 
Fruit based beverages  vegetable based beverages  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، املرشـــــــوبات الـــــــتي اساســـــــها الفواكـــــــه

ــــتي اساســــها الخضــــار    واملرشــــوبات ال
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)298(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34968   : 34968العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft    : ـــوربإسم ــــــــل -كن  نايهرميتي
ــــــــــــــــافت      أكتاينجيسيلستش

 
Applicant Address  : 19 Bahnhofstrasse, 8240 Thayngen, 
Switzerland,  
                , ,  

 ذاينغني، سويرسا ,  8240بانهوفسرتايس،  19  عنوان :ال
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــه -مــــات اإلستشــــاريةللخـــد ـــرج رام - رام الل  ب

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  - برج رام الله التجاري  - رام الله 
Goods/Services: 
Croutons, crackers, herbs and combinations thereof for 
the garnishing of soup  flavourings and seasonings, 
also in de-hydrated, powder and paste form  marinades  
pasta  gravy mixes  taco shells  tortillas and noodles  
rice  filled pasta  crackers  poppadoms  sauces, 
including sauces in frozen, wet and dry form  de-
hydrated sauces mixes  chilled and frozen ready meals, 
snacks, (instant) meals, instant snack foods and ready-
to-cook food products, all on the base of rice, noodles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، قطــــــع الخــــــبز املحمــــــص ، البســــــكويت
 ، االعشــــاب وخليــــط منهــــا لــــتزين الحســــاء
 املنكهـــــــات والتوابـــــــل ، منهـــــــا يف شـــــــكل
ــع ــون، النق ــكل معج ــحوق وش ــكل مس ــف وش  مجف
ــــاكو ، ـة الت ــــم ، قرشـــ ــــة اللح ــــة ، صلص  املعكرون
ــــبز التــــورت ، ـــــــعريية ، االرزخ ـــــــال والش  ، ي
ــــادومس ــــات ، بوب ــــوة ، املقرمش ــــة محش  معكرون
ــــك ــــا يف ذل ــــات ، مب ــــدي ) ، الصلص ــــبز الهن  (الخ
ـــــات املجمـــــدة ، والرطبـــــة والجافـــــة  ، الصلص
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or pasta  ready-to-use seasoning mixes for the 
preparation of dishes and sauces  dried, cooked and 
preserved food products on the base of rice, noodles or 
pasta  

ــــات جــــاهزة  خليــــط الصلصــــات املجففــــة ، وجب
ــــات ــــات خفيفــــة ، وجب  مــــربدة ومجمــــدة ، وجب
 ، فوريـــــــة ، اطعمـــــــة رسيعـــــــة التحضـــــــري
ـــة جـــاهزة  للطبـــخ ، كلهـــا مـــن ومنتجـــات غذائي
ـــــــة والشـــــــعرية  ، خالصـــــــات االرز واملعكرون
ـــــــتعامل ـــــــاهزة لالس ـــــــل ج ـــــــات التواب  خلط
ـــــــــات ـــــــــاق والصلص ـــــــــري االطب  ، ولتحض
ــــــة ــــــة واملطبوخ ــــــة املجفف ــــــات الغذائي  املنتج
ــــة و ــــات االرز واملعكرون ــــن خالص ــــة م  واملحفوظ

ــــعرية    .الش
)299(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34969   : 34969العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft    : ـــوربإسم ــــــــل -كن  نايهرميتي
ــــــــــــــــافت      أكتاينجيسيلستش

 
Applicant Address  : 19 Bahnhofstrasse, 8240 Thayngen, 
Switzerland,  

 ذاينغني، سويرسا ,  8240بانهوفسرتايس،  19  العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ittqan Consulting 
Services  
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــه -اريــةللخــــدمات اإلســــتش ـــرج رام - رام الل  ب

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  - برج رام الله التجاري  - رام الله 
Goods/Services: 
Meat extracts  meat substitutes  vegetable-based meat 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خالصــــات اللحــــوم ، بــــدائل اللحــــوم ، بــــدائل
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substitutes  soups and bouillons, including paste 
bouillons and granulated bouillons  frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables  instant, de-hydrated and 
frozen soups  stock, including stock cubes, pastes and 
granules  vegetable purees, including tomato puree  
vegetable pastes, including tomato paste and herb 
pastes  pickles  snack meals and instant snack foods, 
ready-to- cook foods, cooked and preserved food 
products, chilled and frozen ready meals, ready- 
cooked meals and instant meals, all on the base of 
vegetable  meals on the base of potatoes  

ــــرق ــــايت ،الحســــاء و امل ــــوم ذات اصــــل نب  ، اللح
 ،مبــــا يف ذلــــك معجــــون املــــرق واملــــرق املحبــــب
 الفواكــــــه والخرضــــــوات املجمــــــدة واملجففــــــة
ــــاء ــــري، حس ــــع التحض ــــاء رسي ــــة ، حس  واملطبوخ
 فــــوري مجفــــف ومجمــــد ، الــــرق، مبــــا يف ذلــــك
 كعبــــات ومعــــاجني وحبيبــــات املــــرق، هــــريسم
 ، الخرضــــوات ، مبــــا يف ذلــــك هــــريس الطامطــــم
 معــــاجني الخرضــــوات، مبــــا يف ذلــــك معجــــون
 ، الطامطـــــم ومعجـــــون االعشـــــاب ، مخلـــــالت
 وجبـــــات خفيفـــــة رسيعـــــة التحضـــــري ، طعـــــام
 جــــاهز للطبــــخ، منتجــــات غذائيــــة مطبوخــــة
ـــدة ـــربدة ومجم ـــات جـــاهزة م  ، ومحفوظـــة ، وجب
ـــــة ج ـــــات مطبوخ  اهــــزة ووجبــــات فوريــــةوجب
ـــام ـــات الطع ـــار ، وجب ـــات الخض ـــن خالص ـــا م  كله

   .مـــن خالصـــات البطاطـــا
)300(  

Date :10/12/2018 10/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34970   : 34970العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: Imad Ali Slyman Alsadi  عـــامد عـــيل ســـليامن الســـعديم :  بإس    
 

Applicant Address  : Ramallah Shar'e Rukab Mogam'a 
Alnabali Walfares Raqam 5, , ,  

رام الله شارع ركب مجمع  النبايل والفارس   العنوان :
  , , , رام الله , 5رقم 

Applicant for Correspondence :Almohami Feras 
Zouhd  
 
PALESTINE 
Ramallah Dowar Alsa'a Emaret Burj Alsa'a Tabeq 5  

ــراس زهــد:  ليغعنوان التب   املحــامي ف
 

  فلسطني
  5رام الله دوار الساعة عامرة برج الساعة  طابق 

  0598513773جوال 



279 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرأساملالبـــس  ولبـــاس القـــدم واغطـــي  ة ال

)301(  

Date :10/12/2018 10/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34971   : 34971العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: SHENZHEN GOLF &amp; 
FEIHUANG TECHNOLOGY CO., LTD  

ــــغبإسم :   ــــد فييهوان ــــف آن ــــينزهني غول  ش
ــــو ـــــد ،.تكنولوجــــي ك      ليمت

 
Applicant Address  : BUILDING 1 (SHATOU 
SECTION), HAOSI WEST INDUSTRY PARK, 
SHAJING, BAO&apos;AN, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA,  
                , ,  

(شاتو سيكشن)، هاويس ويست  1بيلدينغ   العنوان :
 إنداسرتي بارك، شاجينغ، باوان،  شينزهني، غوانغدونغ،

  الصني , 
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  
 
PALESTINE 
Tammun – State of Palestine  

ــو:  ليغعنوان التب ــن أب ــاد عــيل أغريــب حســـ  جه
  عودة

 
  فلسطني
  دولة فلسطني  ––طمون 

Goods/Services: 
Computers  computer peripheral devices  mobile 
telephones  covers for smartphones  headphones  
cameras (photography)  plugs, sockets and other 
contacts (electric connections)  battery chargers  
batteries, electric  battery boxes  counters  weighing 
machines  rulers (measuring instruments)  signal 
lanterns  measuring apparatus  optical apparatus and 
instruments  materials for electricity mains (wires, 
cables)  protection devices for personal use against 
accidents  anti-theft warning apparatus  eyeglasses.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــــزة حاســــوب؛ أجهــــزة ملحقــــة بالحاســــوب؛  
ـــــــف ـــــــة للهوات ـــــــة؛  األغطي ـــــــف النقال  الهوات
 الذكيـــــــــة؛ ســـــــــامعات رأس؛ آالت تصـــــــــوير
 [تصـــــــوير فوتوغـــــــرايف]؛ مقـــــــابس ومآخـــــــذ
 وتوصــــــــيالت أخرى[توصــــــــيالت كهربيــــــــة]؛
ــــــة؛ ــــــات كهربي ــــــات؛ بطاري ــــــواحن البطاري  ش
ــــدادات؛ آ ــــات؛ ع ــــناديق البطاري ـــــوزن؛ص  الت لل
ــــة ــــابيح نقال ــــاس]؛ مص ــــدات للقي ــــاطر [مع  مس
 لإلشـــــارة؛ أجهـــــزة قيـــــاس؛ أجهـــــزة ومعـــــدات
 برصـــــــية؛ املـــــــواد املســـــــتخدمة ألســـــــالك
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 الكهربــــــاء الرئيســــــية (األســــــالك، الكــــــابالت)؛
ـــــة لالســـــتخدام الشخيصـــــ ضـــــد ـــــزة وقاي  أجه
ـقة؛ نظــارات    .الحــوادث؛ أجهــزة تحــذير مــن الرسـ

)302(  

Date :24/11/2018 24/11/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34972   : 34972العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: LONSMAX LIMITED    : لونســـــامكس ليمتـــــدبإسم     
 

Applicant Address  : ROOM 202, BUILDING B10, 
HAOSI WEST INDUSTRY PARK, SHAJING, 
BAO&apos;AN, SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA,  

، هاويس ويست 10، بيلدينغ يب 202روم   العنوان :
إندسرتي بارك، شاجينغ ، باوان، شينزهني، غوانغدونغ، 

  الصني , 

Applicant for Correspondence :JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  
 
PALESTINE 
Tammun – State of Palestine  

ــو:  ليغعنوان التب ــن أب ــاد عــيل أغريــب حســـ  جه
  عودة

 
  فلسطني
  دولة فلسطني  ––طمون 

Goods/Services: 
Computers  computer peripheral devices  mobile 
telephones  covers for smartphones  headphones  
cameras (photography)  plugs, sockets and other 
contacts (electric connections)  battery chargers  
batteries, electric  battery boxes  counters  weighing 
machines  rulers (measuring instruments)  signal 
lanterns  measuring apparatus  optical apparatus and 
instruments  materials for electricity mains (wires, 
cables)  protection devices for personal use against 
accidents  anti-theft warning apparatus  eyeglasses.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــر ـــــــزة الكمبيوت ـــــــر؛ أجه ـــــــزة الكمبيوت  أجه
ـــــــة ـــــــة؛  األغطي ـــــــف النقال ـــــــة؛ الهوات  الطرفي
ــــرأس؛ كــــامريات  للهواتــــف الذكيــــة؛ ســــامعات ال
ـــــن ـــــابس واملآخـــــذ وغريهـــــا م  (تصـــــوير)؛ املق
ـــــــــة)؛  االتصـــــــــاالت (التوصـــــــــيالت الكهربائي
ـــــــة؛ ـــــــات كهربائي ـــــــة؛ بطاري ـــــــاحن بطاري  ش
 عــــدادات؛ آالت الــــوزن؛ صــــــناديق البطاريــــــة؛
ــــــاز ــــــوانيس اإلشــــــارة؛ جه ــــــاس؛ ف  أدوات القي
 قيـــــاس؛ األجهـــــزة البرصــــــية واألدوات؛ مــــــواد
 ألنابيـــــــب الكهربـــــــاء (أســـــــالك ، كـــــــابالت)؛
 أجهــــزة الحاميــــة لالســــتخدام الشخيصــــ ضــــد
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ـــارة ـقة؛ نظ ـــد الرســ ـــذير ض ـــاز تح ـــوادث؛ جه  الح
   .طبيـــــة

)303(     

Date :25/11/2018 25/11/2018 تاريخ : ال  

Trademark No.:34973   : 34973العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: ZHUHAI GUANGTONG 
AUTOMOBILE CO., LTD.  

 ،.زهوهــــاي غوانغتونــــغ أوتوموبيــــل كــــوبإسم :  
ـــــد      .ليمت

 
Applicant Address  : NO. 16 JINHU ROAD, SANZAO 
TOWN, JINWAN DISTRICT, ZHUHAI, 
GUANGDONG, P.R.CHINA,  
                , ,  

جينهو رود، سانزاو تاون، جينوان  16منرب.   العنوان :
ديسرتيكت، زهوهاي، غوانغدونغ، جمهورية الصني 

  الشعبية , 
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  
PALESTINE 
Tammun – State of Palestine  

ــو:  ليغعنوان التب ــن أب ــاد عــيل أغريــب حســـ  جه
   عودة

  فلسطني
  دولة فلسطني  ––طمون 

Goods/Services: 
Motor buses  Trucks  Motor coaches  motor cars  Pick-
up trucks  Cars  Seats for automobiles  Automobile 
bodies  Automobile wheel hubs  Light trucks.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــات ـــــــة؛ شـــــــاحنات؛ مركب  حـــــــافالت كهربي
 كهربيــــــة؛  العربــــــات؛ شــــــاحنات البيــــــك أب؛
ـــــــل ـــــــيارات؛ هياك ـــــــد للس ـــــــيارات؛ مقاع  س
ـــــــــيارات؛ ـــــــــالت الس ـــــــــيارات؛ رصة عج  الس

ـــــة ـــــاحنات الخفيف    .الش
)304(  
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Date :10/12/2018 10/12/2018 :  التاريخ  

Trademark No.:34974   : 34974العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: sharket al bezreh altejareia   : رشكــــة الــــبزرة التجاريــــةبإسم    
 

Applicant Address  :  nablus-sharee mahmmod abas 
jawal 0599777776, , ,  

 hg[, -محمود عباس  شارع -نابلس  العنوان :
05997777776 , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه ـــالن وإدارة وتوجي ـــة واإلع  خـــدمات الدعاي

األع  .مــــال وتفعيــــل النشــــاط املكتــــبي
 

)305(  

Date :10/12/2018 10/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34975   : 34975العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: sharekat areko almuttahida litigarat 
almawad alghithaieh 

ــــوادرشكـــة اريـــكبإسم :   ــــارة امل ــــدة لتج  و املتح
    الغذائيـــــة

 
Applicant Address  : al khalil, , ,  : الخليل الحاووز الثاين, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الـــــــنب والشـــــــاي والســـــــكر والكاكـــــــاو واألرز
 ا يقـــــوم مقـــــاموالتابيوكــــــــا والســــــــاجور، وم
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bread, pastry and confectionery,ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice 

ــــــة ــــــنب، املت ـات -ال ـــــ  الـــــــدقيق واملستحرضـ
ــــك –املصـــــنوعة مـــــن الحبـــــوب ــــبز والكع  الخ
 الخــــمرية ومســــحوق –والفطــــــائر والحلويــــــات
ـــــيز ـــــة –الخب ـــــاحيق غذائي ـــــالت –مس  مقب
ـــــــة –غذائيـــة  عـــىل -الحـــــــالوة والطحين
ــــــات ـــــج –املثلج  عســـل النحـــل -البوظـــــة –الثل
ــــود ــــل األس  –الخــردل –عــــىل امللــــح -والعس
ــــــل ــــــل –الفلف  -الصلصـــــة –الخــل –التواب
 –الشــــــــوكوالته واملغطســــــــات والبســــــــكويت
ــــكاكر -حبـــــــوب شـــــــوكوالته ملبســـــــة  –الس
ــة –العلكــــة ـــال –الراح ـــاص األطف  –ملبــــس –مص

ـــكرية ـــامة س   .فونــــدان –قض
 

)306(  

Date :10/12/2018 10/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34978   : 34978العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Gold Roast Food Industry Pte. Ltd    : غولــــد روســــت فــــوود إندســــرتي يب يتبإسم 
ـــــد      إي. ليمت

 
Applicant Address  : 14 WOODLANDS LINK, 
SINGAPORE 738739,  
                , ,  

 ,  738739وودالندس لينك ، سنغافورة  14  العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني
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Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -ربية الضفة الغ -

Goods/Services: 
Coffee mix, coffee beverages, coffee based beverages, 
coffee flavourings, coffee drinks, coffee mixtures, 
coffee essences  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــوة ـــوبات القه ـــوة، مرش ـــزيج القه  ،م

ــــوة ــــتي أساســــها القه  نكهــات ،املرشــــوبات ال
ـــوة ـــة القه ـــوة، أمزج ـــوة، رشاب القه  ،القه

 خالصــــات الــــنب
)307(  

Date :11/12/2018 11/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34979   : 34979العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: NURSAN GIDA OTOMOVIT VE 
NAKLIYAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI 
(NURSAN TRAILER,NURSAN ARE TRADEMARKS) 

 رشكـــة نورســـان املحـــدودة لألغذيـــةبإسم :  
ــــارة ــــناعة والتج ــــل والص ــــيارات والنق     والس

 
Applicant Address  : Konya Organize Sanayi Bolgesi 20. 
Sokak No:14 Selcuklu / KONYA   , , , ـــه   رام الل

  -  20يز ساناي بولجييس  أورجنا-كونيا   العنوان :
  سلشوكلو, , , , رام الله  14سوكاك رقم  

Applicant for Correspondence :Sharekat Bassamco 
leltijara Walsina'a     
P.O.Box ـــه   رام الل
PALESTINE 
Ramallah Almantiqa Alsinaiya 

 رشكــــة بســــامكو للتجــــارة:  ليغعنوان التب
ــــناعة    والص

 ص.ب رام الله 
  سطنيفل

  0599135500رام الله  املنطقة الصناعية جوال 
Goods/Services: 
Cars , Handling carts , Lifting cars [lift cars] , Lorries , 
Tilt trucks , Tilting-carts , Trailers [vehicles] , Trolleys 
   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــات رفـــع ـــات نقـــل ، عرب ـــات ، عرب  ، عرب

 ، شــــاحنات ، شــــاحنات قالبــــة ، عربــــات قالبــــة
    مقطــــورات (مركبــــات) ، عربــــات تــــرويل
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)308( 
ج

Date :11/12/2018 11/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34980   : 34980العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Aiatem Akademy Leltadreeb 
Waltatweer 

ــــدريببإسم :   ــــادميي للت ــــاتم أك ــــة أي  رشك
ــــــر      والتطوي

 
Applicant Address  : Palestine Tower - 9th Flr- Alirsal 
Street - Ramallah - Palestine, , , ـــه   رام الل

رام الله  - شارع االرسال  - 9برج فلسطني ط  العنوان :
  فلسطني , , , , رام الله  -

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Education providing of training , entertainment, 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , التعليـــــم والتهـــــذيب , التـــــدريب

 الرتفيــــــه , االنشــــــطة الرياضــــــية والثقافيــــــة
)309(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34981   : 34981العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: alaa galeb moh kanaan   : عــالء غالــب محمــد كنعــانبإسم    
 

Applicant Address  : al khalil, , ,  : الخليل بيت كاحل وسط البلد   العنوان , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
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Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهـــــــوة والشـــــــاي والكاكـــــــاو والقهـــــــوة 
ــــــــاغو؛ ــــــــا والس ــــــــطناعية؛ األرز؛ التابيوك  االص
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
ــــــات؛ ــــــائر والحلوي ــــــبز والفط ــــــوب؛ الخ  الحب
ـــــل ال ـــــة؛ عس ـــــات املثلج  نحـــل والعســـلالحلوي
ــــح؛ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية ومس ــــود؛ الخ  األس
 الخـــــــردل؛ الخـــــــل والصلصـــــــات (التوابـــــــل)؛

   .البهـــــارات؛ الثلـــــج
)310(  

  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34983   : 34983العالمة التجارية رقم 
 

Class: 10    : 10يف الصنف 
 

Applicant Name: SHAREKET AL JIZIR LLASNAN W 
ALTQWEM AL SHAFAF 

ــــويمبإسم :   ــــنان والتق ــــذور لالس ــــة الج  رشك
ــــفاف     الش

 
Applicant Address  : NABLUS - SHAREE SUFIAN - 
AMARET AL SHANTER , , ,  

  عامرة الشنتري , , , ,  -شارع سفيان -نابلس   العنوان :

Applicant for Correspondence :SHAREKET AL JIZIR 
LLASNAN W ALTQWEM AL SHAFAF 
 
PALESTINE 
NABLUS - SHAREE FALASTEEN AMARET MAKA 

 رشكـــة الجـــذور لالســـنان:  ليغعنوان التب
ـــــفاف ـــــويم الش  والتق

 
  فلسطني
  شارع فلسطني عامرة مكه  -نابلس 

Goods/Services: 
ORTHODONTIC APPLIANCES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــنانادوا ــــويم االس  ت تق
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)311(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34984   : 34984العالمة التجارية رقم 
 

Class: 10    : 10يف الصنف 
 

Applicant Name: SHAREKET AL JIZIR LLASNAN W 
ALTQWEM AL SHAFAF 

ــــويمبإسم :   ــــنان والتق ــــذور لالس ــــة الج  رشك
ــــفاف     الش

 
Applicant Address  : NABLUS - SHAREE SUFIAN - 
AMARET AL SHANTER , , ,  

  عامرة الشنتري , , , ,  -شارع سفيان -نابلس   العنوان :

Applicant for Correspondence :SHAREKET AL JIZIR 
LLASNAN W ALTQWEM AL SHAFAF 
 
PALESTINE 
NABLUS - SHAREE FALASTEEN AMARET MAKA 

 رشكـــة الجـــذور لالســـنان:  ليغعنوان التب
ـــــفاف ـــــويم الش  والتق

 
  فلسطني
  شارع فلسطني عامرة مكه  -نابلس 

Goods/Services: 
DENTAL OVENS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــنان ــــب االس ــــران تســــتخدم يف ط  اف

)312(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34986   : 34986العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: TROY TRADING COMPANY LTD    : ــــارة ذ.م.مبإسم ــــروي للتج ــــة ت      رشك
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Applicant Address  : Amir Ben Malek st. Khalda-
Khurma Bldg. 3rd floor, Amman , Jordan,  
                , ,  

خورمة، - شارع امري بن مالك ،  مبنى خالدة  العنوان :
  الطابق الثالث ، عامن ، االردن , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــابا ورش:  ليغعنوان التب ـــةس ـــاهم للملكي  ك
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Retail and trading services in relation to cosmetics, 
perfumes, food products  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــع ب ـــــارةخـــدمات البي ـــــة والتج  التجزئ

ـــــــل ـات التجمي ـــــــة مبستحرضــــــ  , املتعلق
 العطــــور واملــــواد الغذائيــــة

)313( 

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34987   : 34987العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: TROY TRADING COMPANY LTD    : ــــارة ذ.م.مبإسم ــــروي للتج ــــة ت      رشك
 

Applicant Address  : Amir Ben Malek st. Khalda-
Khurma Bldg. 3rd floor, Amman , Jordan,  
                , ,  

خورمة، - شارع امري بن مالك ،  مبنى خالدة  العنوان :
  الطابق الثالث ، عامن ، االردن , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 



289 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -  ,
Goods/Services: 
Cosmetics, perfumes, solid perfumes, deodorants for 
human use, soaps, liquid soaps, bars of soap, bubble 
bath, dentifrices, shampoos, essential oils, hair lotions, 
permanent waving and setting preparations for the 
hair, hair gels, hair dyes, face creams, mascara, eye 
liner, eye shadows, makeup pencils, face packs in the 
nature of beauty masks, lipsticks, foundation cream, 
body creams, nail polish, nail strengtheners, sun 
tanning oils and lotions.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات التجميــــــل، العطــــــور، العطــــــور  مستحرضـــــ
 الصــــــــلبة، مزيالــــــــت الــــــــروائح الكريهــــــــة
 اللســــــتخدام البرشــــــي، الصــــــابون، الصــــــابون
ـات  الســـــــائل، قطـــــــع الصـــــــابون، مستحرضــــــ
 الفقاعــــــات )رغــــــوة( االســــــتحامم، منظفــــــات
 ،(األســــــنان، غســــــول االســــــتحامم )شــــــامبو
ــــعر ــــول الش ــــة، غس ــــزيوت العطري  ،(لوشـــن( ال
ــــــد وتصــــــفيف الشــــــعر ـات تجعي  مستحرضـــــ
 ،الدامئـــــة، جـــــل الشـــــعر، صـــــبغات الشـــــعر
 كرميـــــات الوجـــــه، املاســـــكارا، أقـــــامل تخطيـــــط
ـات تظليـــــــل العيـــــــون  ،العيـــــــون، مستحرضــــــ
ــــكل ــــىل ش ــــه ع ــــة الوج ــــاج، أقنع ــــامل املاكي  أق
 أقنعـــــة تجميليـــــة، أحمـــــر الشـــــفاه، كـــــريم
 ،األســــاس، كرميــــات الجســــم، ملمعــــات األظــــافر
ـــاف ـــات األظ ـــــوت ولوشـــــن تســـــمريمقوي  ر، زي

ـة ـــ    البرشـ
)314(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34988   : 34988العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: TROY TRADING COMPANY LTD    : ــــارة ذ.م.مبإسم ــــروي للتج ــــة ت      رشك
 

Applicant Address  : Amir Ben Malek st. Khalda-
Khurma Bldg. 3rd floor, Amman , Jordan,  
                , ,  

خورمة، - شارع امري بن مالك ،  مبنى خالدة  العنوان :
  الطابق الثالث ، عامن ، االردن , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري
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PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Candies  candy  chocolate  candy bars  chocolate 
covered nuts  gummy candies  chewing gum  bubble 
gum  taffy  jelly beans  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــواح مـــن ـــوى؛ الشـــوكوال؛ أل  الســـكاكر؛ الحل

ـات املغطـــــاة بالشـــــوكوالته ـــــوى؛ املكرســــ  الحل
 ؛ حلــــوى الحلــــوى الهامليــــة العلكــــة؛ العلكــــة؛
ـــــة؛ ـــــة الفقاعي ــــوب العلك ــــايف؛ حب ــــوى الت  حل

 
)315(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34989   : 34989العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Aboud Lilsina'at 
Alghithaiya Mosahama Khososiya    

 صــــناعات الغذائيــــةرشكـــة عـــابود لـــلبإسم :  
    مســـاهمة خصوصـــية

 
Applicant Address  : Ramallah Aboud Alshar'e Alraeese  
, , ,  

  رام الله عابود  الشارع الرئييس, , , ,   العنوان :

Applicant for Correspondence : 
 

 :  ليغعنوان التب
  

Goods/Services: 
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.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , اللحـــوم واالســـامك ولحـــوم الـــدواجن والصـــيد
 خالصــــات اللحم,فواكــــه وخرضــــوات مخفوظــــة
ـــــــاتومجففـــــة ومطهـــــوة ,هـــــالم  (جييل)ومربي
ــــــــض  وفواكــــــــه مطبوخــــــــة بالســــــــكر ,البي
 والحليـــــــــب ومنتجـــــــــات الحليـــــــــب,الزيوت

ـــل ـــدهون الصـــالحة لألك   وال
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)316(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34990   : 34990العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Aaley albihar liltijarah Al_ 
Dwaliah  

ــــارةبإسم :   ــــار للتج ــــايل البح ــــة أع  رشك
ــــة     الدولي

 
Applicant Address  : Al-khalil / Dahiet Al-baladieh , , ,  : الخليل / ضاحية البلدية طريق جامعة   العنوان

  البوليتكنيك, , , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب :   
Goods/Services: 
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 أجهــــزة لإلنــــارة والتدفئــــة وتوليــــد البخــــار
 والطهــــــو والتربيــــــد والتجفيــــــف والتهويــــــة

ـــاه واألغـــراض الصـــحيةو    .إمـــداد املي
)317(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34991   : 34991العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Aaley albihar liltijarah Al_ 
Dwaliah  

 للتجـــــارة رشكـــة أعـــايل البحـــاربإسم :  
ــــة     الدولي
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Applicant Address  : Al-khalil / Dahiet Al-baladieh , , ,  : الخليل / ضاحية البلدية طريق جامعة   العنوان
  البوليتكنيك, , , , 

Applicant for Correspondence : 
 

 :  ليغعنوان التب
  

Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــــة ـــــــــة واملالحي  األجهـــــــــزة واألدوات العلمي
 واملســـــــــاحية وأجهـــــــــزة وأدوات التصـــــــــوير
ــــــــــزة ــــــــــيناميئ واألجه ــــــــــرايف والس  الفوتوغ
ــــــاس ــــــوزن والقي ــــــية وأدوات ال  واألدوات البرص
واإلش ـــــــــــاذ ـــــــــــة (اإلرشاف) واإلنق  ارة واملراقب
 والتعليــــم ، أجهــــزة وأدوات لوصــــل أو فتــــح أو
 تحويــــــل أو تكثيــــــف أو تنظيــــــم أو التحكــــــم
 يف الطاقــــــة الكهربائيــــــة، أجهــــــزة تســــــجيل أو
 إرســــال أو نســــخ الصــــوت أو الصــــور، حــــامالت
 ،بيانـــــــات مغناطيســـــــية، أقـــــــراص تســـــــجيل
 أقـــــراص مدمجـــــة، أقـــــراص فيديويـــــة رقميـــــة
ـــن وســـا  ئــــــط التســــــجيل الرقميــــــة؛وغريهـــا م
ــــد ــــتي تعمــــل بقطــــع النق ــــزة ال ــــات لألجه  ،آلي
 آالت تســـــجيل النقـــــد، آالت حاســـــبة، معـــــدات
ـــــــر؛ ـــــــات، أجهـــــــزة الكمبيوت  معالجـــــــة البيان

  .بــــرامج كمبيوتــــر؛ أجهــــزة إطفــــاء الحــــرائق
)318(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34992 34992رقم :   العالمة التجارية 
 

Class: 7    : 7يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Aaley albihar liltijarah Al_ 
Dwaliah  

ــــارةبإسم :   ــــار للتج ــــايل البح ــــة أع  رشك
ــــة     الدولي
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Applicant Address  : Al-khalil / Dahiet Al-baladieh , , ,  : الخليل / ضاحية البلدية طريق جامعة   العنوان
  بوليتكنيك, , , , ال

Applicant for Correspondence : 
 

 :  ليغعنوان التب
  

Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــا  ـــدا م ـــائن (ع ـــات ومك ـــة، محرك ـــدد آلي  آالت وع
 كــــان منهــــا للمركبــــات الربيــــة) ، قارنــــات آليــــة
 وعنــــارص نقــــل الحركــــة (عــــدا مــــا كــــان منهــــا
ــــة ــــدات زراعي ــــة) ، مع ــــات الربي  عدا ما) للمركب
 يــــــدار باليــــــد) ، أجهــــــزة تفقيــــــس البيــــــض؛

ــــــة ــــــع أوتوماتي    .آالت بي
 

)319(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34993   : 34993العالمة التجارية رقم 
 

Class: 21    : 21يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Aaley albihar liltijarah Al_ 
Dwaliah  

ــــارةبإسم :   ــــار للتج ــــايل البح ــــة أع  رشك
ــــة     الدولي

 
Applicant Address  : Al-khalil / Dahiet Al-baladieh , , ,  : الخليل / ضاحية البلدية طريق جامعة   العنوان

  البوليتكنيك, , , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــتعامل   ـــــــة لالس  أدوات وأواين وأوعي

ـــــــفنج ـــــــاط وأس ـــــــخ، أمش ـــــــنزيل وللمطب  ،امل
 ،فــــرايش (عــــدا فــــرايش التلــــوين أو الــــدهان)
ــــلك ــــف، س ــــرايش، أدوات تنظي ــــنع الف ــــواد ص  م
ــــبه ــــاج ش ــــغول أو زج ــــري مش ــــاج غ ــــيل، زج  ج
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earthenware not included in other classes. 
 
 

ـــــــتعمل يف ـــــــاج املس ـــــــدا الزج ـــــــغول (ع  مش
ــــــة وأو ــــــاين)، أواين زجاجي  اين خــــزف صــــينياملب

  .وأواين خزفيـــــة غـــــري واردة يف فئـــــات أخـــــرى
)320(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34994   : 34994العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Eyad yaccob Abu Quader   : رايــاد يعقــوب ابــو قــوديبإسم    
 

Applicant Address  : Bethlehem-Hindaza, , ,  : هندازة, , , , - بيت لحم  العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
biscuits,bread,pastry,cake,cookies,rusks,sweets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 بســـــــــــكويت,خبز,كعك,حلوى,كعك

 حىل,بسكويت,قرشــــــــــــلة,معجناتم
)321(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34995   : 34995العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Eyad yaccob Abu Quader   : ايـــاد يعقـــوب ابـــو قويـــدربإسم    
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Applicant Address  : Bethlehem-Hindaza, , ,  : هندازة, , , , - بيت لحم  العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
biscuits,bread,pastry,cake,cookies,rusks,sweets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســــــــــــــــكويت,خبز,كعك,حلوى,كعكمحىل,بس

 كويت,قرشــــــــلة,معجنات
 

)322(  

Date :12/12/2018 12/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:34996   : 34996العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Eyad yaccob Abu Quader   : ايـــاد يعقـــوب ابـــو قويـــدربإسم    
 

Applicant Address  : Bethlehem-Hindaza, , ,  هندازة, , , , - بيت لحم  ن :العنوا  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
biscuits,bread,pastry,cake,cookies,rusks,sweets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 بســـــــــــكويت,خبز,كعك,حلوى,كعك

 محىل,بسكويت,قرشـــــــــــــلة,معجنات
)323(  

Date :27/11/2018 27/11/2018 : التاريخ 
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Trademark No.:34998   : 34998العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: YINLONG ENERGY CO., LTD.    : ــــدبإسم ــــو.، ليمت ــــي ك ــــغ إيرنج      .يينلون
 

Applicant Address  : NO. 16 JINHU ROAD, SANZAO 
TOWN, JINWAN DISTRICT, ZHUHAI CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA,  

جينهو رود، سانزاو تاون، جينوان  16منرب.   العنوان :
ديسرتيكت، زهوهاي سيتي، غوانغدونغ بروفينس، 

  الصني , 
Applicant for Correspondence :JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  
 
PALESTINE 
Tammun – State of Palestine  

ــو:  ليغلتبعنوان ا ــن أب ــاد عــيل أغريــب حســـ  جه
  عودة

 
  فلسطني
  دولة فلسطني  ––طمون 

Goods/Services: 
Compact disc players  Portable remote car retarder  
Downloadable software applications for mobile phones  
computer programs, recorded  charging stations for 
electric vehicles  Electric and electronic video 
surveillance installations  accumulator boxes  Vehicle 
radios  batteries, electric, for vehicles  Anode batteries.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشغالت األقراص املدمجة؛  جهاز التحكم عـن بعـد يف 
 ل؛  تطبيقــــــات الربامــــــجُمقاِرص السيارات املحمـو
ـــــــة؛ ـــــــف املحمول ـــــــل للهوات ـــــــة للتنزي  القابل
ـــــــر؛  محطـــــــات ـــــــرامج مســـــــجلة للكمبيوت  ب
ــــــزة ــــــة؛  أجه ــــــيارات الكهربائي ــــــحن للس  الش
ــــــــــــة ــــــــــــديو الكهربائي ــــــــــــة بالفي  املراقب
ــــــزة ــــــركم؛  أجه ــــــناديق امل ــــــة؛  ص  واإللكرتوني
 الـــــــراديو باملركبـــــــات؛  بطاريـــــــات كهربيـــــــة
 لالســــــــــتخدام يف املركبــــــــــات؛  بطاريــــــــــات

ـــو    .داألن
)324(  

Date :13/12/2018 13/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35000   : 35000العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
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Applicant Name: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI  

ــــحيةرشكــــة كالســــان للمنتوجــــات ابإسم :    لص
     والطبيــــة والصــــناعة والتجــــارة املحــــدودة

 
Applicant Address  :  3.ORGANIZE SANAYI BOLGESI 
KAMIL SERBRTCI BULVARI NO:46 SEHITKAMIL / 
GAZIANTEP / TURKIYE,  
                , ,  

جادة كامل  - املنطقة الصناعية الثالثة   العنوان :
 زي عنتاب / تركيا , شهيد كامل / غا 46رقم  -رشبتجي 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

ـــوان التب ـــغعن ــــــــوال:  لي ــــــــة انتلكتش  ابوغزال
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    ة البري  3800ص ب 

Goods/Services: 
Bleaching and cleaning preparations, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical  purposes,  laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher detergents, 
Perfumery  non-medicated cosmetics    fragrances  
deodorants for personal use and animals. – WET 
WIPES, Soaps, Shampoo, Dental care preparations: 
dentifrices,  denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical purposes, 
Abrasive preparations  emery cloth   sandpaper  pumice 
stone  abrasive pastes, Polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for 
 leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات تبييــــــض وتنظيــــــف األقمشــــــة  ,مستحرضـــــ
ــــات بخالف املستخدمة يف العمليات التصنيعية  منظف
ولغايات طبية, قارص للغسيل واليك, منعامت لألقمشة 
تستخدم للغسـيل, مـزيالت البقـع, منظفـات جاليـات 
ـات تجميـــــل غـــــري الصــحون,   عطـــــور, مستحرضــــ
 طبيـــة, روائـــح طيبـــة, مـــزيالت روائـــح كريهـــة
ـــــل ـــــات. منادي  لالســـــتخدام الشخيصـــــ وللحيوان
ـــــامبو ـــــة, صـــــابون, ش مستحرضــات العنايــة  ,مبلل
االسـنان,  باالسنان: منظفـات اسـنان, ملمعـات اطقـم 
مستحرضات تبيـيض االسـنان, غسـوالت للفـم ليسـت 
ــحج  ــامش س ــط, ق ـات قش ــة, مستحرضـ ــات طبي لغاي
ســنفرة)؛ ورق ســحج (للســنفرة)؛ حجــر الخفــاف؛ )
معــاجني قشــط, مستحرضــات صــقل للجلــد والفينيــل 
 واملعـــــادن والخشـــــب, ملمـــــع وكـــــريم للجلـــــد 

    والفينيل واملعادن والخشب, شمع للتلميع.
)325(  

Date :13/12/2018 13/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35001   : 35001العالمة التجارية رقم 
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Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: Rotam Agrochem International 
Company Limited  

ــام اغــربإسم :   ــــــيونالروت ــــــم انرتناش  وكي
     كومبـــــاين ليمتـــــد

 
Applicant Address  : Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 
Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong,  
                , ,  

تشيونغ  29/اف, تريند سنرت, 26, 6يونت   العنوان :
  يل سرتيت, تشاي وان, هونغ كونغ , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, 
parasiticides, nematode pesticides, nematicides, 
preparations for destroying  vermin, soil-sterilizing 
preparations  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــدات ـات, مبي ــــدات حرشـــ ــــات, مبي ــــدات آف  مبي
ـات ـــدات حرشــ ـــات, مبي ـــدات فطري ـــاب, مبي  اعش
ـات ,للديــــدان  مبيـــــدات ديـــــدان, مستحرضـــــ
ـات والحيوانــــــات الضــــــارة ــــ  ,البــــــادة الحرشـ

ـــــة ـــــديب الرتب ـات تج    مستحرضــــ
)326(  

Date :13/12/2018 13/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35002   : 35002العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Al Sharq Al Adna 
Lilsina&apos;a wa Al Tijara  

ـــــناعةبإسم :   ـق األدىن للص ـــــة الرشــــ  رشك
     والتجــــارة

 
Applicant Address  : Bait Eba, Nablus, the West Bank, 
Palestine,  
                , ,  

 بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسطني ,    العنوان :
                 , , ,  
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Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Edible oils  

مات التالية :من اجل البضائع/الخد
 الــــزيوت الصــــالحة لالكــــل

 
  

)327(  

Date :13/12/2018 13/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35003   : 35003العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: REEM FAREED ABED ALRAHMAN 
SHAHEEN 

    اهــنيريــم فريــد عبــد الــرحمن شبإسم :  
 

Applicant Address  : NABLUS - SHAREE' ALMREEJ, , ,  : شارع املريج , , , ,  -نابلس   العنوان  

Applicant for Correspondence: ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

ئع/الخدمات التالية :من اجل البضا
ـــه ـــالن وإدارة وتوجي ـــة واإلع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  .األعـــــامل وتفعي
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)328(  

Date :13/12/2018 13/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35005   : 35005العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: shareket mall algandoor cash and 
cary  

ــاريبإسم :   ــد ك ــاش ان ــدور ك ــول الغن ــة م  رشك
     مســـاهمة خصوصـــية

 
Applicant Address  : Ramallah - Palestine,  
                , ,  

  فلسطني , - رام الله   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Adv yazan altawil  
 
PALESTINE 
albireh mokabel albank al islami al falastine  

ـــل:  ليغعنوان التب ـــزن الطوي   املحـــامي ي
 

  فلسطني
  مقابل البنك االسالمي الفلسطيني  - البرية 

Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ،اللحــــوم واألســــامك ولحــــوم الــــدواجن والصــــيد
 خالصـــات اللحـــم، فواكـــه وخرضـــوات محفوظـــة
ـــات ـــيل    ومربي ـــالم    جي ـــوة، ه ـــة ومطه  ومجفف
ــــــــض  وفواكــــــــه مطبوخــــــــة بالســــــــكر، البي
ــــــزيوتوالحليــــــــب و ــــــب، ال  منتجــــــات الحلي

ـــل ـــدهون الصـــالحة لألك    وال
)329(  

Date :13/12/2018 13/12/2018 : التاريخ 
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Trademark No.:35006   : 35006العالمة التجارية رقم 
 

Class: 8    : 8يف الصنف 
 

Applicant Name:  SHAREKET ALGHAZAL 
ALMASIAH AL MOSAHEME AL KHOSOSEIAH 

ـــيه مســـاهمه:  بإسم  ـــزال املاس ـــة الغ  رشك
ــــيه      خصوص

 
Applicant Address  : NABLUS ALMANTEQA AL 
SENAIAH ALSHARKIAH - JAWAL : 0599241172, , ,  

املنطقه الصناعيه الرشقيه  -نابلس   العنوان :
0599241172   , , , ,  

Applicant for Correspondence: ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
 Hand tools and implements (hand-operated); cutlery      

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 عدد وأدوات يدوية (تُدار باليد)، أدوات قطع

 
)330(  

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35007 : 35007  العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: SHAREKAT ALLAITH LLENMAA   : ــــاءبإسم ــــث لالمن ــــة اللي     رشك
 

Applicant Address  : JENIN - ROMANA , , ,  : رمانة, , , ,  -جنني   العنوان  

Applicant for Correspondence :ALMOHAMEE 
SHAHER ABU ALWAFA 
 
PALESTINE 

 - املحـــامي شـــاهر أبـــو الوفـــا:  ليغوان التبعن
042436280تلفــــــون :    

 0599116523جوال : 
 

  فلسطني
Goods/Services: 
Aerated water , aerated water ( preparations for 
making ), almonds ( milk of -) , aloe vera drinks , non 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات لتحضــــري امليــــاه ــ  ميــــاه غازيــــة ، مستحرضـ
ـــوز ( مرشـــوب ) ، مرشـــوب ـــب الل ـــة ، حلي  الغازي
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– alcoholic , aperitifs , non – alcoholic , beer wort 
beverages ( non-alcoholic) , beverags ( preparations for 
making ) , beverages ( whey - ) , cider .non – alcoholic , 
cocktails , non – alcoholic, essences for making 
beverages , fruit extracts (non- alcoholic ) , fruit juice 
beverages ( non – alcoholic ) , fruit juices , fruit nectars 
, non- alcoholic , honey – based beverahes ( non 
alcoholic ) juice fruit - , grape must , lemonades , milk 
( peanut –) mineral water {beverages } , mineral water ( 
preparations for making ) , must ,nectars ( fruit ) non-
alcoholic beverages , non – alcoholic fruit extracts , 
orgeat , pastilles for effervescing beverages , peanut 
milk , powders for effervescing beverages , sarsaparilla 
{non- alcoholic beverage } , seltzer water , 
shebets{beverages} soda water , sorbets {beverages } , 
syrups forbeverages , syrups for lemonade , table 
waters , water ( seitzer ) , water table . 
 
 
 
 

 االلــــــوة فــــــريا غــــــري الكحــــــويل ، مرشــــــوبات
ــــاء الشــــعري ــــة ، م  فاتحــــة للشــــهية غــــري كحولي
ـات ،  مرشــــــوبات غــــــري كحوليــــــة ، مستحرضـــــ
ــــــل ــــــري املرشــــــوبات ، مرشــــــوبات مص  لتحض
ــــــــري ت ــــــــلنب ، عص  ، فــــاح غــــري كحــــويلال
 كــــــــوكتيالت غــــــــري كحوليــــــــة ، خالصــــــــات
 لتحضـــــــري املرشـــــــوبات ، خالصـــــــات فواكـــــــه
 غــــري كحوليــــة ، مرشــــوبات عصــــري فواكــــه غــــري
ــــري ــــه غ ــــه ، رشاب فواك ــــائر فواك ــــة ، عص  كحولي
ـــوبات ـــر ، مرش ـــري مخم ـــب غ ـــري عن ـــويل ، عص  كح
 غـــــري كحوليـــــة أساســـــها العســـــل ، ليموناضـــــة
ـــــي ـــــوب غ ـــــوداين ( مرش ـــــول الس ـــــب الف  حلي
ــــــوباتكحــو ــــــة ( مرش ــــــاه معدني  ، ) يل ) ، مي
ـات لتحضــــــــــري املرشــــــــــوبات ــــــــ  مستحرضـ
 املعدنيـــة ، عصـــري عنـــب ، رحـــائق فواكـــه غـــري
ــــة ، خالصــــات ــــري كحولي  كحــــويل ، مرشــــوبات غ
ــــراص ــــوز ، اق ــــة ، رشاب الل ــــري كحولي ــــه غ  فواك
ــــــاحيق ــــــوارة ، مس ــــــالة للمرشــــــوبات الف  مح
 ) للمرشــــــــوبات الفــــــــوارة ، رشاب الفشــــــــاغ
 ، مـــاء معـــدين فـــوار ، ( مرشـــوب غـــري كحـــويل
 رشبــــات ( مرشــــوبات ) ، مــــاء الصــــودا ، عصــــري
ـــــري ـــــل املرشـــــوبات ، عص ـــــركز لعم ـــــة م  فاكه
ـــاه الرشـــب ـــادا ، مي ـــل الليمون ـــركز لعم ـــة م  فاكه
ـــــــاه ـــــــابيع ) ، مي ـــــــاء الين ـــــــحية ( م  ) الص
 ، مرشـــــــوبات ) ، ميـــــــاه طبيعيـــــــة فـــــــوارة

  . مســــاحيق للمرشــــوبات الفــــوارة
)331(  

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35008   : 35008العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
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Applicant Name: Adnan Mohammad Ali Masoud   : عــدنان محمــد عــيل عبداللــه مســعودبإسم    
 

Applicant Address  : JENIN - ALMANTEQA 
alsenaeyah, , , جنــــني  

قرب جمعية  -حي مراح سعد  -جنني  العنوان :
  الكفيف  

, , , , 042509888هاتف :  0599743186جوال : 
  جنني 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
Bleaching prepartions and other substances for 
laundry use , cleaning , polishing , scouringand 
abrasive preparations , soaps , perfumey ,essential oils , 
cosmitics. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات تبييــــض األقمشــــة و مــــواد أخــــرى  مستحرضـــ
 ، تســـــــــتعمل يف غســـــــــل و يك املالبـــــــــس
ــــــف و صــــــقل و جــــــيل و ـات تنظي  مستحرضـــــ
ــــابون ، عطــــور ، زيــــوت عطريــــة ــــط ص  ، قش

ـات تجميـــــل   . مستحرضــــ
 

)332(  

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35009   : 35009العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: .Philip Morris Products S.A    : ــــهبإسم ــــرودكتس أس. إي ــــوريس ب ــــب م    .فيلي
 

Applicant Address  : Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland,  
                , ,  

 نوشاتيل، سويرسا ,  2000، 3كاي جيرنيناود   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  غليعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
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Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــــــجائر اإللكرتونيــــــــــة؛ ــــــــــات للس  البطاري
 بطاريــــــــــــات األجهــــــــــــزة اإللكرتونيــــــــــــة
 املســــــــتخدمة لتســــــــخني التبــــــــغ، أجهــــــــزة
 الشــــــحن لألجهــــــزة االلكرتونيــــــة املســــــتخدمة
 لتســــــــخني التبــــــــغ؛ شــــــــواحن يــــــــو اس يب
 لألجهـــــــــــزة اإللكرتونيـــــــــــة املســـــــــــتخدمة
 لتســــــــخني التبــــــــغ؛ شــــــــواحن الســــــــيارات
ــــــجائر ال ـــــياراتللس ـــــواحن الس ـــــة؛ ش  إلكرتوني
 لألجهـــــــزة املســـــــتخدمة لتســـــــخني التبـــــــغ ؛

   شـــــواحن بطاريـــــات الســـــجائر اإللكرتونيـــــة
 

)333(  

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35010   : 35010العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: .Philip Morris Products S.A    : ــــهبإسم ــــرودكتس أس. إي ــــوريس ب ــــب م    .فيلي
 

Applicant Address  : Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland,  
                , ,  

 نوشاتيل، سويرسا ,  2000، 3كاي جيرنيناود   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Electronic vaporizers except electronic cigarettes  
apparatus for heating liquids  apparatus for generating 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــتثناء ـــــــة باس ـــــــخري اإللكرتوني ـــــــزة التب  أجه
ـــــــزة تســـــــخني ـــــــة؛ أجه  الســـــــجائر اإللكرتوني
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vapour  الســــوائل؛ أجهــــزة توليــــد البخــــار   

)334(     

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35011   : 35011العالمة التجارية رقم 
 

Class: 34    : 34يف الصنف 
 

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.    : ــــهبإسم ــــرودكتس أس. إي ــــوريس ب ــــب م    .فيلي
 

Applicant Address  : Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland,  
                , ,  

 نوشاتيل، سويرسا ,  2000، 3كاي جيرنيناود   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغالتب عنــوان ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
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&apos; 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 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املبخــــــــــــرات الســــــــــــلكية للســــــــــــجائر
ــــــــــــدخني ــــــــــــزة الت ــــــــــــة وأجه  االلكرتوني
لتبــغ، الخــام أو املصــّنع؛ منتجــات االلكرتونيــــــــــة؛ ا
 ،التبـــــغ، مبـــــا يف ذلـــــك الســـــيجار، الســـــجائر
 الســــــيجار الــــــرفيع، تبــــــغ ماكينــــــات اللــــــف
ــــــغ املضــــــغ ــــــون، تب ــــــغ الغلي ــــــة، تب  ،اليدوي
ـــــن ـــــنوعة م ـــــجائر املص ـــــعوط، الس ـــــغ الس  تب
ـــــدائل ـــــغ والقرنفـــــل؛ الســـــعوط؛ ب  مـــــزيج التب
ـــــــــة)؛ ـــــــــغري األغـــــــــراض الطبي ـــــــــغ (ل  التب
ـــــــا يف ذ ـــــــدخنني، مب ـــــــتلزمات امل ـــك ورقمس  ل
 وأنابيــــب الســــجائر ، فالتــــر الســــجائر، علــــب
 ،التبــــغ، علــــب ومنــــافض الســــجائر، الغــــاليني
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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&apos;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  

ـــــداحات؛ ـــــجائر، الق ـــــف الس ـــــب لل  أدوات الجي
 أعـــــواد الثقـــــاب؛ أعـــــواد التبـــــغ، منتجـــــات
ــــــزة ــــــخينها ، أجه ــــــم تس ــــــتي يت ــــــغ ال  التب
ــــــــة تســــــــخني ــــــــا لغاي ــــــــة وقطعه  إلكرتوني
ـــــغ مـــــن أجـــــل إطـــــالق رذاذ  الســـــجائر أو التب
ـــــــــلالنيكـــــــــــــوتني ل ـــــــــاق ؛ محالي  الستنش
 النيكـــــــــــوتني الســـــــــــائل املســـــــــــتخدمة يف
 الســـــــجائر االلكرتونيـــــــة؛ أجهـــــــزة التـــــــدخني
 اإللــــــــــكرتوين؛ الســــــــــجائر اإللكرتونيــــــــــة؛
ــــــــن ــــــــدائل ع ــــــــة كب  الســــــــجائر االلكرتوني
ــــــــــــزة ــــــــــــة؛ األجه ــــــــــــجائر التقليدي  الس
 اإللكرتونيــــــــــة الستنشــــــــــاق النيكــــــــــوتني
ـــــــخري ـــــــزة التب ـــــــىل رذاذ؛ وأجه ـــــــوي ع  املحت
 تجــــــات التبــــــغبــــــالفم للمــــــدخنني ، مــــــن
ـــــــدخنني ـــــــتلزمات امل ـــــــغ؛ مس ـــــــدائل التب  وب
 للســـــــجائر اإللكرتونيـــــــة؛ قطـــــــع ولـــــــوازم
 ،للمنتجـــــــات املـــــــذكورة ســـــــابقا املتضـــــــمنة

ــــــــــة    واألجهـــــزة إلطفـــــاء الســـــجائر34يف الفئ
ــــــواد ــــــافة إىل أع ــــــيجار باإلض ــــــخنة والس  املس
 التبـــــــــغ املســـــــــخنة؛ علـــــــــب الســـــــــجائر

ـــــة إلعـــــادة الشـــــحن ـــــة القابل    اإللكرتوني
  

)335( 

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35012   : 35012العالمة التجارية رقم 
 

Class: 31    : 31يف الصنف 
 

Applicant Name: Cebag B.V.   : ســـــــــــيباج يب.يفبإسم.    
 

Applicant Address  : Paardemaat 35,7942 KA 
Meppel,Netherlands, , ,  

كيه ايه ميبل ,هولندا, , 7942, 35 باردميات  العنوان :
 , ,  
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Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 (182 ) نــادر جميــل قمصــية ص ب:  ليغعنوان التب
ـــــة - بيـــت ســـاحور  . الضـــــفة الغربي

 
  فلسطني

NADER J . QUMSIEH P.O . BOX 182 BEIT 
SAHOUR   

Goods/Services: 
Foodstuffs for animals,including food 
concentrates,food preserves and reward 
food,supplementary feed foor animals,animal feed 
supplements,notformedical purposes,animal beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املـــــــواد الغذائيـــــــة للحيوانان,مبـــــــا يف ذلـــــــك
 مــــركزات الطعــــام والطعــــام املحفــــوظ ومكافــــاة
ــــــــــــــــــةالــط ــــــــــــــــــة التكميلي  عام,التغذي
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــات,املكمالت الذائي  للحيوان
 الحيوانيــــــــــــــــــــة,وليس لالغــــــــــــــــــــراض

  الطيبة,مرشـــــــــوبات
 

)336(  

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35013   : 35013العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Six Continents Limited   : ســـــــيكس كـــــــونتيننتس مليتـــــــدبإسم          
                                                                   

 
Applicant Address  : Broadwater Park, Denham, 
Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom                 
, , ,  

 9ارك، دنهام، باكينجهامشري يويب برودواتر ب  العنوان :
  أتش أر، اململكة املتحدة       , , , ,  5

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 رشكــــة فــــراس أتــــرية للملكيــــة:  ليغعنوان التب
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

  768نابلس، عامرة جالرييا سنرت، ص. ب.  
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Goods/Services: 
Hotel management services for others, hotel 
franchising services, namely offering business 
management assistance in the establishment and 
operation of hotels, business advisory and consultancy 
services relating to hotel management, operations, and 
franchising.  
 
 

  ات التالية :من اجل البضائع/الخدم
 خـــدمات إدارة الفنـــادق لآلخـــرين، خـــدمات عقـــود
 االمتياز)الفرانشـــــــــيز( للفنـــــــــادق، تقـــــــــديم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدة يف املس
 إدارة األعــــــامل املتعلقــــــة بإنشــــــاء وتشــــــغيل
ـــــادق، خـــــدمات النصـــــح يف إدارة األعـــــامل  الفن

 واالستشــــــارات
ــــــات ــــــادق، والعملي ــــــإدارة الفن ــــــة ب  ، املتعلق

ـــــــود االمتياز)الفرانشـــــــيز   .)وعق
 

)337(     

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35014   : 35014العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Six Continents Limited   : ســـــــيكس كـــــــونتيننتس مليتـــــــدبإسم          
                                                                   

 
Applicant Address  : Broadwater Park, Denham, 
Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom                 
, , ,  

 9برودواتر بارك، دنهام، باكينجهامشري يويب   العنوان :
  أتش أر، اململكة املتحدة       , , , ,  5

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 رشكــــة فــــراس أتــــرية للملكيــــة:  ليـغعنوان التب
ـــــة  الفكري

 
  فلسطني

  768نابلس، عامرة جالرييا سنرت، ص. ب.  
Goods/Services: 
Hotel services, temporary accommodation services, bar 
and restaurant services, cocktail lounge services, hotel 
reservation services, catering services for the provision 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــة ــــة املؤقت ــــادق، خــــدمات اإلقام  ،خــــدمات الفن
ـــط ـــارات( وامل ـــات )الب ـــدمات الحان اعم، خدماتخ
ــــــدمات ــــــل خ ــــــرتاحة الكوكتي ــــــيافة يف اس  الض
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of food and drink, provision of conference, meeting, 
exhibition, and general purpose event facilities.
 

 حجــــز الفنــــادق، خــــدمات التزويــــد بالطعــــام
ـاب، تــــــــــــــــــــــــــوفري والرشـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــات ــــــــــرات واالجتامع  تســــــــــهيالت املؤمت

ــــبات ــــع املناس ــــرافق لجمي ــــارض وم   .واملع
)338(  

Date :16/12/2018 16/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35015 35015:   العالمة التجارية رقم 
 

Class: 8    : 8يف الصنف 
 

Applicant Name: The Gillette Company LLC    : ــــــاين إل إل يسبإسم ــــــت كومب      ذا جيلي
 

Applicant Address  : One Gillette Park Boston, 
Massachusetts 02127 United States of America,  
                , ,  

رك بوسطن، ماستشوستس وان جيليت با  العنوان :
  الواليات املتحدة األمريكية ,  02127

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Advocate Thaer Yasser 
Amro  
 
PALESTINE 
Alberieh, Jerusalem Nablus Street, Alshiekh 
Commercial Building , 3rd floor  

ــرواملحـــامي ثـــائر ي:  ليغعنوان التب   ارس عم
 

  فلسطني
البرية، شاع القدس نابلس، برج الشيخ  التجارين 

   9الطابق الثالث مكتب رقم 

Goods/Services: 
Razors and razor blades  dispensers, cassettes, holders 
and cartridges, all specifically designed for and 
containing razor blades.  

دمات التالية :من اجل البضائع/الخ
ـــــة؛ ـــــات الحالق ـــــفرات ماكين ـــــة وش  أدوات حالق
ــــب كاســــيت و حــــامالت و ــــع و عل ــــة توزي  أوعي
ـــىل وجـــه ـــا مصـــممة ع ـــدج وجميعه ـــب كارتري  عل
ــــفرات ــــىل ش ــــوي ع ــــل و تحت ــــن أج ــــعيني م  الت

ــــة ــــات الحالق    .ماكين
)339(  
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Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35017 35017ة التجارية رقم :  العالم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat ard tealfeet alfalastenia 
llmontajat alziraiyah 

ـــــــت الفلســـــــطينيةبإسم :    رشكـــــــة ارض تلفي
ـــــة       للمنتجـــــات الزراعي

Applicant Address  : jenin, , ,  : جنني , , , ,   العنوان  
Applicant for Correspondence :ADV : SHAHER ABO 
ALWAFA 
 
PALESTINE 
JENIN - DAWAR ED- DAKHLIA 

 . املحـــامي شـــاهر ابـــو الوفـــا:  ليغعنوان التب
 042436280تلفــــــون 

 0599116523جوال : 
 

  فلسطني
  دوار الداخلية  -جنني 

Goods/Services: 
COFFEE, TEA , cocoa ,and artificial coffee , rice , 
tapioca and sago , flour and preparations made from 
cerels . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــــوة والشــــــــاي والكاكــــــــاو والقهــــــــوة
ـــــــاغو ـــــــا والس ـــــــطناعية ، االرز ،التابيوك  ، االص
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
 ، الحبــــــوب ، الخــــــبز والفطــــــائر والحلويــــــات
 العســـلالحلويـــــات املثلجـــــة ، عســـــل النحـــــل و
ــــح ــــيز ، املل  االســــود ، الخــــمرية ومســــحوق الخب
ـــــل ) ،  ، الخـــــردل ، الخـــــل والصلصـــــات ( التواب

   البهـــــارات ، الثلـــــج
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)340(  

Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35018   : 35018العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: evenness global cosmetics and 
manufacturing 

ـــــناعةبإسم :   ـــــة لص ـــــس العاملي ـــــة ايفنني  رشك
ـــــل ـات التجمي      مستحرضــــ

 
Applicant Address  : hebron, , ,  : الخليل بيت كاحل , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
 

 :  ليغعنوان التب
 
  

Goods/Services: 
beauty and personal care 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـة ـات التجميــــــل والعنايــــــة بالبرشـــــ  مستحرضـــــ

)341(  

Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35019   : 35019العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: hilme khalil hilme yaghmour   : ــوربإسم ــي يغم ــل حلم ــي خلي     حلم
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Applicant Address  : alkhalil, , ,  : الخليل املزروق, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
 
 

 :  ليغعنوان التب
 
  
  

Goods/Services: 
clothes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبــــــس

)342(  

Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35020   : 35020العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Sandy Ahmad Hasan Abu Ein     : ــنيبإسم ــو ع ــن أب ــد حس ــاندي أحم      س
 

Applicant Address  : Ramallah Almasyon Moqabel 
Mahatat Alhuda  , , ,  

  رام الله املاصيون مقابل محطة الهدى, , , ,   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب :  
Goods/Services: 
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، التـــــدريب ، التعليــــــم والتهــــــذيب

 الرتفيــــــه ، األنشــــــطة الرياضــــــية والرياضــــــية
)343(  

Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35021   : 35021العالمة التجارية رقم 
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Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Tahan Elhubob Company for Sweets, 
Bakeries and Foodstuffs  

 رشكــــة طحــــان الحبــــوب للحلويــــاتبإسم :  
     واملخــــابز واملــــواد الغذائيــــة

 
Applicant Address  : .Palestine - Hebron - Issa Road, 
near to Sharawee Round About BOX 88436 ., , ,  

أول   -الخليل  -الضفة الغربية  -فلسطني    العنوان :
.  88436 طريق عيىس بجانب دوار الشعراوي ص .ب

 , , , ,  
Applicant for Correspondence :Tahan Elhubob 
Company for Sweets, Bakeries and Foodstuffs  
 
PALESTINE 
.Palestine - Hebron - Issa Road, near to Sharawee 
Round About BOX 88436 . 

ـــــوب:  ليــــغعنــــوان التب ـــــان الحب ـــــة طح  رشك
ــــذ ــــواد الغ ــــات واملخــــابز وامل ـــةللحلوي   ائي

 
  فلسطني

ــطني   ــة  -فلس ــفة الغربي ــل  -الض ــق   -الخلي أول طري
  .  88436عيىس بجانب دوار الشعراوي ص .ب 

Goods/Services: 
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  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــــوة والشــــــــاي والكاكــــــــاو والقهــــــــوة
ـــــــاغو ـــــــا والس ـــــــطناعية    األرز    التابيوك االص  
ــــــن   ــــــنوعة م ـات املص ــــــدقيق واملستحرضـــــ  ال
ــــوب ـــــات    الحب ـــــائر والحلوي ـــــبز والفط الخ  
ــــل ــــل والعس ــــل النح ــــة    عس ــــات املثلج  الحلوي
ـــــــيز األســـــــود    الخـــــــمرية ومســـــــحوق الخب  
ـــــــح    الخـــــــردل    الخـــــــل والصلصـــــــات املل  

ـــــج ـــــارات    الثل ـــــل       البه    التواب
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)344(  

Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35022 35022ة التجارية رقم :  العالم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: : UNAT YA? GIDA SANAY? VE 
T?CARET ANON?M ??RKET?.  

ـــناعي يفبإسم :   ـــدا ص ـــاج جي ـــات ي  يون
    .تيجاريـــــت انـــــونيم رشكيـــــتي

 
Applicant Address  : Mersin Tarsus Organize Sanayi 
B?lgesi Geli?me Alan? Burhan Osb Mah. Kadri ?aman 
Bulvar? No:3 Akdeniz Mersin TURKEY., , ,  

مريسني تارسوس اورجانايز صناعي بولجييس   العنوان :
جيلسمي االين برهان اوسب ماه. قادري سامان 

  اكدينيز، مريسني، تركيا. , , , ,  3بولفاري رقم 
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 رشكــــة فــــراس أتــــرية للملكيــــة:  ليـغبعنوان الت
ـــــة  الفكري

 
  فلسطني

رشكــة فــراس أتــرية للملكيــة الفكريــة، نــابلس، عــامرة 
  768جالرييا سنرت، ص. ب. 

Goods/Services: 
Milks of animal origin; milks of herbal origin; milk 
products; butter. Edible oils. 

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ب املــــأخوذ مــــن الحيوانــــات، الحليــــبالحــــيل
ــــات ــــات، منتج ــــاب والنبات ــــن األعش ــــأخوذ م  امل
 االلبـــــــان والحليـــــــب، الزبـــــــدة، الـــــــزيوت

  .الصــــالحة لألكــــل
)345(  

Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 
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Trademark No.:35023   : 35023العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name : Shareket Cozmoboli Lel Tejara Al 
Amma Mosahma Khososiya  

 رشكــــة كوزموبــــويل للتجــــارة العامــــةبإسم :  
     مســـاهمة خصوصـــية

 
Applicant Address  : F.A. Hanna, Sharee&apos; Omar 
Al Mokhtar, Dowar Al Etha&apos;a Wl Telfzyon, Em 
Al Shrait, Ramallah,  
 

ا. حنا,ش. عمر املختار,بجانب دوار ف.   العنوان :
  االذاعة والتلفزيون, أم الرشايط, رام الله والبرية , 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Al Mohameia Hiba Al 
Husseini  
PALESTINE 
El Ersal, Markez Awwad, Al Tabeq 3, Maktb 304, 
Ramallah, Palestine  

ــــة الحســــيني:  ليغبعنوان الت ــــة هب   املحامي
 

  فلسطني
  ، رام الله، فلسطني 3اإلرسال، مركز عواد، الطابق 

Goods/Services: 
Advertising  business management  business 
administration  office functions.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه ـــالن وإدارة وتوجي ـــة واإلع  خـــدمات الدعاي

ــام  .ل وتفعيــــــل النشــــــاط املكتــــــبياألع
)346(  

Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35024   : 35024العالمة التجارية رقم 
 

Class: 42    : 42يف الصنف 
 

Applicant Name: Shareket Cozmoboli Lel Tejara Al 
Amma Mosahma Khososiya  

ـــوببإسم :   ـــة كوزم  ويل للتجـــــارة العامـــــةرشك
     مســـاهمة خصوصـــية

 
Applicant Address  : F.A. Hanna, Sharee&apos; Omar 
Al Mokhtar, Dowar Al Etha&apos;a Wl Telfzyon, Em 

ف. ا. حنا,ش. عمر املختار,بجانب دوار   العنوان :
   االذاعة والتلفزيون, أم الرشايط, رام الله والبرية ,
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Al Shrait, Ramallah,    

Applicant for Correspondence :Al Mohameia Hiba Al 
Husseini  
 
PALESTINE 
El Ersal, Markez Awwad, Al Tabeq 3, Maktb 304, 
Ramallah, Palestine  

ــــة الحســــيني:  ليغعنوان التب ــــة هب   املحامي
 

  فلسطني
  ، رام الله، فلسطني 3اإلرسال، مركز عواد، الطابق 

Goods/Services: 
Scientific and technological services and research and 
design relating thereto  industrial analysis and research 
services  design and development of computer 
hardware and software.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الخــــدمات العلميــــة والتقنيــــة وخــــدمات

ــــص ـــدماتالبحــــث والت ـــا، خ ـــة به ـــم املتعلق  مي
ــــات ــــاعية، خدمـ ــــاث الصنـ ــــل واألبح  التحالي

ــــرامج ــــاد وب ــــر عت  تصــــميم وتطوي
ــــــــر  .الكمبيوتـ

)347(  

Date :18/12/2018 18/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35025   : 35025العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: WALEED BASSAM SALEH ABU 
ALZAIN  

     وليــــد بســــام صــــالح أبوالــــزينبإسم :  
 

Applicant Address  : JENIN - ROMANA - ELHARA 
ELTAHTA - ELBAYADER,  

  البيادر ,  -الحارة التحتا  - رمانة  -جنني   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :-  
PALESTINE 

   -:  ليغان التبعنو 
  فلسطني

Goods/Services: 
Nuts , prepared  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـة ـات محرضــ  مكرســ
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)348(  

Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35026   : 35026العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name : Banquet Foods International FZE    : بانكويـــــت فـــــوودز انرتناشـــــونال افبإسم 
     زد اي

 
Applicant Address  : P.O Box: 327391, Ras Al Khaimah, 
United Arab Emirates,  
                , ,  

، راس الخيمة، االمارات  327391ص.ب   العنوان :
  العربية املتحدة , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -ة الضفة الغربي -

Goods/Services: 
Restaurant services  fast food restaurant services, 
catering services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  خــدمات املطــاعم؛ خــدمات مطــاعم الوجب

 الرســــيعة، خــــدمات التزويــــد بالطعــــام
ـاب ـ  والرشـ

)349(  

Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35027   : 35027العالمة التجارية رقم 
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Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ـــــدا ســـــاناي يفبإسم :    ســـــولني ســـــيكوالته جي
ــــــريكيتي ــــــونيم س ــــــت أن      تيكاري

 
Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYA,  
                , ,  

نولو  83412. اورغانايز سانايي بولغيزي 4  العنوان :
  سيحيتكاميل/ غازيانتيب، تركيا ,  4كاديه رقم 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق  األرز؛ التابيوكــــــــــا والســــــــــاغو؛ وال
ــــــوب؛ ــــــن الحب ــــــنوعة م ـات املص  واملستحرضـــــ
ــــدبس؛ ،الخــــبز ــــات؛ الســــكر، العســــل، ال  املعجن
ــــردل؛ ــــح؛ الخ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية، مس  الخ
ـــــــــارات؛ ـــــــــات(توابل)؛ البه ـــــــــل، الصلص  الخ
ـــــــــــات، الشـــــــــــوكوالتة ـــــــــــج؛ الحلوي  ،والثل
 البســـــــــكويت، املقرمشـــــــــات، البســـــــــكويت
ــــة ــــب، كعك ــــوكوال بالحلي ــــرقيق، الش ــــش وال  اله
ـــــــوكوال ـــــــك، الش ـــــــغرية، الكع ـــــــه الص  الفواك
ـــل ـــع الكرامي ـــات م ــــة  .والحلوي ــــة.  البوظ  ،العلك
ـــــــات ـــــــل.  الوجب ـــــــة لألك  واملثلجـــــــات القابل
 ،الخفيفــــة الــــتي أساســــها الحبــــوب، البوشــــار
 الشـــــوفان املطحـــــون، رقـــــائق الـــــذره، حبـــــوب
ـــــــتهالك ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب ـــــــار، القم  اإلفط
 البرشـــــــي، الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك
ــــــتهالك ــــــوخ لالس ــــــوفان املطب  البرشــــــي، الش
ـــــــوخ لالســـــــتهالك  البرشـــــــي، جـــــــاودار مطب

   برشــــيال
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)350(  

Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35028   : 35028العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ـــــدا ســـــاناي يفبإسم :    ســـــولني ســـــيكوالته جي
     اريـــــت أنـــــونيم ســـــريكيتيتيــــك

 
Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYA,  
                , ,  

نولو  83412. اورغانايز سانايي بولغيزي 4  العنوان :
  سيحيتكاميل/ غازيانتيب، تركيا ,  4كاديه رقم 
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق  األرز؛ التابيوكــــــــــا والســــــــــاغو؛ وال
ــــــوب؛ ــــــن الحب ــــــنوعة م ـات املص  واملستحرضـــــ
ــــدبس؛ ــــل، ال ــــكر، العس ــــات؛ الس ــــبز، املعجن  الخ
ــــردل؛ ــــح؛ الخ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية، مس  الخ
ـــــــــارات؛ ـــــــــات(توابل)؛ البه ـــــــــل، الصلص  الخ
ـــــج؛  ،الحلويــــــــــات، الشــــــــــوكوالتة والثل
 البســـــــــكويت، املقرمشـــــــــات، البســـــــــكويت
ــــة ــــب، كعك ــــوكوال بالحلي ــــرقيق، الش ــــش وال  اله



320 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

wheat for human consumption, crushed barley for 
human consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human consumption  

ـــــــوكوال ـــــــك، الش ـــــــغرية، الكع ـــــــه الص  الفواك
 ،والحلويــــات مــــع الكراميــــل.  العلكــــة.  البوظــــة
ـــــــات ـــــــل.  الوجب ـــــــة لألك  واملثلجـــــــات القابل
 ،الخفيفــــة الــــتي أساســــها الحبــــوب، البوشــــار
ـــــائق ـــوب الشـــــوفان املطحـــــون، رق ـــذره، حب  ال
ـــــــتهالك ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب ـــــــار، القم  اإلفط
 البرشـــــــي، الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك
ــــــتهالك ــــــوخ لالس ــــــوفان املطب  البرشــــــي، الش
ـــــــوخ لالســـــــتهالك  البرشـــــــي، جـــــــاودار مطب

   البرشـــــي
 

)351(  

Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35029   : 35029العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ـــــدا ســـــاناي يفبإسم :    ســـــولني ســـــيكوالته جي
ــــــريكيتي ــــــونيم س ــــــت أن      تيكاري

 
Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYA,  
                , ,  

نولو  83412. اورغانايز سانايي بولغيزي 4  العنوان :
  سيحيتكاميل/ غازيانتيب، تركيا ,  4كاديه رقم 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee  rice  tapioca and 
sago  flour and preparations made from cereals  bread, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق  األرز؛ التابيوكــــــــــا والســــــــــاغو؛ وال
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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  

ــــــوب؛ ــــــن الحب ــــــنوعة م ـات املص  واملستحرضـــــ
ــــدبس؛ ــــل، ال ــــات؛ الســــكر، العس ــــبز، املعجن  الخ
 خردل؛الخـــــمرية، مســـــحوق الخبـــــيز؛ امللـــــح؛ ال
ـــــــــارات؛ ـــــــــات(توابل)؛ البه ـــــــــل، الصلص  الخ
ـــــــــــات، الشـــــــــــوكوالتة ـــــــــــج؛ الحلوي  ،والثل
 البســـــــــكويت، املقرمشـــــــــات، البســـــــــكويت
ــــة ــــب، كعك ــــوكوال بالحلي ــــرقيق، الش ــــش وال  اله
ـــــــوكوال ـــــــك، الش ـــــــغرية، الكع ـــــــه الص  الفواك
 ،والحلويــــات مــــع الكراميــــل.  العلكــــة.  البوظــــة
ـــــــات ـــــــل.  الوجب ـــــــة لألك  واملثلجـــــــات القابل
ـــــتي ـــــة ال ــــوب، البوشــــار الخفيف  ،أساســــها الحب
 الشـــــوفان املطحـــــون، رقـــــائق الـــــذره، حبـــــوب
ـــــــتهالك ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب ـــــــار، القم  اإلفط
 البرشـــــــي، الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك
ــــــتهالك ــــــوخ لالس ــــــوفان املطب  البرشــــــي، الش
ـــــــوخ لالســـــــتهالك  البرشـــــــي، جـــــــاودار مطب

   البرشـــــي
)352(  

Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35031   : 35031العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ـــــدا ســـــاناي يفبإسم :    ســـــولني ســـــيكوالته جي
ــــــريكيتي ــــــونيم س ــــــت أن      تيكاري

 
Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYA,  
                , ,  

نولو  83412. اورغانايز سانايي بولغيزي 4  العنوان :
  سيحيتكاميل/ غازيانتيب، تركيا ,  4كاديه رقم 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري
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PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق  األرز؛ التابيوكــــــــــا والســــــــــاغو؛ وال
ــــــوب؛ ــــــن الحب ــــــنوعة م ـات املص  واملستحرضـــــ
 لعســـل، الـــدبس؛الخــــبز، املعجنــــات؛ الســــكر، ا
ــــردل؛ ــــح؛ الخ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية، مس  الخ
ـــــــــارات؛ ـــــــــات(توابل)؛ البه ـــــــــل، الصلص  الخ
ـــــــــــات، الشـــــــــــوكوالتة ـــــــــــج؛ الحلوي  ،والثل
 البســـــــــكويت، املقرمشـــــــــات، البســـــــــكويت
ــــة ــــب، كعك ــــوكوال بالحلي ــــرقيق، الش ــــش وال  اله
ـــــــوكوال ـــــــك، الش ـــــــغرية، الكع ـــــــه الص  الفواك
 ،والحلويــــات مــــع الكراميــــل.  العلكــــة.  البوظــــة
ـــــــاتوا ـــــــل.  الوجب ـــــــة لألك  ملثلجـــــــات القابل
 ،الخفيفــــة الــــتي أساســــها الحبــــوب، البوشــــار
 الشـــــوفان املطحـــــون، رقـــــائق الـــــذره، حبـــــوب
ـــــــتهالك ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب ـــــــار، القم  اإلفط
 البرشـــــــي، الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك
ــــــتهالك ــــــوخ لالس ــــــوفان املطب  البرشــــــي، الش
ـــــــوخ لالســـــــتهالك  البرشـــــــي، جـــــــاودار مطب

   البرشـــــي
)353(  

Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35032   : 35032العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ـــــدا ســـــاناي يفبإسم :    ســـــولني ســـــيكوالته جي
ــــــريكيتي ــــــونيم س ــــــت أن      تيكاري
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Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYA,  
                , ,  

نولو  83412. اورغانايز سانايي بولغيزي 4  العنوان :
  سيحيتكاميل/ غازيانتيب، تركيا ,  4كاديه رقم 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق  األرز؛ التابيوكــــــــــا والســــــــــاغو؛ وال
ـات  املصـــــنوعة مـــــن الحبـــــوب؛ واملستحرضـــــــ
ــــدبس؛ ــــل، ال ــــات؛ الســــكر، العس ــــبز، املعجن  الخ
ــــردل؛ ــــح؛ الخ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية، مس  الخ
ـــــــــارات؛ ـــــــــات(توابل)؛ البه ـــــــــل، الصلص  الخ
ـــــــــــات، الشـــــــــــوكوالتة ـــــــــــج؛ الحلوي  ،والثل
 البســـــــــكويت، املقرمشـــــــــات، البســـــــــكويت
ــــة ــــب، كعك ــــوكوال بالحلي ــــرقيق، الش ــــش وال  اله
ـــــــك، الشـــــــوكول ـــــــه الصـــــــغرية، الكع  االفواك
 ،والحلويــــات مــــع الكراميــــل.  العلكــــة.  البوظــــة
ـــــــات ـــــــل.  الوجب ـــــــة لألك  واملثلجـــــــات القابل
 ،الخفيفــــة الــــتي أساســــها الحبــــوب، البوشــــار
 الشـــــوفان املطحـــــون، رقـــــائق الـــــذره، حبـــــوب
ـــــــتهالك ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب ـــــــار، القم  اإلفط
 البرشـــــــي، الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك
ــــــتهالك ــــــوخ لالس ــــــوفان املطب  البرشــــــي، الش
ــــــتهالك ،البرشـــــي ــــــوخ لالس ــــــاودار مطب  ج

   البرشـــــي
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Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35033   : 35033العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

 تـــه جيـــدا ســـاناي يفســـــولني ســـــيكوالبإسم :  
ــــــريكيتي ــــــونيم س ــــــت أن      تيكاري

 
Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYA,  
                , ,  

نولو  83412. اورغانايز سانايي بولغيزي 4  العنوان :
  يا , سيحيتكاميل/ غازيانتيب، ترك 4كاديه رقم 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق  األرز؛ التابيوكــــــــــا والســــــــــاغو؛ وال
ــــــوب؛ ــــــن الحب ــــــنوعة م ـات املص  واملستحرضـــــ
ــــدبس؛ ــــل، ال ــــات؛ الســــكر، العس ــــبز، املعجن  الخ
ــــردل؛ ــــح؛ الخ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية، مس  الخ
ـــــــــارات؛ ـــــــــات(توابل)؛ البه ـــــــــل، الصلص  الخ
ـــــــــــات، الشـــــــــــوكوالتة ـــــــــــج؛ الحلوي  ،والثل
 البســـــــــكويت، املقرمشـــــــــات، البســـــــــكويت
ــــة ــــب، كعك ــــوكوال بالحلي ــــرقيق، الش ــــش وال  اله
ـــــوكوالالفواكـــــــــه الصـــــــــغرية، ال ـــــك، الش  كع
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human consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human consumption  

 ،والحلويــــات مــــع الكراميــــل.  العلكــــة.  البوظــــة
ـــــــات ـــــــل.  الوجب ـــــــة لألك  واملثلجـــــــات القابل
 ،الخفيفــــة الــــتي أساســــها الحبــــوب، البوشــــار
 الشـــــوفان املطحـــــون، رقـــــائق الـــــذره، حبـــــوب
ـــــــتهالك ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب ـــــــار، القم  اإلفط
 البرشـــــــي، الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك
ــــي، الشـــــوفان املطبـــــوخ لالســـــت  هالكالبرشـ
ـــــــوخ لالســـــــتهالك  البرشـــــــي، جـــــــاودار مطب

   البرشـــــي
)355(  

Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35034   : 35034العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ـــــدا ســـــاناي يف:   بإسم  ســـــولني ســـــيكوالته جي
ــــــريكيتي ــــــونيم س ــــــت أن      تيكاري

 
Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYA,  
                , ,  

نولو  83412. اورغانايز سانايي بولغيزي 4  العنوان :
  / غازيانتيب، تركيا , سيحيتكاميل 4كاديه رقم 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee  rice  tapioca and 
sago  flour and preparations made from cereals  bread, 
pastries  sugar, honey, treacle  yeast, baking-powder  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق  األرز؛ التابيوكــــــــــا والســــــــــاغو؛ وال
ــــــوب؛ ــــــن الحب ــــــنوعة م ـات املص  واملستحرضـــــ
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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  

ــــدبس؛ ــــل، ال ــــات؛ الســــكر، العس ــــبز، املعجن  الخ
ــــردل؛ ــــح؛ الخ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية، مس  الخ
ـــــــــارات؛ ـــــــــات(توابل)؛ البه ـــــــــل، الصلص  الخ
ـــــج؛  ،الحلويــــــــــات، الشــــــــــوكوالتة والثل
 البســـــــــكويت، املقرمشـــــــــات، البســـــــــكويت
ــــة ــــب، كعك ــــوكوال بالحلي ــــرقيق، الش ــــش وال  اله
ـــــــوكوال ـــــــك، الش ـــــــغرية، الكع ـــــــه الص  الفواك
 ،والحلويــــات مــــع الكراميــــل.  العلكــــة.  البوظــــة
ـــــــات ـــــــل.  الوجب ـــــــة لألك  واملثلجـــــــات القابل
 ،الخفيفــــة الــــتي أساســــها الحبــــوب، البوشــــار
ـــــائق ـــوب الشـــــوفان املطحـــــون، رق ـــذره، حب  ال
ـــــــتهالك ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب ـــــــار، القم  اإلفط
 البرشـــــــي، الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك
ــــــتهالك ــــــوخ لالس ــــــوفان املطب  البرشــــــي، الش
ـــــــوخ لالســـــــتهالك  البرشـــــــي، جـــــــاودار مطب

   البرشـــــي
)356(  

Date :19/12/2018 19/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35035   : 35035العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

ـــــدا ســـــاناي يفبإسم :    ســـــولني ســـــيكوالته جي
ــــــريكيتي ــــــونيم س ــــــت أن      تيكاري

 
Applicant Address  : 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 
Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep TURKIYA,  
                , ,  

نولو  83412. اورغانايز سانايي بولغيزي 4  العنوان :
  سيحيتكاميل/ غازيانتيب، تركيا ,  4كاديه رقم 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني
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Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــوة، الشــــاي، الكاكــــاو والقهــــوة الصــــناعية؛
ــــــــــدقيق  األرز؛ التابيوكــــــــــا والســــــــــاغو؛ وال
ــــــوب؛ ــــــن الحب ــــــنوعة م ـات املص  واملستحرضـــــ
ــــدبس؛ ــــل، ال ــــات؛ الســــكر، العس ــــبز، املعجن  الخ
ــــر ــــح؛ الخ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية، مس  دل؛الخ
ـــــــــارات؛ ـــــــــات(توابل)؛ البه ـــــــــل، الصلص  الخ
ـــــــــــات، الشـــــــــــوكوالتة ـــــــــــج؛ الحلوي  ،والثل
 البســـــــــكويت، املقرمشـــــــــات، البســـــــــكويت
ــــة ــــب، كعك ــــوكوال بالحلي ــــرقيق، الش ــــش وال  اله
ـــــــوكوال ـــــــك، الش ـــــــغرية، الكع ـــــــه الص  الفواك
 ،والحلويــــات مــــع الكراميــــل.  العلكــــة.  البوظــــة
ـــــــات ـــــــل.  الوجب ـــــــة لألك  واملثلجـــــــات القابل
ـــــتي أس ـــــة ال  ،اســــها الحبــــوب، البوشــــارالخفيف
 الشـــــوفان املطحـــــون، رقـــــائق الـــــذره، حبـــــوب
ـــــــتهالك ـــــــوخ لالس ـــــــح املطب ـــــــار، القم  اإلفط
 البرشـــــــي، الشـــــــعري املطحـــــــون لالســـــــتهالك
ــــــتهالك ــــــوخ لالس ــــــوفان املطب  البرشــــــي، الش
ـــــــوخ لالســـــــتهالك  البرشـــــــي، جـــــــاودار مطب

  البرشـــــي
)357(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35037   : 35037العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab   : ـــــانبإسم ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
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Dairy Panda  ـــدا ـــري بان      أراب دي
 

Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -البساتني ودار السالم 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــة ولحــــوم ــــور الداجن اللحــــوم واألســــامك والطي  
 الصــــــــيد, خالصــــــــات اللحــــــــوم, الفواكــــــــه
ــــــــــة ــــــــــة واملجفف  والخرضــــــــــوات املحفوظ
 واملطهيــــة, هــــالم (جــــيل) ومربيــــات وفواكــــه
ـــــكر ـــــة بالس ــات  ,مطبوخ ــب ومنتج ــيض والحلي الب

ـــل الحليب ، الزيوت  ـــدهون الصـــالحة لالك    وال
 

)358(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35038   : 35038العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانبإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
ـــدا ـــري بان      أراب دي
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Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -سالم البساتني ودار ال

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Advertising  business management  business 
administration  office functions, Entertainment 
Services - Production of television  programs, especially 
news, documentaries, sports and cultural programs, 
financial, economic and political reports, film 
 production services, news agency services, news 
gathering and publishing, Wholesale and retail services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــامل  ــه األع ــالن وادارة وتوجي ــة واإلع ــدمات الدعاي خ
 خــدمات الدعايــة واالعــالن    وتفعيل النشاط املكتبي,
ي يــتم بثهــا عــرب القنــوات التلفزيونيــة، خــدمات الــت
االعالن التلفزيوين لألخرين وخدمات االعـالن التجـاري 
ــــرق  ــــة واملف ــــع بالجمل ــــدمات البي ــــرين, خ    لألخ

 
)359(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35039   : 35039العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29 29لصنف :   يف ا 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانبإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
ـــدا ـــري بان      أراب دي

 
Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -البساتني ودار السالم 

                 , , ,  
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                , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال : ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســامك والطيــور الداجنــة ولحــوم  الصــيد, 
ــة  ــه والخرضــوات املحفوظ ــوم, الفواك ــات اللح خالص
واملجففــة واملطهيــة, هــالم (جــيل) ومربيــات وفواكــه 
مطبوخة بالسكر, البيض والحليب ومنتجات الحليـب ، 

ـــل الزيوت  ـــدهون الصـــالحة لالك    وال
 

)360(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35040   : 35040العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانبإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
ـــدا ـــري بان      أراب دي

 
Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -البساتني ودار السالم 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت
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PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Advertising  business management  business 
administration  office functions, Entertainment 
Services - Production of television  programs, especially 
news, documentaries, sports and cultural programs, 
financial, economic and political reports, film 
 production services, news agency services, news 
gathering and publishing, Wholesale and retail services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــامل  ــه األع ــالن وادارة وتوجي ــة واإلع ــدمات الدعاي خ
 خــدمات الدعايــة واالعــالن    وتفعيل النشاط املكتبي,
ــــــــوات ــــــــا عــــــــرب القن ــــــــم بثه ــــــــتي يت  ال
ــــــــــــة، خــــــــــــدمات االعــــــــــــالن  التلفزيوني
ـــالن التلفـــــــزيوين لـــــــل ـــدمات االع ـــرين وخ أخ
 لألخـــــرين, خـــــدمات البيـــــع بالجملـــــة التجــاري 

ـــــرق    واملف
)361( 

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35041   : 35041العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانبإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
ـــدا ـــري بان      أراب دي

 
Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -م البساتني ودار السال 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    رية الب 3800ص ب 

Goods/Services: 
Meat, fish, poultry and game  meat extracts  preserved, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــور ا ـــــامك والطي ـــــوم واألس ــوم  اللح ــة ولح لداجن
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dried and cooked fruits and vegetables  jellies, jams, 
compotes  eggs,  milk and milk products  edible oils 
and fats  

ـــه والخرضـــوات  الصـــيد, خالصـــات اللحـــوم, الفواك
املحفوظة واملجففة واملطهية, هـالم (جـيل) ومربيـات 
وفواكه مطبوخة بالسكر, البـيض والحليـب ومنتجـات 

ـــل الحليب ، الزيوت  ـــدهون الصـــالحة لالك    وال
)362(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35042   : 35042العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانبإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
ـــدا ـــري بان      أراب دي

 
Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -البساتني ودار السالم 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Advertising  business management  business 
administration  office functions, Entertainment 
Services - Production of television  programs, especially 
news, documentaries, sports and cultural programs, 
financial, economic and political reports, film 
 production services, news agency services, news 
gathering and publishing, Wholesale and retail services  

بضائع/الخدمات التالية :من اجل ال
ــامل  ــه األع ــالن وادارة وتوجي ــة واإلع ــدمات الدعاي خ
خـدمات الدعايـة واالعـالن     وتفعيل النشـاط املكتبـي,
ــة، خــدمات  ــوات التلفزيوني ــا عــرب القن ــتم بثه ــي ي الت
االعالن التلفزيوين لألخرين وخدمات االعـالن التجـاري 
ــــرق  ــــة واملف ــــع بالجمل ــــدمات البي ــــرين, خ    لألخ
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)363(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35043   : 35043العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت       هيون
Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  

-938غو, سيؤل(-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ), جمهورية كوريا , 137

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 زالـــــة انتلكتشـــــوالابـــوغ:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles, sports cars, vans [vehicles], trucks  motor 
buses, electric cars, SUV (sport utility vehicles) 
automobiles, parts and  accessories for automobiles  

ل البضائع/الخدمات التالية :من اج
 ســــيارات, ســــيارات رياضــــية, شــــاحنات مغلقــــة
ــــــات  (ســــــيارات), شــــــاحنات, حــــــافالت, مركب
ــــــات الخــــــدمات الرياضــــــية ــــــة, مركب  ,كهربائي

ــــيارات ــــيزات للس ــــع وتجه    قط
)364(  

 

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35044  : 35044 العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت      هيون
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  
                , ,  

-938و, سيؤل(غ-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ), جمهورية كوريا , 137

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب 
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Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت
 

  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles, sports cars, vans [vehicles], trucks  motor 
buses, electric cars, SUV (sport utility vehicles) 
automobiles, parts and  accessories for automobiles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــية, ش ــــيارات رياض ــــيارات, س  احنـــات مغلقـــةس
ــــــات  (ســــــيارات), شــــــاحنات, حــــــافالت, مركب
ــــــات الخــــــدمات الرياضــــــية ــــــة, مركب  ,كهربائي

ــــيارات ــــيزات للس ــــع وتجه    قط

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35045   : 35045العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Monster Energy Company    : ـــــاينبإسم ـــــي كومب ـــــرت انريج      مونس
 

Applicant Address  :  1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA ,  
                , ,  

, 92879مونسرت ويه, كورونا, كاليفورنيا  1   العنوان :
  الواليات املتحدة االمريكية , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee  coffee-based 
beverages  tea-based beverages  chocolate-based 
beverages  rice  tapioca  and sago  flour and 
preparations made from cereals  bread, pastry and 
confectionery  ices  sugar, honey, treacle  yeast, baking-
 powder  salt  mustard  vinegar, sauces (condiments)  
spices  ice  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــوة االصـــطناعية,  ـــاو والقه ـــوة والشـــاي والكاك القه
ــي  ــوة, املرشــوبات الت ــها القه ــي اساس املرشــوبات الت
اساسها الشاي, املرشـوبات التـي اساسـها الشـوكوالتة, 
ـات األرز, التابيوكا والسـاجو, الـدقيق   واملستحرضـــــــ
الحبـوب, الخبـز والفطـائر والحلويـات,  املصنوعة مـن 
ــل  ــكر, عس ــة, الس ــات املثلج ــل  الحلوي ــل والعس النح
االســود, الخمــرية ومســحوق الخبيــز, امللــح, الخــردل, 
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   البهـــــارات, الثلـــــج الخل والصلصات (التوابل), 

)366(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35046   : 35046العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف  
Applicant Name: Monster Energy Company    : ـــــاينبإسم ـــــي كومب ـــــرت انريج      مونس

 
Applicant Address  :  1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA ,  
                , ,  

, 92879ونا, كاليفورنيا مونسرت ويه, كور  1   العنوان :
  الواليات املتحدة االمريكية , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ــــد يت ام يب -ب ــــس ملت   اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Non-alcoholic beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks  syrups, concentrates, powders and 
preparations for  making beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks  beer  

ل البضائع/الخدمات التالية :من اج
ــــــا ــــــا فيه ــــــة, مب ــــــري الكحولي ــــــوبات غ  املرش
 املرشــــــوبات الغازيــــــة ومرشــــــوبات الطاقــــــة؛
ـاب ـــــ ـاب, وبـــــــودرة الرشـ ـــــ  ,مـــــــركزات الرشـ
ـــــنع املرشـــــوبات ـــــرى لص ـات األخ  ,واملستحرضــــ
 مبـــــا فيهـــــا املرشـــــوبات الغازيـــــة ومرشـــــوبات

   الطاقـــــة؛ البـــــرية
)367(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35047   : 35047العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
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Applicant Name: VALENTINO SPA    : فالينتينو اس.يب.ايه.بإسم      
 

Applicant Address  : Via Turati 16/18, Milan, Italy,  
                , ,  

  ميالن, ايطاليا ,  20121, 16/18فيا تورايت   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني

    البرية  3800 ص ب
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations  soaps   perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  Cosmetics, including night and 
day creams  Preparations for cleaning and care  of the 
face and body  Bubble bath  Shaving foam  Aftershave  
Make-up foundations  Nail polish  Body Deodorants 
for men  and women Hand and body soap Shampoos 
and hair rinses  Hair spray  Dentifrices  Fragrances, 
namely perfume, eau de  Cologne and essential oils for 
personal use for men and women  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــواد اخــــرى ــــض األقمشــــة وم ـات تبيي  مستحرضـــ
 ,تســــــــــتعمل يف غســــــــــيل ويك املالبــــــــــس
ـات تنظيــــف وصــــقل وجــــيل وكشــــط  ,مستحرضـــ
ـات ـ  صـــابون, عطـــور وزيـــوت عطريـــة, مستحرضـ
للشــعر, مستحرضــات  تجميــــل, غســــول (لوشــــن)
تجميل مبا فيها الكرميات اليومية والليلية؛ مستحرضات  
للتنظيف والعنياة بالوجه والجسـم؛ حـامم الفقاعـات؛ 
رغوة الحالقة؛ غسول ما بعد الحالقة؛ مكيـاج االسـاس؛ 
ـــح للجســـم للرجـــال  ـــزيالت روائ طـــالء االظـــافر؛ م
ــــدين والجســــم؛ الشــــامبو   والنســــاء؛ صــــابون الي
 ؛ رذاذ للشـــــــعر؛ منظفـــــــاتوغســــوالت الشــــعر
 اســــنان؛ روائــــح طيبــــة, بــــاالخص العطــــر ومــــاء
 الكولونيــــــا والــــــزيوت العطريــــــة لالســــــتخدام

   الشخيصــــ للرجــــال والنســــاء
)368(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35051   : 35051العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name : SEAT, S.A.     : سيات, اس.ايه.بإسم      
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Applicant Address  : Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN ,  
                , ,  

 08760, 585, يك ام. 2- اوتوفيا ايه  العنوان :
  مارتوريل, برشلونة, اسبانيا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Vehicles  apparatus for locomotion by land  Cars  Parts 
and fittings for vehicles, excluding tires and inner 
tubes for vehicle  wheels, treads for retreading tires, 
treads (tracks)   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــربي؛ الســــيارات؛ ــــل ال ــــزة النق ــــات ، اجه  املركب
باستثناء العجالت  ,قطـــــع وتجهـــــيزات املركبـــــات

واالطارات الداخلية لعجالت السيارات, مداسات 
  العادة تلبيس االطارات, مداسات (مسارات)

)369(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35065   : 35065العالمة التجارية رقم 
 

Class: 10    : 10يف الصنف 
 

Applicant Name: Ferring B.V.    : ـــــــــــــغ يب.يفبإسم      .فريين
 

Applicant Address  : Polarisavenue 144, NL-2132 JX 
Hoofddorp, Netherlands,  
                , ,  

جيه اكس  2132- ، ان ال144بوالريسأفنيو   العنوان :
  هوفدورب، هولندا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE  
 
PALESTINE 
P.O. BOX 74, RAMALLAH  

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  ،عــزيز وف
  محامون

 
  فلسطني
  ، رام الله 74ص.ب 

Goods/Services: 
Surgical, medical, apparatus and instruments  syringe 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــزة ــــة، أجه ــــة والطبي ــــزة واالدوات الجراحي  االجه
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devices for injections  syringe devices for medical 
purposes  orthopaedic articles  suture materials  
apparatus, devices and articles for nursing infants  
sexual activity apparatus, devices and articles.  

ـــةالحقـــن للحقـــن، اجهـــز ـــراض طبي ـــن الغ  ،ة الحق
ـــزة وادوات  ـــة، اجه ـــواد الخياط ـــام، م ـــواد العظ  م
ـــاط ـــواد للنش ـــزة وادوات وم ـــع، اجه ـــواد للرض  وم

   .الجنيســــ
)370(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35068   : 35068العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name : Ferring B.V.    : ـــــــــــــغ يب.يفبإسم      .فريين
 

Applicant Address  : Polarisavenue 144, NL-2132 JX 
Hoofddorp, Netherlands,  
                , ,  

جيه اكس  2132- ، ان ال144بوالريسأفنيو   العنوان :
  هوفدورب، هولندا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE  
 
PALESTINE 
P.O. BOX 74, RAMALLAH  

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  ،عــزيز وف
  محامون

 
  فلسطني
  ، رام الله 74ص.ب 

Goods/Services: 
Pharmaceutical preparations and substances  dietetic 
food and substances adapted for medical use  dietary 
supplements for human beings.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات واملـــــــواد الصـــــــيدلية، مـــــــواد  املستحرضــــــ
ـــــــتعامل ـــــــة املالمئـــــــة لالس ـــــــة الغذائي  الحمي
ــــــتعامل ــــــة لالس ــــــالت الغذائي  الطــــــبي،  املكم

   .البرشـــــي
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)371(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35069   : 35069العالمة التجارية رقم 
 

Class: 10    : 10يف الصنف 
 

Applicant Name: Ferring B.V.    : ـــــــــــــغ يب.يفبإسم      .فريين
 

Applicant Address  : Polarisavenue 144, NL-2132 JX 
Hoofddorp, Netherlands,  
                , ,  

جيه اكس  2132- ، ان ال144 بوالريسأفنيو  العنوان :
  هوفدورب، هولندا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE  
 
PALESTINE 
P.O. BOX 74, RAMALLAH  

ــؤاد ورجــا شــحادة:  ليغعنوان التب  ،عــزيز وف
  محامون

 
  فلسطني
  ، رام الله 74ص.ب 

Goods/Services: 
Surgical and medical apparatus and instruments, parts 
and fittings thereof.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 االجهـــــزة واالدوات الجراحيـــــة والطبيـــــة
ــــا ــــة له ــــيزات التابع ــــزاء والتجه  .واالج

)372(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35072   : 35072العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
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Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

و بارك، كاليفورنيا ويللو روود. ميالن 1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  طنيفلس

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
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.computer software  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــة ـــــــة، واملالحي ـــــــزة واألدوات العلمي  ، األجه
 واملســــــــــاحية ، الكهربائيــــــــــة، وللتصــــــــــوير
ـــــــــــــــينامئية ـــــــــــــــرايف ، والس  ، الفوتوغ
 ،زن، القيـــــاسوالبرصـــــية، أجهـــــزة وأدوات الـــــو
ـــــــة (اإلرشاف) ـــــــارات، واملراقب ـــــــال االش  ،وإرس
ـــــزة ـــــم ؛ أجه ـــــاذ والتعلي ـــــزة وأدوات اإلنق  وأجه
ـــــوات ـــــخ لألص ـــــال أو النس ـــــجيل، أو اإلرس  التس
 أو الصــــــــــــور؛ وحــــــــــــامالت البيانــــــــــــات
 املغناطيســــــــية، أقــــــــراص التســــــــجيل؛ آالت
 البيـــــــع األوتوماتيكيـــــــة وآليـــــــات لألجهـــــــزة
ــــــة؛ آالت تســــــجيل ــــــالقطع النقدي ــــــة ب  العامل
 النقـــــد، اآلالت الحاســـــبة، معـــــدات وحواســـــيب
  .معالجــــة البيانــــات؛ أجهــــزة إطفــــاء الحــــرائق

ــــات الحاســــوب    وبرمجي
)373(  

Date :20/12/2018 20/12/2018 : التاريخ 
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Trademark No.:35073   : 35073العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Marketing, advertising and promotion services, 
namely, providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers, links to retail websites of 
others, and special offers for the goods and services of 
others  Provision of market research and information 
services  Promoting the goods and services of others 
via the internet and communication networks  business 
and advertising services, namely, media planning and 
media buying for others business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
advertising performance, for managing, distributing 
and serving advertising, for analyzing advertising data, 
for reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance  consulting services in the 
fields of advertising and marketing, namely, 
customizing advertising and marketing efforts of 
others  Providing online facilities for connecting sellers 
with buyers  Advertising, marketing and promoting 
the goods and services of others by means of providing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التسويق، خدمات الدعاية والرتويج، تحديدا: 
 ،تانوبوك ،تاموصخال صوصخب تامولعمال ريفوت ،
الحسومات، القسائم، الروابط ملواقع البيع بالتجزئة 
 اتلآلخرين ، والعروض الخاّصة لبضائع وخدم
 اآلخــــرين؛ تــــوفري خــــدمات أبحــــاث ومعلومــــات
ـــــــدمات ـــــــائع وخ ـــــــج لبض ـــــــوق ؛ الرتوي  الس
ــــــــبكات ــــــــت وش ــــــــرب اإلنرتن ــــــــرين ع  اآلخ
ـــــــة ـــــــامل التجاري ـــــــدمات األع  االتصـــــــال؛ خ
 واإلعالنيــــــة، تحديــــــدا: ، تخطيــــــط وســــــائل
 اإلعـــــــالم ورشاء وســـــــائل اإلعـــــــالم لألعـــــــامل
ــــــرى ــــــة األخ ــــــدمات اإلعالني ــــــة والخ  ،التجاري
ـــــــعتحديــــــدا: ، الخــــــدمات اإل ـــــــة لتتب  عالني
ــــــــيل ــــــــع وتوص ــــــــالين، إلدارة، توزي  األداء اإلع
ــــــات ــــــات اإلعالن ــــــل بيان ــــــات ، لتحلي  ،اإلعالن
ــــــــات ــــــــات اإلعالن  ،لعمــــــــل تقــــــــارير ببيان
 وتحســــــني األداء اإلعــــــالين؛ خــــــدمات تقــــــديم
 االستشـــــــــــارات يف مجـــــــــــاالت اإلعـــــــــــالن
ـــــات ـــــيص اإلعالن ـــــدا: ، تخص ـــــويق، تحدي  والتس
 والجهـــــــود التســـــــويقية لآلخـــــــرين ؛ تـــــــوفري
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photo and video equipment at special events  
Providing online facilities for live streaming video of 
promotional events  Arranging and conducting special 
events for commercial, promotional or advertising 
purposes  Providing online business directories 
featuring the businesses, products and services of 
others  

ـــــنيتــس ـــــت لالتصـــــال ب ـــــالت عـــــىل االنرتن  هي
 الشـــــــارين والبـــــــائعني؛ خـــــــدمات الدعايـــــــة
ــــــدمات التســــــويق والرتويــــــج ــــــالن، خ  واإلع
 لســـلع وخـــدمات اآلخـــرين عـــن طـــريق تـــوفري
ـــــــديو يف ـــــــور والفي ـــــــاط الص ـــــــدات التق  مع
 املناســـــــبات الخاصـــــــة؛ تـــــــوفري التســـــــهيالت
 اإللكرتونيـــــة عـــــرب اإلنرتنـــــت للبـــــث الحـــــي
ـــــــج ـــــــات الرتوي ـــــــديو للفعالي ية ؛ تنظيم للفي
وعقد الفعاليات الخاّصة للتجارية، الغايات الرتويجية 
أو اإلعالنية؛ خدمات توفري األدلة اإلرشادية 
اإللكرتونية لألعامل التجارية التي تقّدم الرشكات، 

ــــرين ــــدة لآلخ ــــدمات العائ ــــات والخ    واملنتج
)374(  

Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35074   : 35074العالمة التجارية رقم 
 

Class: 38    : 38يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  ويللو 1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -للملكية الفكرية سابا ورشكاهم 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
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Goods/Services: 
Photo sharing and video sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, videos 
and audio visual content among internet users  
Telecommunications  Providing access to computer, 
electronic and online databases  Telecommunications 
services, namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, photographs, images, audio, video, 
audio-visual content, and information  Providing 
online forums for communication, namely, 
transmission on topics of general interest  Providing 
online communications links which transfer mobile 
device and internet users to other local and global 
online locations  Facilitating access to third party 
websites or to other electronic third party content via a 
universal login  Providing online chat rooms, instant 
messaging services, and electronic bulletin boards  
Audio, text and video broadcasting services over  the 
internet and other communications networks  
providing access to computer databases in the fields of 
social networking and social introduction and dating  
Peer-to-peer photo and data sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, graphics 
and audio content among internet users  
Telecommunications and peer-to-peer network 
computer services, namely, electronic transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information  
Streaming and live streaming of video, audiovisual, 
and interactive audiovisual content via the internet  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــاركة ــــدمات مش ــــور وخ ــــاركة الص ــــدمات مش  خ
ـــــــدا: ، اإلرســـــــال ـــــــديو، تحدي ـــــــاطع الفي  مق
 ،االلـــــــكرتوين مللفـــــــات الصـــــــور الرقميـــــــة
 ومقـــــــاطع الفيـــــــديو واملحتـــــــوى الســـــــمعي
ـــــــت؛ البرصـــــي ـــــــتخدمي االنرتن ـــــــني مس  ب
 االتصـــــاالت بعيـــــدة املـــــدى؛ خـــــدمات إتاحـــــة
ــــــات ــــــد البيان  الوصــــــول إىل الحاســــــوب، قواع
ــــــــــــات ــــــــــــد البيان ــــــــــــة وقواع  اإللكرتوني
 اإللكرتونيـــــــة عـــــــرب اإلنرتنـــــــت؛ خـــــــدمات
ــــل ــــدا: ، النق ــــدى، تحدي ــــدة امل ــــاالت بعي  االتص
 ،االلـــــــــــكرتوين للبيانـــــــــــات، الرســـــــــــائل
ـــــــــة ـــــــــور الفوتوغرافي ـــــــــومات، والص  ،والرس
ــــــاطعوا ــــــوتية ، واملق ــــــاطع الص ــــــور، واملق  لص
ـــــــة ـــــــوتية املرئي ـــــــات الص ـــــــة، املحتوي  ،املرئي
ــــــديات ــــــوفري املنت ــــــدمات ت ــــــات؛ خ  واملعلوم
 ، :عــــــىل االنرتنــــــت لالتصــــــاالت، تحديــــــدا
ـــــة؛ ـــــة العام ـــــيع املنفع ـــــن مواض ـــــال ع  اإلرس
ـــــت ـــــىل االنرتن ـــــاالت ع ـــــط االتص ـــــوفري رواب  ت
 الـــــتي تنقـــــل األجهـــــزة النقالـــــة ومســـــتخدمي
ـــــــــــت إىل م  واقـــــع الكرتونيـــــة عامليـــــةاالنرتن
 ومحليـــــة أخـــــرى ؛ تســـــهيل الوصـــــول ملواقـــــع
ــــــات ــــــرى أو ملحتوي ــــــراف أخ ــــــة ألط  الكرتوني
 الكرتونيـــة أخـــرى ألطـــراف أخـــرى عـــن طـــريق
 تســـــجيل الـــــدخول الـــــدويل؛ تـــــوفري غـــــرف
 محادثـــــة عـــــىل االنرتنـــــت، خـــــدمات الرســـــائل
ـــــات اإلعالنـــــات االلكرتونيـــــة؛ ـــــة، ولوح  الفوري
 لبــــثواملقـــــــــاطع الصـــــــــوتية ، خـــــــــدمات ا
 املبــــــــارش للنصــــــــوص والفيــــــــديو عـــــــــرب
ــــــرى؛ ــــــاالت األخ ــــــبكات االتص ــــــت وش  اإلنرتن
 خـــــدمات إتاحـــــة إمكانيـــــة الوصـــــول لقواعـــــد
ــــــل ــــــاالت التواص ــــــوب يف مج ــــــات الحاس  بيان
 االجتامعــــي والتعــــارف االجتامعــــي واملواعــــدة؛
ـــــني ـــــات ب ـــــور والبيان ـــــاركة الص ـــــدمات مش  خ
 األشـــــخاص، تحديـــــدا: ، اإلرســـــال االلـــــكرتوين
ــــور ــــات الص ــــات الرســــوم مللف ــــة، محتوي  الرقمي
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ـــــــت ؛ ـــــــتخدمي اإلنرتن ـــــــني مس ـــــــوت ب  والص
 خـــدمات االتصـــاالت بعيـــدة املـــدى والخـــدمات
 الحاســـــوبية عـــــرب الشـــــبكات بـــــني األشـــــخاص
 ،تحديــــــدا: ، اإلرســــــال االلــــــكرتوين للصــــــور ،
 واملحتويــــــات الســــــمعية البرصــــــية ومقــــــاطع
 الفيـــــديو، والصـــــور الفوتوغرافيـــــة، ومقـــــاطع
ـــــــات، ا ـــــــديو، والبيان  ،لنصــــوص، الرســــائلالفي
ـــــالن ـــــات اإلع ـــــاالت ومعلوم ـــــات، اتص  واالعالن
ــــــارش ــــــث املب ــــــالم؛ الب ــــــائط اإلع ــــــرب وس  ع
 والبـــــث الحـــــي ملقـــــاطع الفيـــــديو، واملقـــــاطع
ـــــــــــات  الســـــــــــمعية البرصـــــــــــية، واملحتوي
 التفاعليـــــــــة الســـــــــمعية املرئيـــــــــة عـــــــــرب

ـــــــت    اإلنرتن
)375(  

Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35075   : 35075العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  

ليفورنيا ويللو روود. ميالنو بارك، كا 1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

  م:  ليغعنوان التب
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الغربية الضفة  -



345 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

Goods/Services: 
Entertainment services, namely, providing an online 
forum for the dissemination of content, data, and 
information for entertainment and social and business 
networking purposes  Entertainment services, namely, 
providing access to interactive electronic and online 
databases of user-defined content, third-party content, 
photos, video, audio, visual, and audio-visual material 
in the field of general interest  Photosharing and video 
sharing services  Electronic publishing services for 
others  online journals, namely, weblogs (blogs) 
featuring user-defined content  Providing computer, 
electronic and online databases in the field of 
entertainment  Publishing services, namely, publishing 
of electronic publications for others  Rental of 
photography and videography kiosks for capturing, 
uploading, editing and sharing of pictures and videos  
Entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events  Organizing 
live exhibitions and conferences in the fields of culture, 
entertainment and social networking for non-business 
and non-commercial purposes  providing 
entertainment information from searchable indexes 
and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, photographic images 
and audio visual information, via the internet and 
communication networks  Entertainment and 
educational services, namely, providing non-
downloadable movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works via the internet, as 
well as information, reviews, and recommendations 
regarding movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خــــــــدمات الرتفيــــــــه ، تحديــــــــدا: ، تــــــــوفري
 ملنتــــــــديات عــــــــرب اإلنرتنــــــــت لتوزيــــــــعا
ـــــــــات ـــــــــات، واملعلوم ـــــــــات، والبيان  املحتوي
 للرتفيــــــه والتواصــــــل االجتامعــــــي والتجــــــاري؛
ــــوفري ــــدا: ، خــــدمات ت ــــه ، تحدي  خــــدمات الرتفي
ـــــــات  إمكانيـــــــة الوصـــــــول إىل قواعـــــــد البيان
ـــــــت ـــــــرب اإلنرتن ـــــــة وع ـــــــة اإللكرتوني  التفاعلي
ــــــتخدم ــــــددها املس ــــــتي يح ــــــات ال  ،للمحتوي
ــــات األطــــراف ا ألخرى، الصـور الفوتوغرافيـة، محتوي
واملقاطع املرئية، واملقاطع الصـوتية ، املقـاطع املرئيـة، 
ــة؛  ــال املصــلحة العاّم ــة يف مج ــواد الصــوتية املرئي وامل
ــــديو؛ خــــدمات  خــــدمات مشــــاركة الصــــور والفي
ـــــــرين؛ الصـــــــحف ـــــــكرتوين لآلخ  النرشـــــــ االل
 ، :اإللكرتونيـــــــة عـــــــرب اإلنرتنـــــــت، تحديـــــــدا
ــــدونات ــــبكة (امل ــــدونات الش ــــرض (م ــــتي تع  ال
 املحتـــــوى املعـــــرف مـــــن قبـــــل املســـــتخدم؛
ــــــــات ــــــــوفري الحاســــــــوب، قواعــــــــد البيان  ت
ــــــــرب ــــــــات ع ــــــــة وقواعــــــــد البيان  اإللكرتوني
ـــــــدمات ـــــــه؛ خ ـــــــال الرتفي ـــــــت يف مج  اإلنرتن
 النرشــــــــ، تحديــــــــدا: ، نرشــــــــ املنشــــــــورات
ـــــــاك ـــــــأجري أكش ـــــــرين؛ ت ـــــــة لآلخ  اإللكرتوني
 التصــــــــــــوير الفوتوغــــــــــــرايف وتصــــــــــــوير
ـــــــح ـــــــل، ت ـــــــاط، وتحمي ـــــــديو اللتق ــرالفي  ري
 ومشــــاركة الصــــور ومقــــاطع الفيــــديو؛ خــــدمات
 الرتفيــــــــه ، تحديــــــــدا: ، خــــــــدمات تــــــــوفري
ـــــــات ـــــــارش ملحتوي ـــــــث املب ـــــــهيالت للب  التس
 الرتفيـــــه والبـــــث الحـــــي ملقـــــاطع الفيـــــديو
ـــــــارض ـــــــم املع ـــــــة؛ تنظي  لألحـــــــداث الرتفيهي
 ،واملؤمتــــــرات الحيــــــة يف مجــــــاالت الثقافــــــة
ــــــات ــــــي للغاي ــــــل االجتامع ــــــه والتواص  والرتفي
ــــة ــــري التجاري  وغــــــري املتعلقــــــة بالـرشـــــكات؛ غ
ـــــارس ـــــن فه ـــــة م ـــــات الرتفيهي ـــــوفري املعلوم  ت
ـــــن ـــــتي ميك ـــــات ال ـــــات املعلوم ـــــد بيان  وقواع
ــــــوص ــــــك النص ــــــا يف ذل ــــــا ، مب ــــــث به  ،البح
ــــــات ــــــد البيان ــــــة، قواع ــــــائق اإللكرتوني  ، الوث
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ــــــــــة  والرســــــــــومات، الصــــــــــور الفوتوغرافي
ــــــــة، عــــــــرب  واملعلومــــــــات الصــــــــوتية املرئي
 اإلنرتنـــــــت وشـــــــبكات االتصـــــــال؛ خـــــــدمات
 لرتفيــــــــه والتعليــــــــم، تحديــــــــدا: ، تــــــــوفريا
ـــــروض ـــــل، الع ـــــة للتحمي ـــــري القابل ـــــالم غ  األف
 التلفزيونيـــــــة، البـــــــث الشـــــــبيك، واملقـــــــاطع
 الســــــمعية البرصــــــية، واألعــــــامل متعــــــددة
ـــــــت، باإلضـــــــافة إىل ـــــــرب اإلنرتن  الوســـــــائط ع
ــــوص ــــيات بخص ــــات، والتوص ــــات، مراجع  املعلوم
ـــــــث ـــــــة، الب ـــــــروض التلفزيوني ـــــــالم، الع  األف
ــــــا  ،طـــــع الســـــمعية البرصـــــيةالشــــــبيك، واملق

ـــائط ـــددة الوس ـــامل متع    واألع
)376(  

Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35076   : 35076العالمة التجارية رقم 
 

Class: 42    : 42يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
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Goods/Services: 
Scientific &amp; technological services and research 
and design relating thereto  industry analysis and 
research services  design &amp; development of 
computer hardware &amp; software  legal services  
[services for providing food &amp; drink  temporary 
accommodation  medical &amp; veterinary services  
hygienic &amp; beauty care for human beings or 
animals  agriculture, horticulture &amp; forestry 
services  personal &amp; social services rendered by 
others to meet the needs of individuals  security 
services for the protection of property &amp; 
individuals]  

البضائع/الخدمات التالية : من اجل
 الخـــــــدمات العلميـــــــة والتقنيـــــــة والبحـــــــث
 والتصـــــــــميم املتعلـــــــــق بهـــــــــا؛ تحليـــــــــل
 الصــــــناعة والخــــــدمات البحثيــــــة؛ تصــــــميم
ــــــات؛ ــــــر والربمجي ــــــزة الكمبيوت ــــــر أجه  وتطوي
 الخــــدمات القانونيــــة؛ [خــــدمات تــــوفري الطعــــام
ـــــوفري أمـــــاكن اإلقامـــــة ـاب؛ خـــــدمات ت  والرشــــ
ـــــب ـــــة وال ـــــدمات الطبي ـــــة؛ الخ  يطريــــة؛املؤقت
ـــــــة للبرشـــــــ أو  الرعايـــــــة الصـــــــحية والجاملي
 الحيوانــــــات؛ الزراعــــــة، خــــــدمات البســــــتنة
 والغابــــات؛ الخــــدمات الشخصــــية واالجتامعيــــة
 املقدمــــــة مــــــن قبــــــل اآلخــــــرين لتلبيــــــة
ــــة ــــة لحامي ــــدمات أمني ــــراد؛ خ ــــات األف  احتياج

   [املمتلكـــــات واألفـــــراد
)377(  

Date :22/12/2018 22/12/2018   التاريخ :

Trademark No.:35077   : 35077العالمة التجارية رقم 
 

Class: 45    : 45يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -ورشكاهم للملكية الفكرية  سابا
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
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,  
Goods/Services: 
Social introduction and networking and dating services  
Providing access to computer databases and online 
searchable databases in the fields of social networking, 
social introduction and dating  Online social 
networking services  Business identification 
verification service  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خــــدمات التعــــارف االجتامعــــي والتواصــــل عــــرب
 شــــــبكات التواصــــــل االجتامعــــــي واملواعــــــدة؛
ــــوا ــــدخول إىل ق ــــة ال  عدخــــدمات إتاحــــة إمكاني
 بيانـــــات الحاســـــوب وقواعـــــد البيانـــــات الـــــتي
ــــــت يف ــــــرب اإلنرتن ــــــا ع ــــــث فيه ــــــن البح  ميك
 مجـــــاالت التواصـــــل عـــــرب شـــــبكات التواصـــــل
ــــدة؛ ــــي واملواع ــــريف االجتامع ــــي، التع  االجتامع
 خــــــــدمات التواصــــــــل االجتامعــــــــي عــــــــىل
 اإلنرتنــــــت؛ خدمــــــة التحقــــــق مــــــن الهويــــــة

ــــة ــــامل التجاري    لألع
)378(  

Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35078   : 35078العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغتبعنوان ال ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
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Goods/Services: 
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.computer software  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــة ـــــــة، واملالحي ـــــــزة واألدوات العلمي  ، األجه
 واملســــــــــاحية ، الكهربائيــــــــــة، وللتصــــــــــوير
ــــــــينامئية ، الفوتوغــــــــــرايف  ، والس
ـــــاس ـــــوزن، القي ـــــزة وأدوات ال  ،والبرصـــــية، أجه
ـــــــة (اإلرشاف) ـــــــارات، واملراقب ـــــــال االش  ،وإرس
ـــــزة ـــــم ؛ أجه ـــــاذ والتعلي ـــــزة وأدوات اإلنق  وأجه
ـــــوات ـــــخ لألص ـــــال أو النس ـــــجيل، أو اإلرس  التس
 أو الصــــــــــــور؛ وحــــــــــــامالت البيانــــــــــــات
 املغناطيســــــــية، أقــــــــراص التســــــــجيل؛ آالت
 ألجهــزةالبيــــــــع األوتوماتيكيــــــــة وآليــــــــات ل
ــــــة؛ آالت تســــــجيل ــــــالقطع النقدي ــــــة ب  العامل
 النقـــــد، اآلالت الحاســـــبة، معـــــدات وحواســـــيب
  .معالجــــة البيانــــات؛ أجهــــزة إطفــــاء الحــــرائق

ــــات الحاســــوب    وبرمجي
)379(  

Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35079   : 35079العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  ة االمريكية , ، الواليات املتحد 94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري
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PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
Marketing, advertising and promotion services, 
namely, providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers, links to retail websites of 
others, and special offers for the goods and services of 
others  Provision of market research and information 
services  Promoting the goods and services of others 
via the internet and communication networks  business 
and advertising services, namely, media planning and 
media buying for others business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
advertising performance, for managing, distributing 
and serving advertising, for analyzing advertising data, 
for reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance  consulting services in the 
fields of advertising and marketing, namely, 
customizing advertising and marketing efforts of 
others  Providing online facilities for connecting sellers 
with buyers  Advertising, marketing and promoting 
the goods and services of others by means of providing 
photo and video equipment at special events  
Providing online facilities for live streaming video of 
promotional events  Arranging and conducting special 
events for commercial, promotional or advertising 
purposes  Providing online business directories 
featuring the businesses, products and services of 
others  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــة  خـــــــدمات التســـــــويق، خـــــــدمات الدعاي
ــــــوفري املعلومــــــات ــــــدا: ، ت ــــــج، تحدي  والرتوي
ــــات، الحســــومات  ،بخصــــوص الخصــــومات، كوبون
 القســــــــائم، الــــــــروابط ملواقــــــــع البيــــــــع
ــة لبضــائع بالــــت ــة لآلخــرين ، والعــروض الخاّص جزئ
ــــاث ــــدمات أبح ــــوفري خ ــــرين؛ ت ــــدمات اآلخ  وخ
 ومعلومــــــات الســــــوق ؛ الرتويــــــج لبضــــــائع
ــــبكات ــــت وش ــــرب اإلنرتن ــــرين ع ــــدمات اآلخ  وخ
ـــــــة ـــــــامل التجاري ـــــــدمات األع  االتصـــــــال؛ خ
 واإلعالنيــــــة، تحديــــــدا: ، تخطيــــــط وســــــائل
 اإلعـــــــالم ورشاء وســـــــائل اإلعـــــــالم لألعـــــــامل
ـــــدم ـــــة والخ ـــــــرىالتجاري ـــــــة األخ  ،ات اإلعالني
ـــــــع ـــــــة لتتب ـــــــدا: ، الخـــــــدمات اإلعالني  تحدي
ــــــــيل ــــــــع وتوص ــــــــالين، إلدارة، توزي  األداء اإلع
ــــــات ــــــات اإلعالن ــــــل بيان ــــــات ، لتحلي  ،اإلعالن
ــــــــات ــــــــات اإلعالن  ،لعمــــــــل تقــــــــارير ببيان
 وتحســــــني األداء اإلعــــــالين؛ خــــــدمات تقــــــديم
 االستشـــــــــــارات يف مجـــــــــــاالت اإلعـــــــــــالن
 النـــاتوالتســــــويق، تحديــــــدا: ، تخصــــــيص اإلع
 والجهـــــــود التســـــــويقية لآلخـــــــرين ؛ تـــــــوفري
 تســــــهيالت عــــــىل االنرتنــــــت لالتصــــــال بــــــني
 الشـــــــارين والبـــــــائعني؛ خـــــــدمات الدعايـــــــة
ــــــدمات التســــــويق والرتويــــــج ــــــالن، خ  واإلع
 لســـلع وخـــدمات اآلخـــرين عـــن طـــريق تـــوفري
ـــــــديو يف ـــــــور والفي ـــــــاط الص ـــــــدات التق  مع
 املناســـــــبات الخاصـــــــة؛ تـــــــوفري التســـــــهيالت
إنرتنت للبث الحي للفيـديو اإللكرتونيــــــة عــــــرب ال
للفعاليات الرتويجية ؛ تنظيم وعقد الفعاليات الخاّصة 
ــة؛ خــدمات  ــات الرتويجيــة أو اإلعالني للتجاريــة، الغاي
توفري األدلة اإلرشـادية اإللكرتونيـة لألعـامل التجاريـة 
التي تقـّدم الرشـكات، واملنتجـات والخـدمات العائـدة 

   لآلخـــــرين
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)380(  

Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35080   : 35080العالمة التجارية رقم 
 

Class: 38    : 38يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Photo sharing and video sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, videos 
and audio visual content among internet users  
Telecommunications  Providing access to computer, 
electronic and online databases  Telecommunications 
services, namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, photographs, images, audio, video, 
audio-visual content, and information  Providing 
online forums for communication, namely, 
transmission on topics of general interest  Providing 
online communications links which transfer mobile 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــاركة ــــدمات مش ــــور وخ ــــاركة الص ــــدمات مش  خ
ـــــــــدا: ، اإلرس ـــــــــديو، تحدي ـــــــــاطع الفي  المق
 ،االلـــــــكرتوين مللفـــــــات الصـــــــور الرقميـــــــة
 ومقـــــــاطع الفيـــــــديو واملحتـــــــوى الســـــــمعي
 البرصــــــــي بــــــــني مســــــــتخدمي االنرتنــــــــت؛
 االتصـــــاالت بعيـــــدة املـــــدى؛ خـــــدمات إتاحـــــة
ــــــات ــــــد البيان  الوصــــــول إىل الحاســــــوب، قواع
ــــــــــــات ــــــــــــد البيان ــــــــــــة وقواع  اإللكرتوني
 اإللكرتونيـــــــة عـــــــرب اإلنرتنـــــــت؛ خـــــــدمات
ــــدا ــــدى، تحدي ــــدة امل ــــاالت بعي  النقــــل ، :االتص
 ،االلـــــــــــكرتوين للبيانـــــــــــات، الرســــــــــــائل
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device and internet users to other local and global 
online locations  Facilitating access to third party 
websites or to other electronic third party content via a 
universal login  Providing online chat rooms, instant 
messaging services, and electronic bulletin boards  
Audio, text and video broadcasting services over  the 
internet and other communications networks  
providing access to computer databases in the fields of 
social networking and social introduction and dating  
Peer-to-peer photo and data sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, graphics 
and audio content among internet users  
Telecommunications and peer-to-peer network 
computer services, namely, electronic transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information  
Streaming and live streaming of video, audiovisual, 
and interactive audiovisual content via the internet  

ـــــــــة ـــــــــور الفوتوغرافي ـــــــــومات، والص  ،والرس
ــــــاطع ــــــوتية ، واملق ــــــاطع الص ــــــور، واملق  والص
ـــــــة ـــــــوتية املرئي ـــــــات الص ـــــــة، املحتوي  ،املرئي
ــــــديات ــــــوفري املنت ــــــدمات ت ــــــات؛ خ  واملعلوم
 ، :عــــــىل االنرتنــــــت لالتصــــــاالت، تحديــــــدا
ـــــة؛ ـــــة العام ـــــيع املنفع ـــــن مواض ـــــال ع  اإلرس
ـــــط ـــــوفري رواب ـــــت ت ـــــىل االنرتن ـــــاالت ع  االتص
 الـــــتي تنقـــــل األجهـــــزة النقالـــــة ومســـــتخدمي
ـــــــة ـــــــة عاملي ـــــــع الكرتوني ـــــــت إىل مواق  االنرتن
 ومحليـــــة أخـــــرى ؛ تســـــهيل الوصـــــول ملواقـــــع
ــــــات ــــــرى أو ملحتوي ــــــراف أخ ــــــة ألط  الكرتوني
 الكرتونيـــة أخـــرى ألطـــراف أخـــرى عـــن طـــريق
 تســـــجيل الـــــدخول الـــــدويل؛ تـــــوفري غـــــرف
ــــدمات ــــت، خ ــــىل االنرتن ــــة ع ــــائل محادث  الرس
ـــــات اإلعالنـــــات االلكرتونيـــــة؛ ـــــة، ولوح  الفوري
ـــــــث ـــــــدمات الب ـــــــوتية ، خ ـــــــاطع الص  واملق
 املبــــــــارش للنصــــــــوص والفيــــــــديو عـــــــــرب
ــــــرى؛ ــــــاالت األخ ــــــبكات االتص ــــــت وش  اإلنرتن
 خـــــدمات إتاحـــــة إمكانيـــــة الوصـــــول لقواعـــــد
ــــــل ــــــاالت التواص ــــــوب يف مج ــــــات الحاس  بيان
 االجتامعــــي والتعــــارف االجتامعــــي واملواعــــدة؛
 كـــــة الصـــــور والبيانـــــات بـــــنيخــدمات مشــار
 األشـــــخاص، تحديـــــدا: ، اإلرســـــال االلـــــكرتوين
ــــوم ــــات الرس ــــة، محتوي ــــور الرقمي ــــات الص  مللف
ـــــــت ؛ ـــــــتخدمي اإلنرتن ـــــــني مس ـــــــوت ب  والص
 خـــدمات االتصـــاالت بعيـــدة املـــدى والخـــدمات
 الحاســـــوبية عـــــرب الشـــــبكات بـــــني األشـــــخاص
 ،تحديــــــدا: ، اإلرســــــال االلــــــكرتوين للصــــــور ،
ــــــات الســــــمعية ـــــاطع واملحتوي  البرصـــــية ومق
 الفيـــــديو، والصـــــور الفوتوغرافيـــــة، ومقـــــاطع
 ،الفيــــــديو، والبيانــــــات، النصــــــوص، الرســــــائل
ـــــالن ـــــات اإلع ـــــاالت ومعلوم ـــــات، اتص  واالعالن
ــــــارش ــــــث املب ــــــالم؛ الب ــــــائط اإلع ــــــرب وس  ع
 والبـــــث الحـــــي ملقـــــاطع الفيـــــديو، واملقـــــاطع
ـــــــــــات  الســـــــــــمعية البرصـــــــــــية، واملحتوي
 التفاعليـــــــــة الســـــــــمعية املرئيـــــــــة عـــــــــرب
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اإلن ــــت    ترن

)381(  

Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35081   : 35081العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  يغلعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Entertainment services, namely, providing an online 
forum for the dissemination of content, data, and 
information for entertainment and social and business 
networking purposes  Entertainment services, namely, 
providing access to interactive electronic and online 
databases of user-defined content, third-party content, 
photos, video, audio, visual, and audio-visual material 
in the field of general interest  Photosharing and video 
sharing services  Electronic publishing services for 
others  online journals, namely, weblogs (blogs) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خــــــــدمات الرتفيــــــــه ، تحديــــــــدا: ، تــــــــوفري
 املنتــــــــديات عــــــــرب اإلنرتنــــــــت لتوزيــــــــع
ـــــــــات ـــــــــات، واملعلوم ـــــــــات، والبيان  املحتوي
 للرتفيــــــه والتواصــــــل االجتامعــــــي والتجــــــاري؛
ــــوفري ــــدا: ، خــــدمات ت ــــه ، تحدي  خــــدمات الرتفي
ـــــول إىل ـــــة الوص قواعـد البيانـات التفاعليـة  إمكاني
اإللكرتونية وعرب اإلنرتنـت للمحتويـات التـي يحـددها 
ـــور  ـــرى، الص ـــراف األخ ـــات األط ـــتخدم، محتوي املس
الفوتوغرافيــة، واملقــاطع املرئيــة، واملقــاطع الصــوتية ، 
ــال  ــة يف مج ــوتية املرئي ــواد الص ــة، وامل ــاطع املرئي املق
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featuring user-defined content  Providing computer, 
electronic and online databases in the field of 
entertainment  Publishing services, namely, publishing 
of electronic publications for others  Rental of 
photography and videography kiosks for capturing, 
uploading, editing and sharing of pictures and videos  
Entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events  Organizing 
live exhibitions and conferences in the fields of culture, 
entertainment and social networking for non-business 
and non-commercial purposes  providing 
entertainment information from searchable indexes 
and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, photographic images 
and audio visual information, via the internet and 
communication networks  Entertainment and 
educational services, namely, providing non-
downloadable movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works via the internet, as 
well as information, reviews, and recommendations 
regarding movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works  

 و؛املصلحة العاّمـة؛ خـدمات مشـاركة الصـور والفيـدي
ـــــــرين؛ ـــــــكرتوين لآلخ ـــــــ االل ـــــــدمات النرش  خ
 ،الصـــــــحف اإللكرتونيـــــــة عـــــــرب اإلنرتنـــــــت
 تحديــــــدا: ، مــــــدونات الشــــــبكة (املــــــدونات)
 الــــتي تعــــرض املحتــــوى املعــــرف مــــن قبــــل
ـــــــد ـــــــوب، قواع ـــــــوفري الحاس ـــــــتخدم؛ ت  املس
 البيانــــــات اإللكرتونيــــــة وقواعــــــد البيانــــــات
ـــــه؛ خـــــدمات ـــــت يف مجـــــال الرتفي  عـــــرب اإلنرتن
 رش املنشــــــــــوراتالنرشـــــــــ، تحديـــــــــدا: ، ن
ـــــــاك ـــــــأجري أكش ـــــــرين؛ ت ـــــــة لآلخ  اإللكرتوني
 التصــــــــــــوير الفوتوغــــــــــــرايف وتصــــــــــــوير
 الفيـــــــديو اللتقـــــــاط، وتحميـــــــل، تحـــــــرير
 ومشــــاركة الصــــور ومقــــاطع الفيــــديو؛ خــــدمات
 الرتفيــــــــه ، تحديــــــــدا: ، خــــــــدمات تــــــــوفري
ـــــــات ـــــــارش ملحتوي ـــــــث املب ـــــــهيالت للب  التس
 الرتفيـــــه والبـــــث الحـــــي ملقـــــاطع الفيـــــديو
ـــــــة؛ ـــــــداث الرتفيهي  تنظيـــــم املعـــــارض لألح
 ،واملؤمتــــــرات الحيــــــة يف مجــــــاالت الثقافــــــة
ــــــات ــــــي للغاي ــــــل االجتامع ــــــه والتواص  والرتفي
ــــكات؛ ـــــة بالـرش ـــــري املتعلق ـــــة وغ ـــــري التجاري  غ
ـــــارس ـــــن فه ـــــة م ـــــات الرتفيهي ـــــوفري املعلوم  ت
ـــــن ـــــتي ميك ـــــات ال ـــــات املعلوم ـــــد بيان  وقواع
ــــــوص ــــــك النص ــــــا يف ذل ــــــا ، مب ــــــث به  ،البح
ــــــا ــــــد البي ــــــة، قواع ــــــائق اإللكرتوني  ، نــاتالوث
ــــــــــة  والرســــــــــومات، الصــــــــــور الفوتوغرافي
ــــــــة، عــــــــرب  واملعلومــــــــات الصــــــــوتية املرئي
 اإلنرتنـــــــت وشـــــــبكات االتصـــــــال؛ خـــــــدمات
 الرتفيــــــــه والتعليــــــــم، تحديــــــــدا: ، تــــــــوفري
ـــــروض ـــــل، الع ـــــة للتحمي ـــــري القابل ـــــالم غ  األف
 التلفزيونيـــــــة، البـــــــث الشـــــــبيك، واملقـــــــاطع
 الســــــمعية البرصــــــية، واألعــــــامل متعــــــددة
ـــــرتن ـــــرب اإلن ـــــائط ع ـــــــــــافة إىلالوس  ت، باإلض
ــــوص ــــيات بخص ــــات، والتوص ــــات، مراجع  املعلوم
ـــــــث ـــــــة، الب ـــــــروض التلفزيوني ـــــــالم، الع  األف
 ،الشــــــبيك، واملقــــــاطع الســــــمعية البرصــــــية

ـــائط ـــددة الوس ـــامل متع    واألع
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)382(  

Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35082   : 35082العالمة التجارية رقم 
 

Class: 42    : 42يف الصنف  

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم       إنس
Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  املتحدة االمريكية ,  ، الواليات 94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -ية الضفة الغرب -

Goods/Services: 
Scientific &amp; technological services and research 
and design relating thereto  industry analysis and 
research services  design &amp; development of 
computer hardware &amp; software  legal services  
[services for providing food &amp; drink  temporary 
accommodation  medical &amp; veterinary services  
hygienic &amp; beauty care for human beings or 
animals  agriculture, horticulture &amp; forestry 
services  personal &amp; social services rendered by 
others to meet the needs of individuals  security 
services for the protection of property &amp; 
individuals]  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الخـــــــدمات العلميـــــــة والتقنيـــــــة والبحـــــــث
 والتصـــــــــميم املتعلـــــــــق بهـــــــــا؛ تحليـــــــــل
 الصــــــناعة والخــــــدمات البحثيــــــة؛ تصــــــميم
ــــــات؛ ــــــر والربمجي ــــــزة الكمبيوت ــــــر أجه  وتطوي
ــــامالخــدما ــــوفري الطع ــــدمات ت ــــة؛ [خ  ت القانوني
ـــــوفري أمـــــاكن اإلقامـــــة ـاب؛ خـــــدمات ت  والرشــــ
 املؤقتــــــة؛ الخــــــدمات الطبيــــــة والبيطريــــــة؛
ـــــــة للبرشـــــــ أو  الرعايـــــــة الصـــــــحية والجاملي
 الحيوانــــــات؛ الزراعــــــة، خــــــدمات البســــــتنة
 والغابــــات؛ الخــــدمات الشخصــــية واالجتامعيــــة
 املقدمــــــة مــــــن قبــــــل اآلخــــــرين لتلبيــــــة
ـــدمات أمنيـــة لحاميـــة احتياجـــــات األفـــــراد؛  خ

   [املمتلكـــــات واألفـــــراد
)383(  
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Date :22/12/2018 22/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35083   : 35083العالمة التجارية رقم 
 

Class: 45    : 45يف الصنف 
 

Applicant Name: Instagram, LLC    : ـــــــتغرام، أل أل يسبإسم      إنس
 

Applicant Address  : 1601 Willow Road. Melano Park, 
California 94025, U.S.A.,  
                , ,  

ويللو روود. ميالنو بارك، كاليفورنيا  1601  العنوان :
  ، الواليات املتحدة االمريكية ,  94025

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Social introduction and networking and dating services  
Providing access to computer databases and online 
searchable databases in the fields of social networking, 
social introduction and dating  Online social 
networking services  Business identification 
verification service  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــع ــدمات الت  ارف االجتامعـــــي والتواصـــــل عـــــربخ
 شــــــبكات التواصــــــل االجتامعــــــي واملواعــــــدة؛
ــــد ــــدخول إىل قواع ــــة ال ــــة إمكاني ــــدمات إتاح  خ
 بيانـــــات الحاســـــوب وقواعـــــد البيانـــــات الـــــتي
ــــــت يف ــــــرب اإلنرتن ــــــا ع ــــــث فيه ــــــن البح  ميك
 مجـــــاالت التواصـــــل عـــــرب شـــــبكات التواصـــــل
ــــدة؛ ــــي واملواع ــــريف االجتامع ــــي، التع  االجتامع
 اجتامعــــــي عــــــىلخـــــــــدمات التواصـــــــــل ال
 اإلنرتنــــــت؛ خدمــــــة التحقــــــق مــــــن الهويــــــة

ــــة ــــامل التجاري    لألع
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)384(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35085   : 35085العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: SHAREKAT WELMAS LLMAWAD 
ALESTIHLAKYA 

ــــاس للمــــواد االســــتهالكيةإسم :  ب ــــة ومل     رشك
 

Applicant Address  : AL KHALIL, , ,  : 6الخليل عني سارة عامرة الزغري ط   العنوان , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــة ــــــاه املعدني ــــــعري) واملي ــــــرية (رشاب الش  الب
 والغازيـــــة وغريهـــــا مـــــن املرشـــــوبات غـــــري
 الكحوليـــــــة، مرشـــــــوبات مستخلصـــــــة مـــــــن
 الفواكـــــــــــه وعصـــــــــــائر الفواكـــــــــــه، رشاب

ـات أخــــرى لعمــــل املرشــــوباتو   مستحرضـــ
)385(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35086   : 35086العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: COSTA limited   : كوســــتا املحــــدودة بإسم      
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Applicant Address  : Whitbread Court, Houghton Hall 
Business Park, Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire, 
LU5 5XE , United kingdom, , ,  

وايتربيد كورت, هوتون هال بيزنيس بارك,   العنوان :
 5 5بروز افينيو, دانساتبيل, بيدفوردس هري, ال يو 

  اكس اي ، اململكة املتحدة., , , , 
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 
  768جالرييا سنرت، ص. ب. 

Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flour and preparations made from cereals; 
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery; ices; 
prepared meals, sandwiches; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, 
spices; ice; ice cream; chocolate based beverages; cocoa 
based beverages, coffee based beverages, flavourings for 
beverages, tea based beverages, edible ices, coffee 
flavourings, frozen yoghurt; confectionery ices; 
powders and flavourings for ice cream; sorbets; wafers 
and cornets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاي, ك ــوة, ش ـــاغوقه ـــابكو, س ـــكر, أرز, ت ـــاو, س  ,اك
ـات نباتيـــــــة تســـــــتخدم كبـــــــدائل  مستحرضــــــ
ـات املصــــــنوعة  للقهــــــوة, دقيــــــق واملستحرضـــــ
ـــوب, خـــبز, بســـكويت, كيـــك, فطـــائر ـــن الحب  م
 ,والحلويات;الثلج;وجبــــــــــــــات الجــــــــــــــاهزة
ــــيز ــــمرية, مســــحوق الخب ــــاندوش, عســــل, خ  ,س
 ,ملـــح الطعـــام, خـــردل, فلفـــل, خـــل, صلصـــات
 ,(بهـــــــارات, الثلـــــــج, بوظـــــــة (ايســـــــكريم
 مرشـــــوبات اساســـــها الشــــــوكالتة, مرشــــــوبات
 ,اساســــها الكاكــــاو, مرشــــوبات اساســــها القهــــوة
ـــــاحيق ـــــة, مس ـــــات مثلج ـــــد, حلوي ـــــنب مجم  ل
   .ومنكهــــات للبوظــــة, رشاب,ويفــــر وقــــراطيس

)386(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35087   : 35087العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: COSTA limited   : كوســــتا املحــــدودة بإسم      
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Applicant Address  : Whitbread Court, Houghton Hall 
Business Park, Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire, 
LU5 5XE , United kingdom, , ,  

بيزنيس بارك, وايتربيد كورت, هوتون هال   العنوان :
 5 5بروز افينيو, دانساتبيل, بيدفوردس هري, ال يو 

  اكس اي ، اململكة املتحدة., , , , 
Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 
  768. ب. جالرييا سنرت، ص

Goods/Services: 
Cafes; cafeterias; restaurants; snack bars; bars; catering 
services; coffee shops; coffee shop concessions; coffee 
shop kiosks; self serve coffee bars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــات ـــــاعم, الوجب ـــــات, املط ـــــاهي, الكافتريي  املق
ـــــــدالخفيـــــف ـــــــدمات التزوي ـــــــات, خ  ,ة, حان
 املقــاهي, مقــاهي  صــغرية, كشــك قهــوة, مقــاهي

  .الخدمـــة الذاتيـــة
)387(  

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35088   : 35088العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharkat Al Tal Al Akhdar Lillohom 
Walasmak Waltijara' Alameh Adeya Ama   

ـــامكبإسم :   ـــوم واالس ـــ للح ـــل االخرض ـــة الت  رشك
    والتجــارة العامــة عاديــة عامــة

 
Applicant Address  : Nablus Dair Sharaf Shar'e Nablus 
Tulkarem Al Manteqa Al Sina'ia, , ,  

نابلس دير رشف شارع نابلس طولكرم   العنوان :
  ملنطقة الصناعية, , , , ا

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes, eggs, milk, and milk products; edible oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــدواجن ـــــــوم ال ـــــــامك ولح ـــــــوم واألس  اللح
ـاوات  والصيد،خالصـــــات اللحـــــم، فواكـــــه وخرضــــ
ـــــــوة،هالم(جييل) ـــــــة ومطه  محفوظـــــــة ومجفف
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and fats. ـــــــة بالســـــــكر ـــــــه مطبوخ ـــــــات وفواك  ،ومربي
 ،البيـــــــض والحليـــــــب ومنتجـــــــات الحليـــــــب

ـــل ـــالحة لألك ـــدهون الص ـــزيوت وال   .ال
)388(  

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35089   : 35089العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharkat Al Tal Al Akhdar Lillohom 
Walasmak Waltijara' Alameh Adeya Ama   

ـــامكبإسم :   ـــوم واالس ـــ للح ـــل االخرض ـــة الت  رشك
ـــة ـــارة العام     عادية عامــة والتج

 
Applicant Address  : Nablus Dair Sharaf Shar'e Nablus 
Tulkarem Al Manteqa Al Sina'ia, , ,  

نابلس دير رشف شارع نابلس طولكرم   العنوان :
  املنطقة الصناعية, , , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــدواجن ـــــــوم ال ـــــــامك ولح ـــــــوم واألس  اللح
ـاوات  والصيد،خالصـــــات اللحـــــم، فواكـــــه وخرضــــ
ـــــــوة،هالم(جييل) ـــــــة ومطه  محفوظـــــــة ومجفف
ـــــــة بالســـــــكر ـــــــه مطبوخ ـــــــات وفواك  ،ومربي
 ،البيـــــــض والحليـــــــب ومنتجـــــــات الحليـــــــب

ـــل ـــالحة لألك ـــدهون الص ـــزيوت وال   .ال
)389(  

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35090   : 35090العالمة التجارية رقم 
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Class: 29  : 29  يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharkat Al Tal Al Akhdar Lillohom 
Walasmak Waltijara' Alameh Adeya Ama   

ـــامكبإسم :   ـــوم واالس ـــ للح ـــل االخرض ـــة الت  رشك
    والتجــارة العامــة عاديــة عامــة

 
Applicant Address  : Nablus Dair Sharaf Shar'e Nablus 
Tulkarem Al Manteqa Al Sina'ia, , ,  

نابلس دير رشف شارع نابلس طولكرم   العنوان :
  املنطقة الصناعية, , , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــدواجن ـــــــوم ال ـــــــامك ولح ـــــــوم واألس  اللح
ـاوات  والصيد،خالصــــات اللحــــم، فواكـــــه وخرضــــ
 محفوظـــــــة ومجففـــــــة ومطهـــــــوة،هالم(جييل)
ـــــــه مطبوخـــــــة بالســـــــكر ـــــــات وفواك  ،ومربي
 ،البيـــــــض والحليـــــــب ومنتجـــــــات الحليـــــــب

ــــلالــزيوت والــده   .ون الصــــالحة لألك
)390(  

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35091   : 35091العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharkat Al Tal Al Akhdar Lillohom 
Walasmak Waltijara' Alameh Adeya Ama   

رشكبإسم :   ـــامك ـــوم واالس ـــ للح ـــل االخرض  ة الت
    والتجــارة العامــة عاديــة عامــة

 
Applicant Address  : Nablus Dair Sharaf Shar'e Nablus 
Tulkarem Al Manteqa Al Sina'ia, , ,  

نابلس دير رشف شارع نابلس طولكرم   العنوان :
  املنطقة الصناعية, , , , 

Applicant for Correspondence :  ليغالتبعنوان  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functiones. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه  ـــالن وإدارة وتوجي ـــة واإلع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  األعـــــامل وتفعي
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)391(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 تاريخ : ال  

Trademark No.:35092   : 35092العالمة التجارية رقم 
 

Class: 36    : 36يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Bank Al Qahira Amman    : رشكـــة بنـــك القـــاهرة عـــامن املســـاهمةبإسم 
ــــة ــــة االجنبي      العام

 
Applicant Address  : Ramallah,  
                , ,  

  رام الله ,   : العنوان
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :ittqan Consulting 
Services  
 
PALESTINE 
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine.  

ــاف:  ليغعنوان التب ــد عس ــامي مهن  إتقــــان -  املح
ـــه -للخـــــدمات اإلستشـــــارية ـــرج رام - رام الل  ب

3ط  - اللـــه التجـــاري   
 

  فلسطني
 -إتقان للخدمات اإلستشارية -املحامي مهند عساف  

   3ط  - برج رام الله التجاري  - رام الله 
Goods/Services: 
Financial affairs, banking  Processes,  Financial 
services, Islamic finance services, financing installment 
sales, financing the purchase and rent  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــــل ــــــدمات التموي ــــــة، خ ــــــدمات التمويلي  الخ
 االســــــــــــــالمي، متويــــــــــــــل البيــــــــــــــع
ـاء وااليجـــــــار ـــــــل الرشــــــ ـــــــيط، متوي  .بالتقس

ـفية ـــــات املرصــــ ـــــة، العملي ـــــؤون املالي    .الش
)392(  

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35093   : 35093العالمة التجارية رقم 
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Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd  

 جلوريـــــا جيـــــنز كوفـــــيز هولـــــدينغز يببإسم :  
ــــــــد      يت واي ليمت

 
Applicant Address  : HQ Robina Suite 14, Level 1, 58 
Riverwalk Avenue Robina QLD 4226 Australia,               
, ,  

 58، 1، ليفل 14اتش كيو روبينا  سويت   العنوان :
أسرتاليا ,         4226ريفرولك أفينيو روبينا كيو ال دي 

 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Coffee  ground and whole bean coffee  coffee extracts  
instant coffee  coffee substitutes  coffee concentrates  
coffee essences  coffee flavourings  coffee mixtures  
decaffeinated coffee  flavoured coffee  coffee based 
beverages including coffee beverages with milk  cold 
coffee based drinks including drinks blended with milk 
and ice  tea  herbal and non-herbal tea  tea extracts  tea 
substitutes  tea-based beverages including iced tea and 
chai tea  cocoa  cocoa based beverages including cocoa 
beverages with milk  aerated beverages with coffee, 
cocoa or chocolate  flavourings for beverages (other 
than essential oils)  syrups for beverages  essences for 
food stuffs (except etheric essences and essential oils)  
ice cream  sorbet  sugar  chocolate, candy and 
confectionery  cereal based food bars  snack bars 
containing grains, nuts and/or dried fruit  dessert 
products including tarts, cheesecakes, trifles, crumbles, 
puddings, rice pudding and chocolate mousse  flour 
and preparations made from cereals, breads and 
pastries  savoury preparations made from cereals, 
breads, pastries  flour based savoury snacks  pizzas  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــوة؛ حبــــــوب الــــــنب املطحونــــــة وغــــــري
ــــــة؛ مستخلصــــــات القهــــــوة؛ القهــــــوة  املطحون
 الرســــــــيعة التحضــــــــري؛ بــــــــدائل القهــــــــوة؛
ـــــات ـــــنب؛ نكه ـــــوة؛ خالصـــــات ال  مـــــركزات القه
ـــــة ـــــوة منزوع ـــــوة؛ قه ـــــة القه ـــــوة؛ أمزج  القه
 القهــــــوة املنكهــــــة؛ املرشــــــوبات الكـــــــافيني؛
ـــــــك ـــــــا يف ذل ـــــــوة مب ـــــــىل القه  القامئـــــــة ع
ــــب؛ املرشــــوبات ــــع الحلي ــــوة م  مرشــــوبات القه
ــــك ــــا يف ذل ــــوة مب ــــىل القه ــــة ع ــــاردة القامئ  الب
 املرشــــــــوبات املخلوطــــــــة مــــــــع الحليــــــــب
 والثلـــــج؛ الشـــــاي؛ الشـــــاي العشـــــبي وغـــــري
 العشـــــــبي؛ مستخلصـــــــات الشـــــــاي؛ بـــــــدائل
ـــــتي أساســـــها الشـــــا  يالشـــــاي؛ املرشـــــوبات ال
 مبــــــا يف ذلــــــك الشــــــاي املثلــــــج والشــــــاي
ــــىل ــــة ع ــــاو؛ املرشــــوبات القامئ ــــدس؛ الكاك  الهن
ـــــاو ـــــوبات الكاك ـــــك املرش ـــــا يف ذل ـــــاو مب  الكاك
 مـــــع الحليـــــب؛ املرشـــــوبات الغازيــــــة مــــــع
 القهـــــــــوة، او بالكاكـــــــــاو او الشـــــــــوكوالته؛
 املنكهـــــات للمرشـــــوبات (عـــــدا عـــــن الـــــزيوت
 العطريـــــة)؛ مـــــركزات املرشـــــوبات؛ املـــــركزات
ـــــة) لألطعمــــة  عـــــدا عـــــن املـــــركزات العطري



364 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

pasta products  prepared meals containing pasta  
quiches  baked goods including pies, meat pies, sausage 
rolls, pasties, biscuits and cookies  bakery products 
including, breads, muffins, doughnuts, croissants, 
bagels and scones  cakes including fruit cakes, sponge 
cakes, iced cakes, bar cakes, cup cakes, lamingtons, 
brownies and other cakes in this class  sandwiches 
including open sandwiches and toasted sandwiches  
pasta salads  rice salads  salad dressings  flavourings 
for soups (other than essential oils)  spices  condiments 

ــــــة)؛ البوظــــــة؛ الرشــــــبات؛ ــــــزيوت العطري  وال
ـــــــوى  الســـــــكر؛ الشـــــــوكوال، الســـــــكاكر (كحل
 الكراميــــــــل والشــــــــوكوال)والحلويات؛ ألــــــــواح
ـــــها الحبـــــوب؛ ألـــــواح ـــــتي أساس ـــــة ال  األغذي
ــــــــمن ــــــــتي تتض ــــــــة ال ــــــــات الخفيف  الوجب
ـــــة ـــــه املجفف ـات و/أو الفواك ـــــوب، املكرســــ  الحب
ــــك ا ــــا يف ذل ــــات مل ــــات الحلوي ـــــائر؛ منتج  ،لفط
 كعكـــــة الجبنـــــة ، حلـــــوى كعكـــــة الفاكهـــــة
 والكاســـــــرتد، وحلـــــــوى الفتـــــــات، حلـــــــوى
ـــــوكوال؛ ـــــوس الش ـــــغ األرز وم ـــــغ، بودين  البودين
ــــــن ــــــنوعة م ـات املص ــــــدقيق واملستحرضـــــ  وال
ـات ـــــات؛ املستحرضــــ ـــــبز واملعجن ـــــوب، الخ  الحب
 ، املالحــــة املصــــنوعة مــــن الحبــــوب، والخــــبز
 املعجنـــــــات؛ الوجبـــــــات الخفيفـــــــة املالحـــــــة
ـــاس ـــتي أس  هــــا الــــدقيق؛ البيــــتزا؛ منتجــــاتال
ـة  معكرونـــــــة الباســـــــتا؛ الوجبـــــــات املحرضــــــ
 الـــــــتي تحتـــــــوي عـــــــىل الباســـــــتا؛ كيـــــــش
 (فـــــــطرية كســـــــرتد)؛ البضـــــــائع املخبـــــــوزة
ـــــائف ـــــم، لف ـــــائر لح ـــــائر، فط  وتتضـــــمن الفط
 الســـــــجق، فطـــــــائر بـــــــاللحم، البســـــــكوت
ـــــا يف ـــــبز مب ـــــات املخ ـــــىل؛ منتج ـــــك املح  والكع
ــــدورة ــــطحة امل ــــائر املس ــــبز ، الفط ــــك، والخ  ،ذل
 معجنــــات الــــدونات املقليــــة، الكعــــك هــــاليل
 الشـــــكل، الخـــــبز والكعكـــــات؛ الكعـــــك مبـــــا يف
ــــفنجية ــــة اإلس ــــة، والكعك ــــك الفاكه ــــك كع  ، ذل
ـــواح ـــكل أل ـــىل ش ـــك ع ـــة، الكع ـــات املثلج  ،الكعك
ـــك ـــات الكع ـــن مربع ـــنوع م ـــك املص ـــك، الكع  كع
 الصـــــــغرية ومعطـــــــى بالشـــــــوكوال، الكعـــــــك
ـــــــواع  املصـــــــنوع واملغطـــــــى بالشـــــــوكوال وأن
 خـــرى يف هـــذه الفئـــة؛ الشـــطائر مبـــاالكعــــك األ
 يف ذلـــــــك الشـــــــطائر املفتوحـــــــة والشـــــــطائر
 املحمصـــــة؛ ســـــلطات الباســـــتا؛ ســـــلطات األرز؛
 توابــــل الســــلطة؛ منكهــــات الشــــوربات (عــــدا

   عــــن الــــزيوت العطريــــة)؛ البهــــارات؛ التوابــــل
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Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35094 35094عالمة التجارية رقم :  ال 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd  

 جلوريـــــا جيـــــنز كوفـــــيز هولـــــدينغز يببإسم :  
ــــــــد      يت واي ليمت

 
Applicant Address  : HQ Robina Suite 14, Level 1, 58 
Riverwalk Avenue Robina QLD 4226 Australia,               
, ,  

 58، 1، ليفل 14اتش كيو روبينا  سويت   العنوان :
أسرتاليا ,         4226ريفرولك أفينيو روبينا كيو ال دي 

 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Wholesaling and retailing of food and drinks including 
tea and coffee and related products  retail coffee and 
tea store services  retail sales including online retail 
sales of food and drinks including salads, soups, 
prepared meals, desserts, flavouring syrups, frozen 
confectionery, chocolate, candy, confectionery, 
preparations made from cereal, bread and pastries, 
baked goods, bakery products, cakes and sandwiches  
retail sales including online retail sales of coffee related 
supplies, equipment and accessories  distribution of 
samples  providing management assistance relating to 
coffee and tea stores  coffee and tea store franchising 

:من اجل البضائع/الخدمات التالية 
 البيـــــــــع بالجملـــــــــة والبيـــــــــع بالتجزئـــــــــة
ـــــك الشـــــاي ـــــة واملرشـــــوبات مبـــــا يف ذل  لألغذي
ـــــدمات ـــــلة؛ خ ـــــات ذات الص ـــــوة واملنتج  والقه
 متــــاجر الشــــاي والقهـــــوة بـــــاملفرق؛ مبيعـــــات
 التجزئــــــة مبــــــا يف ذلــــــك مبيعــــــات التجزئــــــة
 عـــــــرب اإلنرتنـــــــت مـــــــن املـــــــواد الغذائيـــــــة
ــــــــك الســــــــلطة  ،واملرشــــــــوبات مبــــــــا يف ذل
ـــاتالشـــــوربات، الوجبـــــات الـــــج ـــزة، الحلوي  ،اه
ـاب املـــــركز املنكـــــه، حلويـــــات مجمـــــدة  ،الرشــــ
 ،الشـــــــــــوكوال، الحلـــــــــــوى، الحلويـــــــــــات
ـات املصــــــنوعة مــــــن الحبــــــوب ــــ  ،املستحرضـ
 ،الخـــــــبز واملعجنـــــــات، البضـــــــائع املخبـــــــوزة
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services  business consultancy relating to coffee and tea 
store franchising services  providing technical 
assistance in the management, establishment, design, 
construction, equipping and operation of coffee and 
tea stores, restaurants and take-away food stores  
business advisory services relating to the setting up of 
and running of coffee and tea stores, restaurants and 
take away food stores  promotion and advertising 
services  

ـــــــك والشـــــــطائر؛ ـــــــابز، الكع  منتجـــــــات املخ
 مبيعـــــات التجزئـــــة مبـــــا يف ذلـــــك مبيعـــــات
 التجزئــــــــة عــــــــرب اإلنرتنــــــــت للــــــــوازم ذات
 وة، املعـــــــدات وامللحقـــــــات؛العالقــــــة بالقــــــه
ــــة ــــاعدة اإلداري ــــديم املس ــــات؛ تق ــــع العين  توزي
ــــدمات ــــاي؛ خ ــــوة والش ــــالت القه ــــة مبح  املتعلق
 االمتيــــاز لبيــــع القهــــوة والشــــاي؛ استشــــارات
ـــــع ـــــاز بي ـــــدمات امتي ـــــة بخ ـــــامل املتعلق  األع
 القهـــــوة والشـــــاي؛ تقـــــديم املســـــاعدة الفنيـــــة
ـــــــميم، خـــــــدمات ـــــــيس، والتص  يف اإلدارة، تأس
ــــوةاإلنشــــاء، تجــــه ــــاجر القه ــــغيل مت ــــز وتش  ي
ـــــــات ـــــــاجر الوجب ـــــــاعم ومت ـــــــاي، املط  والش
ـــــة ـــــارية التجاري ـــــدمات االستش ـــــيعة؛ الخ  الرس
 املتعلقـــــة بإعـــــداد وتشـــــغيل متـــــاجر القهـــــوة
ـــــــات ـــــــاجر الوجب ـــــــاعم ومت ـــــــاي، املط  والش

ــــة ــــات التجاري ــــدعايات واإلعالن ــــيعة؛ ال    الرس
)394(  

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35095   : 35095العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd  

 جلوريـــــا جيـــــنز كوفـــــيز هولـــــدينغز يببإسم :  
ــــــــد      يت واي ليمت

 
Applicant Address  : HQ Robina Suite 14, Level 1, 58 
Riverwalk Avenue Robina QLD 4226 Australia,               
, ,  

 58، 1، ليفل 14اتش كيو روبينا  سويت   العنوان :
أسرتاليا ,         4226ريفرولك أفينيو روبينا كيو ال دي 

 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري
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PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
Services for providing food and drink  restaurant 
services  cafe, bar and catering services  coffee and tea 
store services  mobile take-away and fast food outlets  
snack bars  consultancy, advisory and information 
services in relation to the provision of food and drink  
consultancy, advisory and information services relating 
to the setting up of and running of restaurants  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خــــــدمات تــــــوفري األطعمــــــة واملرشــــــوبات؛
ـــات ـــدمات الحان ـــاهى، خ ـــاعم؛ املق ـــدمات املط  خ
 وتقــــديم الطعــــام ؛ خــــدمات متــــاجر القهــــوة
ـــــــة ـــــــات الخارجي ـــــــاجر الوجب ـــــــاي؛ مت  والش
 طاعموالوجبــــــــات الرســــــــيعة املتنقلــــــــة؛ م
 ،الوجبــــــات الخفيفــــــة؛ تقــــــديم االستشــــــارات
ــــق ــــام يتعل ــــات في ــــائح واملعلوم ــــدمات النص  خ
ـاب؛ تقــــــــديم  بتقــــــــديم الطعــــــــام والرشـــــــ
 االستشــــارات، خـــــدمات النصـــــائح واملعلومـــــات

   املتعلقــــــة بتأســــــيس وتشــــــغيل املطــــــاعم
)395(  

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35096  35096مة التجارية رقم :  العال 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd  

 جلوريـــــا جيـــــنز كوفـــــيز هولـــــدينغز يببإسم :  
ــــــــد      يت واي ليمت

 
Applicant Address  : HQ Robina Suite 14, Level 1, 58 
Riverwalk Avenue Robina QLD 4226 Australia,               
, ,  

 58، 1، ليفل 14اتش كيو روبينا  سويت   العنوان :
أسرتاليا ,         4226ريفرولك أفينيو روبينا كيو ال دي 

 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
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   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -  ,
Goods/Services: 
Coffee  ground and whole bean coffee  coffee extracts  
instant coffee  coffee substitutes  coffee concentrates  
coffee essences  coffee flavourings  coffee mixtures  
decaffeinated coffee  flavoured coffee  coffee based 
beverages including coffee beverages with milk  cold 
coffee based drinks including drinks blended with milk 
and ice  tea  herbal and non-herbal tea  tea extracts  tea 
substitutes  tea-based beverages including iced tea and 
chai tea  cocoa  cocoa based beverages including cocoa 
beverages with milk  aerated beverages with coffee, 
cocoa or chocolate  flavourings for beverages (other 
than essential oils)  syrups for beverages  essences for 
food stuffs (except etheric essences and essential oils)  
ice cream  sorbet  sugar  chocolate, candy and 
confectionery  cereal based food bars  snack bars 
containing grains, nuts and/or dried fruit  dessert 
products including tarts, cheesecakes, trifles, crumbles, 
puddings, rice pudding and chocolate mousse  flour 
and preparations made from cereals, breads and 
pastries  savoury preparations made from cereals, 
breads, pastries  flour based savoury snacks  pizzas  
pasta products  prepared meals containing pasta  
quiches  baked goods including pies, meat pies, sausage 
rolls, pasties, biscuits and cookies  bakery products 
including, breads, muffins, doughnuts, croissants, 
bagels and scones  cakes including fruit cakes, sponge 
cakes, iced cakes, bar cakes, cup cakes, lamingtons, 
brownies and other cakes in this class  sandwiches 
including open sandwiches and toasted sandwiches  
pasta salads  rice salads  salad dressings  flavourings 
for soups (other than essential oils)  spices  condiments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــوة؛ حبــــــوب الــــــنب املطحونــــــة وغــــــري
ــــــة؛ مستخلصــــــات القهــــــوة؛ القهــــــوة  املطحون
 الرســــــــيعة التحضــــــــري؛ بــــــــدائل القهــــــــوة؛
ـــــات ـــــنب؛ نكه ـــــوة؛ خالصـــــات ال  مـــــركزات القه
ـــــة ـــــوة منزوع ـــــوة؛ قه ـــــة القه ـــــوة؛ أمزج  القه
ـــــــوة ا ـــــــافيني؛ القه ــــــة؛ املرشــــــوباتالك  ملنكه
ـــــــك ـــــــا يف ذل ـــــــوة مب ـــــــىل القه  القامئـــــــة ع
ــــب؛ املرشــــوبات ــــع الحلي ــــوة م  مرشــــوبات القه
ــــك ــــا يف ذل ــــوة مب ــــىل القه ــــة ع ــــاردة القامئ  الب
 املرشــــــــوبات املخلوطــــــــة مــــــــع الحليــــــــب
 والثلـــــج؛ الشـــــاي؛ الشـــــاي العشـــــبي وغـــــري
 العشـــــــبي؛ مستخلصـــــــات الشـــــــاي؛ بـــــــدائل
ـــــتي أساســـــها الشـــــاي  الشـــــاي؛ املرشـــــوبات ال
ـــــــــا يف ـــــاي مب ـــــج والش ـــــاي املثل ـــــك الش  ذل
ــــىل ــــة ع ــــاو؛ املرشــــوبات القامئ ــــدس؛ الكاك  الهن
ـــــاو ـــــوبات الكاك ـــــك املرش ـــــا يف ذل ـــــاو مب  الكاك
 مـــــع الحليـــــب؛ املرشـــــوبات الغازيــــــة مــــــع
 القهـــــــــوة، او بالكاكـــــــــاو او الشـــــــــوكوالته؛
 املنكهـــــات للمرشـــــوبات (عـــــدا عـــــن الـــــزيوت
 العطريـــــة)؛ مـــــركزات املرشـــــوبات؛ املـــــركزات
ـــــةلألطعمـــــة (عـــــدا عـــــن ال  مـــــركزات العطري
ــــــة)؛ البوظــــــة؛ الرشــــــبات؛ ــــــزيوت العطري  وال
ـــــــوى  الســـــــكر؛ الشـــــــوكوال، الســـــــكاكر (كحل
 الكراميــــــــل والشــــــــوكوال)والحلويات؛ ألــــــــواح
ـــــها الحبـــــوب؛ ألـــــواح ـــــتي أساس ـــــة ال  األغذي
ــــــــمن ــــــــتي تتض ــــــــة ال ــــــــات الخفيف  الوجب
ـــــة ـــــه املجفف ـات و/أو الفواك ـــــوب، املكرســــ  الحب
ــــا يف ذلــــك الفطــــائر ــــات مل ــــات الحلوي  ،؛ منتج
ـــــةك ـــــة الفاكه ـــــوى كعك ـــــة ، حل ـــــة الجبن  عك
 والكاســـــــرتد، وحلـــــــوى الفتـــــــات، حلـــــــوى
ـــــوكوال؛ ـــــوس الش ـــــغ األرز وم ـــــغ، بودين  البودين
ــــــن ــــــنوعة م ـات املص ــــــدقيق واملستحرضـــــ  وال
ـات ـــــات؛ املستحرضــــ ـــــبز واملعجن ـــــوب، الخ  الحب
 ، املالحــــة املصــــنوعة مــــن الحبــــوب، والخــــبز
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 املعجنـــــــات؛ الوجبـــــــات الخفيفـــــــة املالحـــــــة
ــــدقيق ــــها ال ــــتي أساس  ؛ البيـــــــتزا؛ منتجـــــــاتال
ـة  معكرونـــــــة الباســـــــتا؛ الوجبـــــــات املحرضــــــ
 الـــــــتي تحتـــــــوي عـــــــىل الباســـــــتا؛ كيـــــــش
 (فـــــــطرية كســـــــرتد)؛ البضـــــــائع املخبـــــــوزة
ـــــائف ـــــم، لف ـــــائر لح ـــــائر، فط  وتتضـــــمن الفط
 الســـــــجق، فطـــــــائر بـــــــاللحم، البســـــــكوت
ـــــا يف ـــــبز مب ـــــات املخ ـــــىل؛ منتج ـــــك املح  والكع
ــــدورة ــــطحة امل ــــائر املس ــــبز ، الفط ــــك، والخ  ،ذل
 لـــــدونات املقليـــــة، الكعـــــك هـــــاليلمعجنــــات ا
 الشـــــكل، الخـــــبز والكعكـــــات؛ الكعـــــك مبـــــا يف
ــــفنجية ــــة اإلس ــــة، والكعك ــــك الفاكه ــــك كع  ، ذل
ـــواح ـــكل أل ـــىل ش ـــك ع ـــة، الكع ـــات املثلج  ،الكعك
ـــك ـــات الكع ـــن مربع ـــنوع م ـــك املص ـــك، الكع  كع
 الصـــــــغرية ومعطـــــــى بالشـــــــوكوال، الكعـــــــك
ـــــــواع  املصـــــــنوع واملغطـــــــى بالشـــــــوكوال وأن
ــــاالكعـــك األخـــرى يف هـــذ ــــطائر مب ــــة؛ الش  ه الفئ
 يف ذلـــــــك الشـــــــطائر املفتوحـــــــة والشـــــــطائر
 املحمصـــــة؛ ســـــلطات الباســـــتا؛ ســـــلطات األرز؛
 توابــــل الســــلطة؛ منكهــــات الشــــوربات (عــــدا

   عــــن الــــزيوت العطريــــة)؛ البهــــارات؛ التوابــــل
)396(  

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35097 35097رية رقم :  العالمة التجا 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd  

 جلوريـــــا جيـــــنز كوفـــــيز هولـــــدينغز يببإسم :  
ــــــــد      يت واي ليمت
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Applicant Address  : HQ Robina Suite 14, Level 1, 58 
Riverwalk Avenue Robina QLD 4226 Australia,              
, ,  

 58، 1، ليفل 14اتش كيو روبينا  سويت   العنوان :
أسرتاليا ,         4226ريفرولك أفينيو روبينا كيو ال دي 

 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Wholesaling and retailing of food and drinks including tea 
and coffee and related products  retail coffee and tea store 
services  retail sales including online retail sales of food and 
drinks including salads, soups, prepared meals, desserts, 
flavouring syrups, frozen confectionery, chocolate, candy, 
confectionery, preparations made from cereal, bread and 
pastries, baked goods, bakery products, cakes and 
sandwiches  retail sales including online retail sales of 
coffee related supplies, equipment and accessories  
distribution of samples  providing management assistance 
relating to coffee and tea stores  coffee and tea store 
franchising services  business consultancy relating to coffee 
and tea store franchising services  providing technical 
assistance in the management, establishment, design, 
construction, equipping and operation of coffee and tea 
stores, restaurants and take-away food stores  business 
advisory services relating to the setting up of and running 
of coffee and tea stores, restaurants and take away food 
stores  promotion and advertising services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــال ــــع ب ـــــةالبي ـــــة لألغذي ـــــع بالتجزئ ـــــة والبي  جمل
ــــــوة ــــــك الشــــــاي والقه  واملرشــــــوبات مبــــــا يف ذل
ــــاي ــــاجر الش ــــدمات مت ــــلة؛ خ ــــات ذات الص  واملنتج
 والقهــــــوة بــــــاملفرق؛ مبيعــــــات التجزئــــــة مبــــــا يف
ـــــن ـــــت م ـــــرب اإلنرتن ـــــة ع ـــــات التجزئ ـــــك مبيع  ذل
ــــــك ــــــا يف ذل ــــــوبات مب ــــــة واملرش ــــــواد الغذائي  امل
ـــــــاهزة ـــــــات الج ـــــــوربات، الوجب ـــــــلطة، الش  ،الس
ـــو ـاب املـــــركز املنكـــــه، حلويـــــاتالحل  يـــــات، الرشــــ
ـــــــات ـــــــوى، الحلوي ـــــــوكوال، الحل ـــــــدة، الش  ،مجم
ـات املصـــــنوعة مـــــن الحبـــــوب، الخـــــبز  املستحرضــــ
ـــــــات ـــــــوزة، منتج ـــــــائع املخب ـــــــات، البض  واملعجن
ـــــة  املخـــــابز، الكعـــــك والشـــــطائر؛ مبيعـــــات التجزئ
 مبــــــــا يف ذلــــــــك مبيعــــــــات التجزئــــــــة عــــــــرب
 ،اإلنرتنــــــــت للــــــــوازم ذات العالقــــــــة بــــــــالقهوة
ـــدات ـــــات؛ تقـــــديم املع ـــــع العين  وامللحقـــــات؛ توزي
ـــــوة ـــــالت القه ـــــة مبح ـــــة املتعلق  املســـــاعدة اإلداري
ـــاي؛ ـــوة والش ـــع القه ـــاز لبي ـــدمات االمتي ـــاي؛ خ  والش
 استشـــــارات األعـــــامل املتعلقـــــة بخـــــدمات امتيـــــاز
ــــــاعدة ــــــديم املس ــــــاي؛ تق ــــــوة والش ــــــع القه  بي
ــــــــــميم ــــــــــيس، والتص ــــــــــة يف اإلدارة، تأس  ،الفني
ــــــغيل م ــــــيز وتش ــــــاء، تجه ــــــدمات اإلنش  تـــاجرخ
ـــــات ـــــاجر الوجب ـــــاعم ومت ـــــوة والشـــــاي، املط  القه
 الرســـــــيعة؛ الخـــــــدمات االستشـــــــارية التجاريـــــــة
ــــــاجر القهــــــوة  املتعلقــــــة بإعــــــداد وتشــــــغيل مت
ــــاعم ومتــــاجر الوجبــــات الرســــيعة؛ ــــاي، املط  والش

ــــة ــــات التجاري ــــدعايات واإلعالن    ال
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)397( 

Date :24/12/2018 24/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35098   : 35098العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 
Ltd  

 جلوريـــــا جيـــــنز كوفـــــيز هولـــــدينغز يببإسم :  
ــــــــد      يت واي ليمت

 
Applicant Address  : HQ Robina Suite 14, Level 1, 58 
Riverwalk Avenue Robina QLD 4226 Australia,               
, ,  

 58، 1، ليفل 14اتش كيو روبينا  سويت   العنوان :
أسرتاليا ,        4226ريفرولك أفينيو روبينا كيو ال دي 

 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Services for providing food and drink  restaurant 
services  cafe, bar and catering services  coffee and tea 
store services  mobile take-away and fast food outlets  
snack bars  consultancy, advisory and information 
services in relation to the provision of food and drink  
consultancy, advisory and information services relating 
to the setting up of and running of restaurants  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خــــــدمات تــــــوفري األطعمــــــة واملرشــــــوبات؛
ـــات ـــدمات الحان ـــاهى، خ ـــاعم؛ املق ـــدمات املط  خ
ــــوة ــــاجر القه ــــدمات مت ــــام ؛ خ ــــديم الطع  وتق
ـــــــة ـــــــات الخارجي ـــــــاجر الوجب  والشـــــــاي؛ مت
 والوجبــــــات الرســــــيعة املتنقلــــــة؛ مطــــــاعم
ــــات ــــــديم االستشــــــارات الوجب ــــــة؛ تق  ،الخفيف
ــــق ــــام يتعل ــــات في ــــائح واملعلوم ــــدمات النص  خ
ـاب؛ تقــــــــديم  بتقــــــــديم الطعــــــــام والرشـــــــ
 االستشــــارات، خــــدمات النصــــائح واملعلومــــات

   املتعلقــــــة بتأســــــيس وتشــــــغيل املطــــــاعم
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Date :26/12/2018 26/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35100 35100ية رقم :  العالمة التجار 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-
Tijaryeh – Adiyeh Ammah  

ـــةبإسم :   ـــاوي التجاري ـــالت العج ـــة مح  - رشك
    عادية عامــة

 
Applicant Address  : Ajja, Jenin, The West Bank, 
Palestine,                 , ,  

عجه, جنني, الضفة الغربية, فلسطني,            ان :العنو 
 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Coffee, artificial coffee, cappuccino  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ,القهــــــــــــوة والقهــــــــــــوة االصــــــــــــطناعية

ــــــــــينو    الكابوتش
)399(  

Date :26/12/2018 26/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35101  : 35101 العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت      هيون
 

)398(  
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Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  
                , ,  

-938و, سيؤل(غ-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ), جمهورية كوريا , 137

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars  coach vans  trucks  motor 
buses  electric vehicles  SUV (sport utility vehicles) 
automobiles  sports  utility vehicles  parts and 
accessories for automobiles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ســــيارات؛ ســــيارات رياضــــية؛ شــــاحنات مغلقــــة؛
ــــــة؛ ــــــات كهربائي ــــــافالت؛ مركب ــــــاحنات؛ ح  ش
 مركبــــــات الخــــــدمات الرياضــــــية؛ مركبــــــات
 الخــــــدمات الرياضــــــية؛ قطــــــع وتجهــــــيزات

ـــــيارات    للس
)400(  

Date :26/12/2018 26/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35102   : 35102العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea,  
                , ,  

غو, سيول, -رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars  vans [vehicles]  trucks  motor 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الســــــيارات؛ الســــــيارات الرياضــــــية؛ ســــــيارات



374 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

buses  electric vehicles   ـــــل (املركبـــــات)؛ الشـــــاحنات؛ الحـــــافالت؛  النق
   الســــــيارات الكهربائيــــــة

Date :26/12/2018 26/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35104   : 35104العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي

 

Date :26/12/2018 26/12/2018 خ : التاري  

Trademark No.:35103   : 35103العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea,  
                , ,  

غو, سيول, -رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت   يب اجنتــــــس ملتــــــد يت ام -ب

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars  vans [vehicles]  trucks  motor 
buses  electric vehicles   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــيارات ــــية؛ س ــــيارات الرياض ــــيارات؛ الس  الس

 النقـــــل (املركبـــــات)؛ الشـــــاحنات؛ الحـــــافالت؛
 ات الكهربائيـــــــةالســــيار

)402(  
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Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea,  

غو, سيول, كوريا -رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 تشــــوالابوغزالـــــة انتلـــــك:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars  vans [vehicles]  trucks  motor 
buses  electric vehicles   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الســــــيارات؛ الســــــيارات الرياضــــــية؛ ســــــيارات
ـــــات)؛ الشـــــاح ـــــل (املركب  نــــات؛ الحــــافالت؛النق

   الســــــيارات الكهربائيــــــة
)403(  

Date :26/12/2018 26/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35105   : 35105العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea,  
                , ,  

غو, سيول, -رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars  vans [vehicles]  trucks  motor 
buses  electric vehicles   

تالية :من اجل البضائع/الخدمات ال
ــــيارات ــــية؛ س ــــيارات الرياض ــــيارات؛ الس  الس

 النقـــــل (املركبـــــات)؛ الشـــــاحنات؛ الحـــــافالت؛
 الســــــيارات الكهربائيــــــة
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Date :26/12/2018 26/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35106   : 35106العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name : Ideal Company for Eastern and 
Western Sweets  

ـــكة النموذجيــــة لصــــناعةبإسم :    الـرش
ـقية ـــــات الرشــــ      الحلوي

 
Applicant Address  : Jordan- Amman- Al Rabieh- 
Naeem Abdulhadi Street,  
                , ,  

شارع نعيم  -الرابية -عامن -االردن   العنوان :
  ,   عبدالهادي

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Services for providing food and drink  temporary 
accommodation  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري االطعم ــــدمات ت  ،خ

 اإليــــواء املؤقــــت
)405(  

Date :26/12/2018 26/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35109   : 35109العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 

)404(  
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Applicant Name: NOUR JEHAD RADI MARMASH   : نــور جهــاد رايض مــرمشبإسم    
 

Applicant Address  : NABSLU SHAREE SUFIAN 
AMART YAE'ESH 0569312433 , , ,  

نابلس _ شارع سفيان عامرة يعيش _   العنوان :
                                         0569312433موبايل : 

 , , , ,  
Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
)  Advertising; business management; business 
administration; office functions. Sell formal clothes, 
brides' suits, dresses, and dresses) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه ـــالن وإدارة وتوجي ـــة واإلع  خـــدمات الدعاي
ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  ) .األعـــــامل وتفعي

ــــدالت العــــرائس ــــس الرســــميه وب  بيــــع مالب
 (وفســــــاتني والســــــواريه

)406(  

Date :26/12/2018 26/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35110  35110رقم :  العالمة التجارية 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARKIT AL RABITA AL 
FELESTENYEH LLMTAEM WAL MAQAHI 

ــــــطينيهبإسم :   ــــــه الفلس ــــــة الرابط  رشك
ـــاهي ـــاعم واملق للمط  

                                                                 
Applicant Address  : NABLUS – RAFDIA MOQABEL 
AL AKADEMIAH, , ,  

  نابلس رفيديا ، مقابل االكادمييه, , , ,   العنوان :

Applicant for Correspondence :BAHAA AL KHARAZ  
 
PALESTINE 
NABLUS - SHAREE SUFIAN AMART EBSES 

 بهــاء الخــراز:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  شارع سفيان عامرة ابسيس نابلس

Goods/Services: 
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري األطعم ــــدمات ت  خ
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)407( 
 

  
Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35112   : 35112العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA  

ـــــوبإسم :    متسوبييشـــــ جيدوشـــــا كوجي
     كابوشــــــييك كايشــــــا

 
Applicant Address  : 33-8, Shiba 5-chome , Minato-Ku , 
Tokyo , Japan,  
                , ,  

كو ، طوكيو ، -اتوتشومة، مين -5شيبا   8- 33  العنوان :
  اليابان , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -رية سابا ورشكاهم للملكية الفك
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Automobiles, parts and fittings thereof  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــاملة ــــيزات الش ــــا والتجه ــــيارات وأجزائه  الس

 لهــا
)408(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35113   : 35113العالمة التجارية رقم 
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Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: BADEE HASAN GROUP 
COMPANY AND PARTNERS FOR TRAD AND 
INVESTMENT  

 رشكـــة بـــديع حســـن جـــروب ورشكـــاهبإسم :  
ــــــتثامر ــــــاره واالس      للتج

 
Applicant Address  : NABLUS - SHARE'E RAFDIA AL 
RA'ESI - BENAIT AL RAWDAH  T 1 , , ,  

بناية الروضه  -شارع رفيدا الرئييس  -نابلس   العنوان :
  , , , ,  1ط 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي محمـــد املرصـــي:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
ط  -بنايه الروضه  -شارع رفيديا الرئييس  -  -نابلس 

  الثاين
Goods/Services: 
PERFUME AND OIL PERFUME 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــح ــه و روائ ــوت عطري ــور و زي  عط

)409(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35114   : 35114العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: BADEE HASAN GROUP 
COMPANY AND PARTNERS FOR TRAD AND 
INVESTMENT  

 رشكـــة بـــديع حســـن جـــروب ورشكـــاهبإسم :  
ــــــتثامر ــــــاره واالس      للتج

 
Applicant Address  : NABLUS - SHARE'E RAFDIA AL 
RA'ESI - BENAIT AL RAWDAH  T 1 , , ,  

بناية الروضه  -شارع رفيدا الرئييس  -نابلس   العنوان :
  , , , ,  1ط 

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي محمـــد املرصـــي:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
ط  -بنايه الروضه  -شارع رفيديا الرئييس  -  -نابلس 
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  الثاين
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions.(CLEARANCE 
COMPANY ( 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــه ـــــالن وإدارة وتوجي ـــــة واإلع ـــــدمات الدعاي  خ
 ) .األعــــــامل وتفعيــــــل النشــــــاط املكتــــــبي

ــــريك ــــص جم    ( تخلي
)410(     

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35115   : 35115العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30 30لصنف :   يف ا 
 

Applicant Name: HELL Energy Magyarorszag Kft   : هيــــل انريجـــــي ماغيـــــارورزاك يك اف يتبإسم .  
 

Applicant Address  : 1075 Budapest, Karoly krt. 1., 
Hungary, , ,  

، هنغاريا, 1بودابست، كارويل كرت.  1075  العنوان :
 , , ,  

Applicant for Correspondence :  
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 
  768جالرييا سنرت، ص. ب. 

Goods/Services: 
Coffee flavourings; Coffee-based beverages; Coffee 
extracts; Coffee essences; Coffee concentrates; Coffee 
beverages with milk; Decaffeinated coffee; Flavoured 
coffee; Coffee in brewed form; Malt coffee extracts; 
Iced coffee; Coffee drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهـــوة؛ منكهـــات القهـــوة؛ مرشـــوبات أساســـها
ــــــوة؛ خالصــــــات ــــــوة؛ مستخلصــــــات القه  القه
ـــازا ـــوة؛ رك ـــعالقه ـــوة م ـــوة؛ مرشـــوبات قه  ت القه
ـــــوة ـــــافيني؛ قه ـــــة الك ـــــوة منزوع ـــــب؛ قه  حلي
 منكهــــة؛ قهــــوة مخمــــرة؛ مستخلصــــات القهــــوة
ـــوة ـــوة مثلجـــة؛ مرشـــوبات قه ـــن الشـــعري؛ قه   .م
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Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35116   : 35116العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32  32الصنف :   يف 
 

Applicant Name: HELL Energy Magyarorszag Kft   : هيــــل انريجـــــي ماغيـــــارورزاك يك اف يتبإسم .  
 

Applicant Address  : 1075 Budapest, Karoly krt. 1., 
Hungary, , ,  

، هنغاريا, , 1بودابست، كارويل كرت.  1075  العنوان :
 , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 
  768جالرييا سنرت، ص. ب. 

Goods/Services: 
Energy drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مرشــــوبات الطاقــــة

)412(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35117   : 35117العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: : HELL Energy Magyarorszag Kft   : هيــــل انريجـــــي ماغيـــــارورزاك يك اف يتبإسم .  
 

)411(  
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Applicant Address  : 1075 Budapest, Karoly krt. 1., 
Hungary, , ,  

، هنغاريا, , 1بودابست، كارويل كرت.  1075  العنوان :
 , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 
  768جالرييا سنرت، ص. ب. 

Goods/Services: 
Energy drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 .مرشــــوبات الطاقــــة

)413(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35118   : 35118العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: : HELL Energy Magyarorszag Kft   : ــــــــارورزاك يك اف يتهيــل انــريجبإسم   . ي ماغي
 

Applicant Address  : 1075 Budapest, Karoly krt. 1., 
Hungary, , ,  

، هنغاريا, 1بودابست، كارويل كرت.  1075  العنوان :
 , , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني
راس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة رشكة ف

  768جالرييا سنرت، ص. ب. 
Goods/Services: 
Tea-based beverages; tea essences; flavourings of tea; 
instant tea; iced tea; tea-based beverages with fruit 
flavouring; fruit teas; flavourings, other than essential 
oils, for beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مرشــــوبات أساســــها الشــــاي؛ خالصــــات الشــــاي؛
 منكهـــات مـــن الشـــاي؛ شـــاي رسيـــع الـــذوبان؛
ـــــاي ـــــها الش ـــــج؛ مرشـــــوبات أساس ـــــاي مثل  ش
 بنكهـــــة الفواكـــــه؛ شـــــاي الفواكـــــه؛ منكهـــــات
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ــــة ــــزيوت العطري ــــالف ال   .للمرشــــوبات بخ

)414(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35119   : 35119العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: HELL Energy Magyarorszag Kft   : هيــــل انريجـــــي ماغيـــــارورزاك يك اف يتبإسم .  
 

Applicant Address  : 1075 Budapest, Karoly krt. 1., 
Hungary, , ,  

، هنغاريا, , 1بودابست، كارويل كرت.  1075  نوان :الع
 , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 
  768جالرييا سنرت، ص. ب. 

Goods/Services: 
Devil’s Head logo 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مرشــــوبات الطاقــــة

)415(  
  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35120   : 35120العالمة التجارية رقم 
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Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: HELL Energy Magyarorszag Kft   : ــاغيبإسم ــي م ــل انريج     . ارورزاك يك اف يتهي
 

Applicant Address  : 1075 Budapest, Karoly krt. 1., 
Hungary, , ,  

، هنغاريا, , , 1بودابست، كارويل كرت.  1075  العنوان :
 ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

رية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة جالرييا رشكة فراس أت
  768سنرت، ص. ب. 

Goods/Services: 
Tea-based beverages; tea essences; flavourings of tea; 
instant tea; iced tea; tea-based beverages with fruit 
flavoring; fruit teas; flavourings, other than essential 
oils, for beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــاي؛ ــــات الش ــــاي؛ خالص ــــها الش  مرشــــوبات أساس
 منكهــات مــن الشــاي؛ شــاي رسيــع الــذوبان؛ شــاي
 مثلـــــج؛ مرشـــــوبات أساســـــها الشـــــاي بنكهـــــة
ــــات للمرشــــوبات ــــه؛ منكه ــــه؛ شــــاي الفواك  الفواك

  .بخــــالف الــــزيوت العطريــــة
)416(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 تاريخ : ال  

Trademark No.:35121   : 35121العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat yu nature  l sena&apos;a w 
tejaret alsapoon  

ــــناعةبإسم :   ــــ لص ــــو نيترش ــــة واي ي  رشك
ــــابون ــــارة الص      وتج

 
Applicant Address  : Alquds-daheat albareed- almaqased 
street -alyaqoot entrance,  

شارع املقاصد دخلة - ضاحية الربيد -القدس  العنوان :
  الياقوت , 
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                , ,                   , , ,  

Applicant for Correspondence :Ameed  syam  
 
PALESTINE 
Nablus- sufyan  street  

  عميــد صــيام:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  عامرة االرساء  -نابلس _ شارع سفيان 

Goods/Services: 
Advertising  business management  business 
administration  office functions.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــه ـــــالن وإدارة وتوجي ـــــة واإلع ـــــدمات الدعاي  خ

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت    .األعـــــامل وتفعي
 

)417(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35122   : 35122العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat yu nature  l sena&apos;a w 
tejaret alsapoon  

ــــناعةبإسم :   ــــ لص ــــو نيترش ــــة واي ي  رشك
ــــابون ــــارة الص      وتج

 
Applicant Address  : Alquds-daheat albareed- almaqased 
street -alyaqoot entrance,  
                , ,  

شارع املقاصد دخلة - ضاحية الربيد -القدس  العنوان :
  الياقوت , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Ameed  syam  
 
PALESTINE 
Nablus- sufyan  street  

  عميــد صــيام:  ليغلتبعنوان ا
 

  فلسطني
  عامرة االرساء  -نابلس _ شارع سفيان 

Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations  soaps  perfumery, essential oils, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــواد أخــــرى ــــض األقمشــــة وم ـات تبيي  مستحرضـــ
ـــــــــــس  ،تســـــــــــتعمل يف غســـــــــــل ويك املالب
ـات تنظيــــف وصــــقل وجــــيل وكشــــط  ،مستحرضـــ
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cosmetics, hair lotions  dentifrices.  ـات ـ  صـــابون، عطـــور وزيـــوت عطريـــة، مستحرضـ
 تجميـــل، غســـول    لوشـــن    للشـــعر، منظفـــات

   .أســـنان
 

)418(  

Date :23/12/2018 23/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35123   : 35123العالمة التجارية رقم 
 

Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat yu nature  l sena&apos;a w 
tejaret alsapoon  

ــــناعةبإسم :   ــــ لص ــــو نيترش ــــة واي ي  رشك
ــــابون ــــارة الص      وتج

 
Applicant Address  : Alquds-daheat albareed- almaqased 
street -alyaqoot entrance,  
                , ,  

شارع املقاصد دخلة - ضاحية الربيد -القدس  العنوان :
  الياقوت , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Ameed  syam  
 
PALESTINE 
Nablus- sufyan  street  

  امعميــــد يص:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  عامرة االرساء  -نابلس _ شارع سفيان 

Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــواد أخــــرى ــــض األقمشــــة وم ـات تبيي  مستحرضـــ
ـــــــــــس  ،تســـــــــــتعمل يف غســـــــــــل ويك املالب
ـات تنظيــــف وصــــقل وجــــيل وكشــــط  ،مستحرضـــ
ـات ـ  صـــابون، عطـــور وزيـــوت عطريـــة، مستحرضـ
 تجميـــل، غســـول    لوشـــن    للشـــعر، منظفـــات

   .أســـنان
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)419(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 ريخ : التا  

Trademark No.:35125   : 35125العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: FAHED JABR AHMAD 
MUSALLAM 

ــلمبإسم :   ــد مس ــرب احم ــد ج     فه
 

Applicant Address  : NABLUS SHARE' UONES 
AMARET ALTALFETE 

  تي نابلس شارع تونس عامرة التلفي  العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم وأغطيـــة الـــرأس

)420(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35126 35126ارية رقم :  العالمة التج 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: FAHED JABR AHMAD 
MUSALLAM 

ــلمبإسم :   ــد مس ــرب احم ــد ج     فه
 

Applicant Address  : NABLUS SHARE' UONES 
AMARET ALTALFETE 

  نابلس شارع تونس عامرة التلفيتي   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغن التبعنوا  :  
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Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم وأغطيـــة الـــرأس

)421(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35127   : 35127العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25 : 25   يف الصنف 
 

Applicant Name: FAHED JABR AHMAD 
MUSALLAM 

ــلمبإسم :   ــد مس ــرب احم ــد ج     فه
 

Applicant Address  : NABLUS SHARE' UONES 
AMARET ALTALFETE 

  نابلس شارع تونس عامرة التلفيتي   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
  

Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبـــس ولبـــاس القـــدم وأغطيـــة الـــرأس

)422(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35128   : 35128العالمة التجارية رقم 
 

Class: 6    : 6يف الصنف 
 

Applicant Name: FAHED JABR AHMAD 
MUSALLAM 

ــلمبإسم :   ــد مس ــرب احم ــد ج     فه
 

Applicant Address  : NABLUS SHARE' UONES 
AMARET ALTALFETE 

  نابلس شارع تونس عامرة التلفيتي   العنوان :
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Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
6. 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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــواد ـــا ، م ـــط منه ـــل خلي ـــري نفيســـة وك ـــادن غ  مع
ـــــة ـــــة معدني ـــــاين متنقل ـــــة ، مب ـــــاء معدني  ، بن
 مــــواد معدنيــــة لخطــــوط الســــكك الحديديــــة
 (كبـــالت) ، حبـــال وأســـالك غـــري كهربائيـــة مـــن
ــــدادة ــــنوعات ح ــــة ، مص ــــري نفيس ــــادن غ  ، مع
ــــب ــــة صــــغرية ، مواســــري وأنابي  خــــردوات معدني
 معدنيــــة ، خــــزائن حفـــــظ الوثـــــائق واألشـــــياء
ـــري ـــادن غ ـــن مع ـــنوعة م ـــات مص ـــة ، منتج  الثمين
ــــات ــــات أخــــرى ، خام ــــري واردة يف فئ  نفيســــة غ

   معادن
)423(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35129   : 35129العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: Yousef Jamal Mostafa Maree   : ــرعيبإسم ــطفى م ــامل مص ــف ج      يوس
 

Applicant Address  : Selfeet Qarawa Banee Hasaan , , ,  : سلفيت قراوة بني حسان , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence :Almohami Khader 
Mohammad Rayyan  
 
PALESTINE 
Selfeet Beedea Jawal 0598579410 

  املحــامي خرضــ محمــد ريــان:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  0598579410سلفيت بديا جوال 

Goods/Services: 
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes 

ضائع/الخدمات التالية :من اجل الب
ـــــار ـــــد البخ ـــــة وتولي ـــــارة والتدفئ ـــــزة لإلن  اجه
ــــــة ــــــف والتهوي ــــــد والتجفي ــــــي والتربي  والطه
ـــــــــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــــــــد املي وتوري

  واألغـــراض الصـــحية
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)424(  

Date :27/12/2018 27/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35130   : 35130العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11   : 11 يف الصنف 
 

Applicant Name: Yousef Jamal Mostafa Maree   : ــرعيبإسم ــطفى م ــامل مص ــف ج      يوس
 

Applicant Address  : Selfeet Qarawa Banee Hasaan , , ,  : سلفيت قراوة بني حسان , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence :Almohami Khader 
Mohammad Rayyan  
 
PALESTINE 
Selfeet Beedea Jawal 0598579410 

  املحــامي خرضــ محمــد ريــان:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  0598579410سلفيت بديا جوال 

Goods/Services: 
 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

اجل البضائع/الخدمات التالية :من 
 اجهــــزة لإلنــــارة والتدفئــــة وتوليــــد البخــــار

  والطهــــــي والتربيــــــد والتجفيــــــف والتهويــــــة
ــــاهواألغراض الصحية ــــد املي  وتوري

)425(  

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35135   : 35135العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29 29صنف :   يف ال 
 

Applicant Name: shareket robo' falasteen lal tasweek 
zera'e  

ـــــويقبإسم :   ـــــطني للتس ـــــوع فلس ـــــة رب  رشك
     الــزراعي
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Applicant Address  : nablus - share' faisal - amaret zafer 
al masri, , ,  

عامره ظافر املرصي  -شارع فيصل  -نابلس    العنوان :
 , , , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــان:  ليغعنوان التب ـــارس بازي  ف
 

  فلسطني
  عامرة الغرفة التجارية  - فارس بازيان

Goods/Services: 
fruits and vegetables 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خضـــار و فواكـــه

 

)426(  

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35136   : 35136العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARIKAT ROYAL INDUSTRIAL 
TRADING CO.  

ــــهبإسم :   ــــناعيه التجاري ــــال الص ــــة روي  رشك
     املســــاهمه الخصوصــــيه املحــــدودة

 
Applicant Address  : Hebron AL-Rameh,  
                , ,  

  فلسطني ,  -الخليل  -ضاحية الرامة   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 

  :  ليغعنوان التب
  فلسطني

Goods/Services: 
Toilet Batteries and Faucets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــات ـــامم و حنفي ـــات ح  . بطاري

)427(  
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Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35137   : 35137العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: diaa wajeeh sawalhi   : ضـــياء وجيـــه عبـــد القـــادر صـــوالحيبإسم     
 

Applicant Address  : Nablus – rafdia – al share al raesi, , 
,  

رفيديا الرشارع الرئييس     –نابلس   العنوان :
0599873847   , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions, sell clothes 

لتالية :من اجل البضائع/الخدمات ا
ـــه ـــالن وإدارة وتوجي ـــة واإلع  خـــدمات الدعاي

 األعـــــامل وتفعيـــــل النشـــــاط املكتـــــبي ، بيـــــع
البســه جــاهزة  

)428(  

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35138   : 35138العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARIKAT ROYAL INDUSTRIAL 
TRADING CO.  

ــــهبإسم :   ــــناعيه التجاري ــــال الص ــــة روي  رشك
     املســــاهمه الخصوصــــيه املحــــدودة

 
Applicant Address  : Hebron AL-Rameh,  
                , ,  

  فلسطني ,  -الخليل  -ضاحية الرامة   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  : 
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PALESTINE 
                 

                 
  فلسطني

Goods/Services: 
Toilets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مــراحيض

)429(  

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35139   : 35139العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: diaa wajeeh sawalhi   : ضـــياء وجيـــه عبـــد القـــادر صـــوالحيبإسم     
 

Applicant Address  : Nablus – rafdia – al share al raesi, , 
,  

رفيديا الرشارع الرئييس     –نابلس   العنوان :
0599873847   , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions, sell clothes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــه  ـــالن وإدارة وتوجي ـــة واإلع  خـــدمات الدعاي

 األعـــــامل وتفعيـــــل النشـــــاط املكتـــــبي   بيـــــع
زةالبســـه جـــاه  

)430(     

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35140   : 35140العالمة التجارية رقم  

Class: 11    : 11يف الصنف  

Applicant Name: SHARIKAT ROYAL INDUSTRIAL   : ــــهبإسم ــــناعيه التجاري ــــال الص ــــة روي  رشك
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TRADING CO.  ــــيه ا ــــاهمه الخصوص ـــدودةاملس       ملح
Applicant Address  : Hebron AL-Rameh, : فلسطني ,  -الخليل  -حية الرامة ضا  العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE       

  :  ليغعنوان التب
  فلسطني

Goods/Services: 
Electrical Devices , Grill Stove ,Electric 

: من اجل البضائع/الخدمات التالية
 اجهــــزه كهربائيــــة , كهربائيــــات , مواقــــد شــــواء

)431(  

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35143   : 35143العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARIKAT ROYAL INDUSTRIAL 
TRADING CO.  

ـــــه رشكـــة رويـــالبإسم :   ـــــناعيه التجاري  الص
      املســــاهمه الخصوصــــيه املحــــدودة

Applicant Address  : Hebron AL-Rameh,  : فلسطني ,  -الخليل  -حية الرامة ضا  العنوان  
Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

 :  ليغعنوان التب
         فلسطني 

Goods/Services: 
Shawer , Toilet Accessories 

جل البضائع/الخدمات التالية :من ا
    دوشـــات + اكسســـوارات

)432( 

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35144   : 35144العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARIKAT ROYAL INDUSTRIAL   : ـــــه رشكـــة رويـــالبإسم ـــــناعيه التجاري  الص
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TRADING CO.  املســــاهمه الخصوصــــيه املحــــدودة     
 

Applicant Address  : Hebron AL-Rameh,  
                , ,  

  فلسطني ,  -الخليل  -ضاحية الرامة   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence : 
                
PALESTINE 
 

 :  ليغعنوان التب
               

  فلسطني
  

Goods/Services: 
Flush Toilet 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 نيجــــرة

 

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35145   : 35145العالمة التجارية رقم  

Class: 11    : 11يف الصنف  

Applicant Name: SHARIKAT ROYAL INDUSTRIAL 
TRADING CO.  

ــــهبإسم :   ــــناعيه التجاري ــــال الص ــــة روي  رشك
      املســــاهمه الخصوصــــيه املحــــدودة

Applicant Address  : Hebron AL-Rameh,  
                , ,  

  فلسطني ,  -الخليل  -ضاحية الرامة   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :                 

PALESTINE 
 :  ليغعنوان التب

  فلسطني 

Goods/Services: 
Kitchen Faucet 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــخ ــــات مطب  حنفي

)434(  

Date :31/12/2018 31/12/2018 : التاريخ 

)433(  
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Trademark No.:35146   : 35146العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Top Green Dates Litijarat 
Altomor Adiya Ama   

ـــارةبإسم :   ـــتز لتج ـــرين دي ـــوب ج ـــة ت  رشك
ــة ــة عام ــور عادي     التم

 
Applicant Address  : Aljeftlik Areha Walaghwar Bejaneb 
Mahalat Alajorey Limwad Albin'a, , ,  

ر بجانب محالت الجفتلك اريحا واالغوا  العنوان :
  العجوري ملواد البناء, , , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Dates 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 متــــور

)435(  

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35147   : 35147العالمة التجارية رقم 
 

Class: 1    : 1يف الصنف 
 

Applicant Name: SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD    : ـــــو.، ال يت ديبإسم ـــــال ك ـــــوميتومو كيميك    س
 

Applicant Address  : 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-Ku,  
Tokyo 104-8260, Japan,  
                , ,  

كو ، طوكيو - وتشوم، تش- 2، شينكاوا  1- 27  العنوان :
  ، اليابان ,  104-8260

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة    الفكري

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -الفكرية  سابا ورشكاهم للملكية

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
Chemical preparations for use in the manufacture of 
insecticides, fungicides and herbicides  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــتخدام ـــــــة لالس ـات الكيميائي  املستحرضــــــ

ــــية يف تصــــــــنيع املبيــــــــدات  الحرش
ــــاب ــــدات األعش ــــات ومبي ــــدات الفطري  ومبي
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)436(  

Date :30/12/2018 30/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35148   : 35148العالمة التجارية رقم 
 

Class: 5    : 5يف الصنف 
 

Applicant Name: SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD    : ــــو.، البإسم ــــال ك ــــوميتومو كيميك    يت دي س
 

Applicant Address  : 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-Ku,  
Tokyo 104-8260, Japan,  
                , ,  

كو ، طوكيو - تشوم، تشو- 2، شينكاوا  1- 27  العنوان :
  ، اليابان ,  104-8260

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Insecticides, fungicides, herbicides, and preparations 
for killing weeds and destroying vermin  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـات ومبيــــــدات الفطريــــــات  مبيــــــدات الحرشـــــ
ـــــل ـات لقت ـــــدات األعشـــــاب ، واملستحرضــــ  ومبي

ـــوام ـــدمري اله ـــارة وت ـــاب الض    األعش
)437(  

 

Date :31/12/2018 31/12/2018   التاريخ :

Trademark No.:35149   : 35149العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: BRIDGESTONE CORPORATION    : بريدجســـــــتون كوربوريشـــــــنبإسم     
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Applicant Address  : 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan,                 , ,  

كو، طوكيو،  - تشومة، تشو -3، كيوبايش 1-1  العنوان :
  اليابان ,                 , , , 

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -ورشكاهم للملكية الفكرية سابا 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Automobiles  vehicles  vehicle tires  wheels and rims  
parts of vehicles  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــات ــــارات العرب ــــات، اط  ،الســــيارات، املركب

ــع ــوط، قط ــالت و جن ــــات عج  العرب
 

)438(  

Date :31/12/2018 31/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35150   : 35150العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: BRIDGESTONE CORPORATION    : بريدجســـــــتون كوربوريشـــــــنبإسم     
 

Applicant Address  : 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan,                 , ,  

كو، طوكيو،  - تشومة، تشو -3، كيوبايش 1-1  العنوان :
  اليابان ,                 , , , 

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Automobiles  vehicles  vehicle tires  wheels and rims  

ات التالية :من اجل البضائع/الخدم
ــــات ــــارات العرب ــــات، اط  ،الســــيارات، املركب
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parts of vehicles  عجـــالت و جنـــوط، قطـــع العربـــات 

)439(  

Date :31/12/2018 31/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35151   : 35151العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Abed Elnasser Fathi Saad Eldeen       : ـــدينبإسم ـــعد ال ـــي س ـــارص فتح ـــد الن     .عب
 

Applicant Address  : Trading center, Nablus, Palestine, , 
,  

املركز التجاري, نابلس, فلسطني                    العنوان :
 , , , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ـــر:  ليغعنوان التب ـــة ف  اس أتـــــرية للملكيـــــةرشك
  الفكريـــــة

  فلسطني
رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 

  768جالرييا سنرت، ص. ب. 
Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, biscuits, cakes and sweets, edible ices, honey, 
treacle; yeast, backing – powder; salt, mustard, pepper, 
vinegar; tomato sauce; seasonings, spices and ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ,الــــنب, الشــــاي, الكاكــــاو, ســــكر, أرز, تابيوكــــا
ـات ــــق ومستحرضـــ ــــن اصــــطناعي, دقي ــــاغو, ب  س
ــــن الحــــب  وب وخـــــــبز وفطـــــــائرمصــــنوعة م
 وحلويـــــات وحلويـــــات مثلجـــــة, عســـــل نحـــــل
 وعســــل أســــود, خــــمرية وبــــذور خبــــازة, ملــــح
 وخــــــردل وخــــــل وصلصــــــات(توابل) بهــــــارات

ــــج   .وثل
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)440(  

Date :31/12/2018 31/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35152   : 35152العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Abd Alnasser Fathi Abd Alqader 
Saad Aldeen 

ـــادربإسم :   ـــد الق ـــي عب ـــارص فتح ـــد الن  عب
ــدين ــعد ال     س

 
Applicant Address  : Trade Center, Nablus, Palestine : املركز التجاري، نابلس، فلسطني  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

رشكة فراس أترية للملكية الفكرية، نابلس، عامرة 
  768جالرييا سنرت، ص. ب. 

Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, biscuits, cakes and sweets, edible ices, honey, 
treacle; yeast, backing – powder; salt, mustard, pepper, 
vinegar; tomato sauce; seasonings, spices and ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ,الــــنب, الشــــاي, الكاكــــاو, ســــكر, أرز, تابيوكــــا
ـات ــــق ومستحرضـــ ــــن اصــــطناعي, دقي ــــاغو, ب  س
 مصـــــنوعة مـــــن الحبـــــوب وخــــــبز وفطــــــائر
 وحلويـــــات وحلويـــــات مثلجـــــة, عســـــل نحـــــل
 وعســــل أســــود, خــــمرية وبــــذور خبــــازة, ملــــح
 وخــــــردل وخــــــل وصلصــــــات(توابل) بهــــــارات

ــــج   .وثل
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)441(  
 

Date :31/12/2018 31/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35155   : 35155العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30  30:   يف الصنف 
 

Applicant Name: sharekat alzalmout    : ـــــعبإسم ـــــزملوط للتوزي ـــــة ال     رشك
 

Applicant Address  : nablus : نابلس شارع الحسبة الجديد ت   العنوان
092311765  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 املحـــامي عـــيل زيـــاد بكـــار:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
   4ط -عامرة غزال  -سفيان  -شارع  -نابلس 

Goods/Services: 
: 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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــوة والشــــــاي والكاكــــــاو والســــــكر واالرز
 والتابيوكـــــــا والســـــــاغو ومامثـــــــالت القهـــــــوة
ــــــن ــــــنوعة م ـات املص ــــــدقيق واملستحرضـــــ  وال
ــــــك ــــــوكوالتة والكع ــــــبز والش ــــــوب والخ  الحب
ـــــل ـــــدها والعس ـــــتعملة لتجمي ـــــوش املس  والرش
 ســــحوق الخــــبز وامللــــحوالـــــدبس والخـــــمرية وم
ـــــــة ـــــــل والصلص ـــــــل والخ ـــــــردل والفلف  والخ

ـــــد ـــــل والجلي ـــــارات والتواب   والبه
)442(  

Date :31/12/2018 31/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35158   : 35158العالمة التجارية رقم 



402 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

 

Class: 6    : 6يف الصنف 
 

Applicant Name: Mohammed musa Fayez al natsheh    : محمـــد مـــوىس محمـــد فـــايز النتشـــةبإسم    
 

Applicant Address  : hebron / kelat abu majnoneh / al 
salam garden, , 850,  

  , , 850الخليل / املربعة / حديقة السالم , ,   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
tin foil 

بضائع/الخدمات التالية :من اجل ال
 القصـــــدير

)443(  

Date :02/01/2019 02/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35159   : 35159العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: MUTAZ YAQEEN DARY ABU 
REMALAH 

    معــــتز يــــاقني داري ابــــو ارميلــــةبإسم :  
 

Applicant Address  : AL KKHALIL, , ,  : 17الخليل وادي الهرية حاجر ال   العنوان , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
RESTURANT SERVICES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــام ـــتزود بالطع ـــاهي ال ـــاعم املق ـــدمات املط  خ

ــــديم ال ـاب تق  وجبـــــات الخفيفـــــةوالرشـــ
)444(  

Date :02/01/2019 02/01/2019 : التاريخ 
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Trademark No.:35160   : 35160العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: SHARIKAT BRILLIANT LE 
TEJARET ALMAWAD ALGETHAEYA 

 رشكـــــة بريليانـــــت لتجـــــارة املـــــوادبإسم :  
    غذائيـــةال

 
Applicant Address  : ALKHALIL, , ,  : الخليل حلحول وادي الجيف, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

 صـــالح الجنيـــدي:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  الخليل راس الجورة

Goods/Services: 
EDIBLE OIL 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــزيوت  الصــــالحة لالكــــل ال

)445(  

Date :02/01/2019 02/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35161   : 35161العالمة التجارية رقم  

Class: 30    : 30يف الصنف  

Applicant Name: Sharekat Dawood Joudah 
Waawladaho Lilmawad Altamweniya Adiya Ama    

ــودةبإسم :   ــة داود ج  وأوالده للمـــــواد رشك
    التموينيـــة عاديـــة عامـــة

 
Applicant Address  : Rafat Selfeet Wasat Albalad Mull 
Aljoudah , , ,  

رافات سلفيت وسط البلد مول الجودة, , ,   العنوان :
 ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــوة ــــــوة  القه ــــــاو والقه  والشــــــاي والكاك
ـــــــاغو ـــــــا والس ـــــــطناعية ، األرز ، التابيوك  ، االص
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ



404 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

 ، الحبــــــوب ، الخــــــبز والفطــــــائر والحلويــــــات
ــــل ــــل والعس ــــل النح ــــة ، عس ــــات املثلج  الحلوي
ــــح ــــيز ، املل  األســــود ، الخــــمرية ومســــحوق الخب
ـــــل ) ،  ، الخـــــردل ، الخـــــل والصلصـــــات ( التواب

ــــارات ـــــج ، البه    الثل
)446(     

Date :02/01/2019 02/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35162   : 35162العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD  

ــــروببإسم :   ــــانجيي غ ــــني وولي ــــوان يب  سيش
ـــد ـــو.، ليمت      ك

 
Applicant Address  : #150, MINJIANG WEST ROAD, 
YIBIN, SICHUAN, PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA,  
                , ,  

، مينجيانغ ويست رود، يبني، 150#   العنوان :
  سيشوان، جمهورية الصني الشعبية. , 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Jehad Ali Ghrayeb  
 
PALESTINE 
Tammun-Palestine  

ــوده:  ليغعنوان التب ــب ع ــب بن ــاد عــيل غري   جه
 

  فلسطني
  دولة فلسطني - طمون

Goods/Services: 
Beer  Non-alcoholic fruit extracts  Non-alcoholic fruit 
juice beverages  Waters[beverages]  Mineral 
water[beverages]  Aperitifs, non-alcoholic  non-
alcoholic beverages flavored with tea  Whey beverages  
Preparations for making beverages  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــة؛ ـــــري كحولي ـــــه غ ـــــات فواك ـــــرية؛ مستخلص  ب
 مرشــــوبات عصــــري فواكــــه غــــري كحوليــــة؛ ميــــاه
ـــــة [مرشـــــوبات]؛ ـــــاه معدني  [املرشـــــوبات]؛ مي
ــــهية غــــري ــــات للش  كحوليــــة؛ مرشــــوبات فاتح
ـــــاي؛ مرشـــــوبات ـــــة الش ـــــة بنكه ـــــري كحولي  غ
ــــــــنع ـات لص ــــــــلنب؛ مستحرضـــــــ ــــــــل ال  مص

ــــــوبات    املرش
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)447(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35163   : 35163العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD  

ــــروببإسم :   ــــانجيي غ ــــني وولي ــــوان يب  سيش
ـــد ـــو.، ليمت      ك

 
Applicant Address  : #150, MINJIANG WEST ROAD, 
YIBIN, SICHUAN, PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA,  
                , ,  

، مينجيانغ ويست رود، يبني، 150#   العنوان :
  بية. , سيشوان، جمهورية الصني الشع

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Jehad Ali Ghrayeb  
 
PALESTINE 
Tammun-Palestine  

ــودة:  ليغعنوان التب ــني ع ــب ب ــيل غري ــاد ع   جه
 

  فلسطني
  دولة فلسطني - طمون

Goods/Services: 
Beer  Non-alcoholic fruit extracts  Non-alcoholic fruit 
juice beverages  Waters[beverages]  Mineral 
water[beverages]  Aperitifs, non-alcoholic  non-
alcoholic beverages flavored with tea  Whey beverages  
Preparations for making beverages.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــة؛ ـــــري كحولي ـــــه غ ـــــات فواك ـــــرية؛ مستخلص  ب
ــــري ف ــــوبات عص ـــاهمرش ـــة؛ مي ـــه غـــري كحولي  واك
ـــــة [مرشـــــوبات]؛ ـــــاه معدني  [املرشـــــوبات]؛ مي
 فاتحــــات للشــــهية غـــــري كحوليـــــة؛ مرشـــــوبات
ـــــاي؛ مرشـــــوبات ـــــة الش ـــــة بنكه ـــــري كحولي  غ
ــــــــنع ـات لص ــــــــلنب؛ مستحرضـــــــ ــــــــل ال  مص

ــــــوبات    .املرش
)448(  
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Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35164  35164رقم :  العالمة التجارية  

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD  

ــــروببإسم :   ــــانجيي غ ــــني وولي ــــوان يب  سيش
ـــد ـــو.، ليمت      ك

 
Applicant Address  : #150, MINJIANG WEST ROAD, 
YIBIN, SICHUAN, PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA,  

، مينجيانغ ويست رود، يبني، 150#   العنوان :
  سيشوان، جمهورية الصني الشعبية. , 

Applicant for Correspondence :Jehad Ali Ghrayeb  
 
PALESTINE 
Tammun-Palestine  

ــوده:  ليغعنوان التب ــب ع ــب بن ــاد عــيل غري   جه
 

  فلسطني
  دولة فلسطني - طمون

Goods/Services: 
Beers  mineral and aerated waters and other non  
alcoholic beverages  fruit beverages and fruit juices  
syrups and other preparations for making beverages.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 البـــــــــــرية    رشاب الشـــــــــــعري    وامليـــــــــــاه
ــــن املرشــــوبات ــــا م ــــة وغريه ــــة والغازي  املعدني
ـــــة، مرشـــــوبات مســـــتخلص ـــــري الكحولي  ة منغ
 الفواكـــــــــــه وعصـــــــــــائر الفواكـــــــــــه، رشاب

ـات أخــــرى لعمــــل املرشــــوبات    .ومستحرضـــ
)449(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35165   : 35165العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
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Applicant Name: SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD  

ــــروببإسم :   ــــانجيي غ ــــني وولي ــــوان يب  سيش
ـــد ـــو.، ليمت      ك

 
Applicant Address  : #150, MINJIANG WEST ROAD, 
YIBIN, SICHUAN, PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA,  
                , ,  

، مينجيانغ ويست رود، يبني، 150#   العنوان :
  سيشوان، جمهورية الصني الشعبية. , 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Jehad Ali Ghrayeb  
 
PALESTINE 
Tammun-Palestine  

ــودة:  ليغعنوان التب ــني ع ــب ب ــيل غري ــاد ع   جه
 

  فلسطني
  دولة فلسطني - طمون

Goods/Services: 
Beer  Non-alcoholic fruit extracts  Non-alcoholic fruit 
juice beverages  Waters[beverages]  Mineral 
water[beverages]  Aperitifs, non-alcoholic  non-
alcoholic beverages flavored with tea  Whey beverages  
Preparations for making beverages.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــة؛ ـــــري كحولي ـــــه غ ـــــات فواك ـــــرية؛ مستخلص  ب
 همرشــــوبات عصــــري فواكــــه غــــري كحوليــــة؛ ميــــا
ـــــة [مرشـــــوبات]؛ ـــــاه معدني  [املرشـــــوبات]؛ مي
 فاتحــــات للشــــهية غـــــري كحوليـــــة؛ مرشـــــوبات
ـــــاي؛ مرشـــــوبات ـــــة الش ـــــة بنكه ـــــري كحولي  غ
ــــــــنع ـات لص ــــــــلنب؛ مستحرضـــــــ ــــــــل ال  مص

ــــــوبات    .املرش
)450(  

Date :09/12/2018 09/12/2018 : التاريخ 

Trademark No.:35166   : 35166العالمة التجارية رقم 
 

Class: 32    : 32يف الصنف 
 

Applicant Name: SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD  

ــــروببإسم :   ــــانجيي غ ــــني وولي ــــوان يب  سيش
ـــد ـــو.، ليمت      ك

 
Applicant Address  : #150, MINJIANG WEST ROAD, : يبني، ، مينجيانغ ويست رود150#   العنوان ،
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YIBIN, SICHUAN, PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA,  

  سيشوان، جمهورية الصني الشعبية. , 

Applicant for Correspondence :Jehad Ali Ghrayeb  
 
PALESTINE 
Tammun-Palestine  

ــودة:  ليغعنوان التب ــني ع ــب ب ــيل غري ــاد ع   جه
 

  فلسطني
  دولة فلسطني - طمون

Goods/Services: 
Beer  Non-alcoholic fruit extracts  Non-alcoholic fruit 
juice beverages  Waters[beverages]  Mineral 
water[beverages]  Aperitifs, non-alcoholic  non-
alcoholic beverages flavored with tea  Whey beverages  
Preparations for making beverages.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــة؛ ـــــري كحولي ـــــه غ ـــــات فواك ـــــرية؛ مستخلص  ب
 وبـــات عصـــري فواكـــه غـــري كحوليـــة؛ ميـــاهمرشــ
ـــــة [مرشـــــوبات]؛ ـــــاه معدني  [املرشـــــوبات]؛ مي
 فاتحــــات للشــــهية غـــــري كحوليـــــة؛ مرشـــــوبات
ـــــاي؛ مرشـــــوبات ـــــة الش ـــــة بنكه ـــــري كحولي  غ
ــــــــنع ـات لص ــــــــلنب؛ مستحرضـــــــ ــــــــل ال  مص

ــــــوبات    .املرش
)451(  

Date :02/01/2019 02/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35167 35167ة التجارية رقم :  العالم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: TAIZHOU WIHONG INDUSTRIAL 
CO.,LTD 

   تـــــايزو يهـــــونج اندســـــرتيال كومبـــــنيبإسم :  
 

Applicant Address  : 346, LIUDAO ROAD, KANNEN, 
YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA, , ,  

، يوهان،زهيجيانج، ليودا ورود ، كامنني  346  العنوان :
  الصني, , , , 

Applicant for Correspondence :HADEEL FUAD 
SABBAH  
 
PALESTINE 
NABLUS – SHARE'E AL QUDS – JAWAL : 
0595849902 

 هــديل فــؤاد صــباح:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
   0595849902جوال :  –شارع القدس   –نابلس 
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Goods/Services: 
Auto spear parts 

اجل البضائع/الخدمات التالية : من
ـــار الســـيارات  قطـــع غي

 

)452(  

Date :03/01/2019 03/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35168   : 35168العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Royal Frozen Food Al Adyeh 
Al Ama  

 رشكـــة رويـــال فـــروزن فـــود العاديـــةبإسم :  
ــة      العام

 
Applicant Address  : Qurb Maksam Al Itisalat Al 
Falstinya Al Ram Al Quds,  
                , ,  

قرب مقسم االتصاالت الفلسطينية الرام    العنوان :
  القدس , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Maktab Almohami 
Samer Khalid Ariqat  
 
PALESTINE 
Emarit  Aedoun  Sharea Alquds  Albira  

ــامي ســامر خالــد:  ليغعنوان التب ــب املح  مكت
ـــات   عريق

 
  فلسطني

عامرة عائدون  شارع القدس البرية جوال 
0568886688   

Goods/Services: 
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   Ajvar [preserved peppers]   Anchovy  
Animal marrow for food   Bouillon   Charcuterie  
Chips (Potato)   Croquettes   Edible fats   Edible oils  
Fatty substances for the manufacture of edible fats  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، اللحـــوم واألســـامك ولحـــوم الـــدواجن والصـــيد
ـــة ـــه وخرضـــوات محفوظ ـــم ، فواك ـــات اللح  خالص
ــــات ومجففـــة ومطهـــوة ، هـــالم ــــيل) ، ومربي  (جي
 وفواكــــــــه مطبوخــــــــة بالســــــــكر ، البيــــــــض
 والحليــــــب ، ومنتجــــــات الحليــــــب ، الــــــزيوت
ــــالحة لألكــــل ، مخلــــل الفلفــــل ــــدهون الص  وال
ــــوظ) ، ســــمك االنشــــوفة ــــل محف  الحــــار (ملفلف
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Fish (Food products made from)   Fish, not live   Fish, 
preserved   Fish (Salted)   Fish, tinned [canned (Am)  
Frosted fruits   Frozen fruits   Fruit salads   Game, not 
live   Gherkins   Herrings   Low-fat potato chips  
Maize oil   Meat   Meat, preserved   Meat, tinned 
[canned (Am)   Meats (Salted)   Milk   Piccalilli  
Pickles   Poultry, not live   Salted fish   Salted meats  
Sardines   Sausages   Shellfish, not live   Shrimps, not 
live   Soups   Soya beans, preserved, for food   Tuna 
fish   Vegetables, dried   Vegetables, preserved  
Vegetables, tinned [canned (Am)  

 ، نخـــاع عظـــم الحيوانـــات للطعـــام ، مـــرق لحـــم ،
ـــة ، دهـــون ـــائق بطاطـــا ، كب  لحـــوم مطبوخـــة ، رق
ـــل ، زيـــوت صـــالحة ـــالحة لالك  لالكـــل ، مـــواد ص
ـــة لصـــنع دهـــون صـــالحة لالكـــل ، منتجـــات  دهني
 ، غذائيـــة معـــدة مـــن الســـمك ، ســـمك غـــري حـــي
 ســـمك محفـــوظ ، ســـمك معلـــب ، فواكـــه مثلجـــة
 فواكـــــه مجمـــــدة ، ســـــلطة فواكـــــه ، لحـــــوم ،
 الصـــيد غـــري حيـــة ، خيـــار مخلـــل ، ســـمك فســـيخ
 رقـــائق بطاطـــا قليلـــة الـــدهن ، زيـــت الـــذراء ،
ـــو ـــم محف ـــوم ، لح ـــفراء ، لح ــبالص ــم معل  ظ ، لح
ــــالت ، لحــــوم ، ــــب ، مخل  لحــــوم مملحــــة ، حلي
 ، دواجـــن غـــري حيـــة ، ســـمك مملـــح ، رسديـــن
 ســــجق ، اســــامك قرشــــية غــــري حيــــة ، جــــمربي
 غــــري حــــي ، شــــوربات ، فــــول صــــويا محفــــوظ

ـــة ـــوات معلب ـــا ، خرض ـــمك تون ـــام ، س    للطع
 

)453( 

Date :03/01/2019 03/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35169   : 35169العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Royal Frozen Food Al Adyeh 
Al Ama  

 رشكـــة رويـــال فـــروزن فـــود العاديـــةبإسم :  
ــة      العام

 
Applicant Address  : Qurb Maksam Al Itisalat Al 
Falstinya Al Ram Al Quds,  
                , ,  

قرب مقسم االتصاالت الفلسطينية الرام    العنوان :
  القدس , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Maktab Almohami ــامي ســامر خالــد:  ليغعنوان التب ــب املح  مكت
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Samer Khalid Ariqat  
 
PALESTINE 
Emarit  Aedoun  Sharea Alquds  Albira  

ـــات   عريق
 
  لسطنيف

عامرة عائدون  شارع القدس البرية جوال 
0568886688   

Goods/Services: 
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   Ajvar [preserved peppers]   Anchovy  
Animal marrow for food   Bouillon   Charcuterie  
Chips (Potato)   Croquettes   Edible fats   Edible oils  
Fatty substances for the manufacture of edible fats  
Fish (Food products made from)   Fish, not live   Fish, 
preserved   Fish (Salted)   Fish, tinned [canned (Am)  
Frosted fruits   Frozen fruits   Fruit salads   Game, not 
live   Gherkins   Herrings   Low-fat potato chips  
Maize oil   Meat   Meat, preserved   Meat, tinned 
[canned (Am)   Meats (Salted)   Milk   Piccalilli 
Pickles   Poultry, not live   Salted fish   Salted meats  
Sardines   Sausages   Shellfish, not live   Shrimps, not 
live   Soups   Soya beans, preserved, for food   Tuna 
fish   Vegetables, dried   Vegetables, preserved  
Vegetables, tinned [canned (Am)  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، اللحـــوم واألســـامك ولحـــوم الـــدواجن والصـــيد
ـــة ـــه وخرضـــوات محفوظ ـــم ، فواك ـــات اللح  خالص
 ومجففـــة ومطهـــوة ، هـــالم (جيـــيل) ، ومربيـــات
 وفواكــــــــه مطبوخــــــــة بالســــــــكر ، البيــــــــض
 والحليــــــب ، ومنتجــــــات الحليــــــب ، الــــــزيوت
ــــالحة لألكــــل ، مخلــــل الفلفــــل ــــدهون الص  وال
 فـــل محفـــوظ) ، ســـمك االنشـــوفةالحـــار (ملفـــل
 ، نخـــاع عظـــم الحيوانـــات للطعـــام ، مـــرق لحـــم ،
ـــة ، دهـــون ـــائق بطاطـــا ، كب  لحـــوم مطبوخـــة ، رق
ـــواد ـــل ، م ـــالحة لالك ـــوت ص ـــل ، زي ـــالحة لالك  ص
ـــة لصـــنع دهـــون صـــالحة لالكـــل ، منتجـــات  دهني
 ، غذائيـــة معـــدة مـــن الســـمك ، ســـمك غـــري حـــي
 ســـمك محفـــوظ ، ســـمك معلـــب ، فواكـــه مثلجـــة
 ه مجمـــــدة ، ســـــلطة فواكـــــه ، لحـــــومفـــواك ،
 الصـــيد غـــري حيـــة ، خيـــار مخلـــل ، ســـمك فســـيخ
 رقـــائق بطاطـــا قليلـــة الـــدهن ، زيـــت الـــذراء ،
 الصـــفراء ، لحـــوم ، لحـــم محفـــوظ ، لحـــم معلـــب
ــــالت ، لحــــوم ، ــــب ، مخل  لحــــوم مملحــــة ، حلي
 ، دواجـــن غـــري حيـــة ، ســـمك مملـــح ، رسديـــن
 ســــجق ، اســــامك قرشــــية غــــري حيــــة ، جــــمربي
ــي ــري ح ــــوظ ، غ ــــويا محف ــــول ص ــــوربات ، ف  ش

ـــة ـــوات معلب ـــا ، خرض ـــمك تون ـــام ، س    للطع
)454(  

Date :03/01/2019 03/01/2019 : التاريخ 
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Trademark No.:35170   : 35170العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharket Acadimyet Sweet Art 
Letaaleem Altahi Almosahemeh Alkhsosyeh  

 رشكــــة اكادمييــــة ســــويت ارت لتعليــــمبإسم :  
     الطهــــي املســــاهمة الخصوصــــية

 
Applicant Address  : Altabeq Althani Binayat 4  
Shar&apos;e Foad Nassar  Ramallah,  
                , ,  

شارع فؤاد نصار  رام  4الطابق الثاين  بناية   العنوان :
   الله ,

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Maktab Almohami 
Samer Khalid Ariqat  
 
PALESTINE 
Emarit  Aedoun  Sharea Alquds  Albira  

ــامي ســامر خالــد:  ليغعنوان التب ــب املح  مكت
ـــات   عريق

 
  فلسطني

عامرة عائدون  شارع القدس البرية جوال 
0568886688   

Goods/Services: 
Education  providing of training  entertainment  
sporting and cultural activities   Academies [education]  
Arranging and conducting of colloquiums]   Arranging 
and conducting of workshops [training]  
Competitions (Organization of—) [education or 
entertainment]   Educational examination]  
Educational services]   Guidance (Vocational —) 
[education or training advice]   Instruction services .  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، التعليــــــــــم ، التهــــــــــذيب ، التــــــــــدريب
 الرتفيــــــــــــه ، االكادمييــــــــــــات (للرتبيــــــــــــة
ــــــــــــم) ، ت  نظيـــــــم وإدارة الحلقـــــــاتوالتعلي
ـــــل ـــــات العم ـــــم وإدارة ورش ـــــية ، تنظي  الدراس
 (التـــــــــــدريب) ، تنظيـــــــــــم املبـــــــــــارات او
 ، املنافســـــــــات (للتعليـــــــــم او الرتفيـــــــــه)
 االمتحانــــــات التعليميــــــة ، خــــــدمات الرتبيــــــة
ــــــائح /  ــــــني (نص ــــــه امله ــــــم ، التوجي  والتعلي
ـــــدريس ـــــدمات الت ـــــة) ، خ ـــــة او تدريبي  تعليمي

ــدرج ضــمن صــنف  ، ــا ين ــع م 41وجمي    
)455(  

Date :03/01/2019 03/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35171   : 35171العالمة التجارية رقم 
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Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat Regal Lel Basareyat Wa 
Alajheza Altebbeya Wa Aladweya Altebbeya Wa 
Mustalzamatuha, Musahameh Khososeya  

ــــزةبإسم :   ــــة ريجــــال للبرصــــيات واألجه  رشك
 الطبيــــــة واألدويــــــة الطبيــــــة ومســــــتلزماتها

    مســـاهمة خصوصـــية
 

Applicant Address  : Ramallah Alshare' Alra'ese  
Muqabel Deir Al Latin, , ,  

رام الله  الشارع الرئييس  مقابل دير الالتني,   العنوان :
 , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Spectacles (Optics), Spectacle Frames, Optical glasses, 
Eyeglasses, Sunglasses 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 نظارات(برصـــــــية)، أطـــــــر نظـــــــارات، ســـــــلع

  برصـــية، نظـــارات، نظـــارات شمســـية
)456(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35172   : 35172العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: MOHAMMAD 
ABEDALRAZAQABED ALRAHEEM JETAN 

ــانبإسم :   ــرحيم جيط ــد ال ــرزاق عب ــد ال ــد عب  محم
 

Applicant Address  : NABLUS - SHARE'E SOFYAN - 
JAWAL : 0598338722, , ,  

جوال :  -شارع سفيان  -نابلس   العنوان :
0598338722 , , , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
 Advertising; business management; business 
administration; office functions specialy for 
clothes and shoes 

البضائع/الخدمات التالية : من اجل
ـــــه ـــــالن وادارة وتوجي ـــــة واالع ـــــدمات الدعاي  خ
ـــــــبي و ـــــــاط املكت ـــــــل النش ـــــــامل وتفعي  االع

ـــــه ـــــع االلبســـــه واالحذي    متخصـــــص يف بي
)457(  
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Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35173   : 35173العالمة التجارية رقم 
 

Class: 18  18:   يف الصنف 
 

Applicant Name: sharikat kamel lisenat al ahthiah wal 
astthmar  

ـــةبإسم :   ـــل لصـــناعة االحذي ـــة كم  رشك
    واالســـــــتثامر

 
Applicant Address  : Al Khalel Qezoon Street Bejanep 
Sharekat Jelanco, , ,  

الخليل شارع قيزون بجانب رشكة جيالنو , ,   العنوان :
 , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness 
and saddlery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــود املدبوغـــــــة ـــــــود املدبوغـــــــة و الجل الجل  
ـــــذه ـــــن ه ـــــات املصـــــنوعة م ـــــدة واملنتج  املقل
املـــــــــــــــــــــــــــــواد غـــــــــــــــــــــــــــــري
 الــــواردة يف فئــــات أخــــرى، جلــــود الحيوانــــات
 الخـــــام أو املدبوغـــــة، الصـــــناديق والحقائـــــب

 ،الســــــفرية
 املظــــــالت والشــــــاميس والعيصــــــ، الســــــياط

ـــات والرســـوجوا ـــم الحيوان   .طق
)458(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35174   : 35174العالمة التجارية رقم 
 

Class: 27    : 27يف الصنف 
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Applicant Name: Well Intrnaional Trading Co    : ـــــل انرتناشـــــنونالبإسم  رشكـــــة وي
ــــــارة ا ــــــتثامر والتج  لدوليــــة املســــاهمةلإلس

ــــدودة ــــية املح      الخصوص
 

Applicant Address  : Hebron Al Rameh Suburb , , ,  : الخليل حرم الرامة , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب :  
Goods/Services: 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــارش الحصــــري  الســــجاد والبســــط والحرصــــ ومف
ـــــرى ـــــواد أخ ـــــيات وم ـــــرش األرض ـــــمع ف  ومش

ــــــة  لتغطي
 األرضـــيات القامئـــة، ومـــا يعلـــق عـــىل الجـــدران

  لتزيينهـــا (مـــن مـــواد غـــري نســـيجية)
)459(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35175   : 35175العالمة التجارية رقم 
 

Class: 24    : 24يف الصنف 
 

Applicant Name: Well Intrnaional Trading Co    : ـــــل انرتناشـــــنونالبإسم  رشكـــــة وي
ـــــة املســـــاهمة  لإلســـــتثامر والتجـــــارة الدولي

ــــدودة ــــية املح      الخصوص
 

Applicant Address  : Hebron Al Rameh Suburb , , ,  : الخليل حرم الرامة , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers 

ية :من اجل البضائع/الخدمات التال
ـــــوجات ـــــىل املنس ـــــمل ع ـــــنزيل تش ـــــرش امل  الف
ــــــة  بالقطعــــــة وذات األطــــــوال املحــــــددة وطي
ـــــوجة ـــــناف املنس ـــــد ، واألص ـــــراش واملوائ  ) الف
ــــــات أخــــــرى ) األقمشــــــة  ، غــــــري واردة يف فئ
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ــــفر ــــاطني الش ــــا بط ــــا فيه ــــة مب    األغطي

)460(    [ 

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35176   : 35176العالمة التجارية رقم 
 

Class: 20    : 20يف الصنف 
 

Applicant Name: Well Intrnaional Trading Co    : ـــــل انرتناشـــــنونالبإسم  رشكـــــة وي
ـــــة املســـــاهمة  لإلســـــتثامر والتجـــــارة الدولي

ــــدودة ــــية املح      الخصوص
 

Applicant Address  : Hebron Al Rameh Suburb , , ,  : الخليل حرم الرامة , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــات ــــور، املنتج ــــارات الص ــــا واط ــــاث واملراي  االث
 (غــــري الــــواردة يف فئــــات أخــــرى)، املصــــنوعة

 من
ــــاب أو الخــــيزران أو ــــلني أو الغ ــــب أو الف  الخش
ــــام ــــرون أو العظ ــــاف أو الق  أو العـــاج أو الصفص

 عظم
ــــار أو ــــان أو املح ــــدف أو الكهرم ــــوت أو الص  الح
ـــواد أو ـــذه امل ـــل ه ـــة لك ـــواد البديل ـــوم وامل  املرش

  املواد البالستيكية من
)461(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 
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Trademark No.:35177   : 35177العالمة التجارية رقم 
 

Class: 21    : 21يف الصنف 
 

Applicant Name: Well Intrnaional Trading Co    : ـــــل انرتناشـــــنونالبإسم  رشكـــــة وي
ـــــة املســـــاهمة  لإلســـــتثامر والتجـــــارة الدولي

ــــدودة ــــية املح      الخصوص
 

Applicant Address  : Hebron Al Rameh Suburb , , ,  : الخليل حرم الرامة , , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــــنزيل ـــــــتعامل امل ـــــــة لالس  أدوات وأواين وأوعي
 وللمطبــــخ ،أمشــــاط وإســــفنج، فــــرايش (عــــدا

ــــــــــــــــدهان)، فــــرايش ــــــــــــــــوين أو ال التل
ـــــلك ـــــف، س ـــــرايش،أدوات تنظي ـــــوين أو الف  التل
ــــــغ ــــــري مش ــــــاج غ ــــــيل، زج ـــــــاجج ول وزج
 شـــــبه مشـــــغول (عـــــدا الزجـــــاج املســـــتعمل يف
ـــــيني ـــــزف ص ـــــة وأواين خ ـــــاين)، أواين زجاجي  املب

  .خزفية غري واردة يف فئات أخرى وأوان
)462(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35178   : 35178العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي
 

Applicant Address  : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea,  
                , ,  

غو ، سيئول، - رو ، سيوشو- ، هيوليونغ12  العنوان :
  جمهورية كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
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INTELLECTUAL PROPERTY  
 

PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة   الفكري
 

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
Goods/Services: 
Automobiles  sports cars   vans [vehicles]   trucks   
motor buses  electric vehicles   bicycles   air vehicles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــاحنات ــــية , الش ــــيارات الرياض ــــيارات, الس  الس

ـــــاحنات ـــــات], الش ـــــة [املركب  ,املغلق
ـــــائ ـــــات الكهرب ـــــافالت, املركب ــةالح  ,ي

ــــة ــــات الجوي ــــة, املركب ــــدراجات الهوائي  ال
)463(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35179   : 35179العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي
 

Applicant Address  : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea,  
                , ,  

غو ، سيئول، - رو ، سيوشو- ، هيوليونغ12  العنوان :
  جمهورية كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars   vans [vehicles]   trucks   
motor buses  electric vehicles   bicycles   air vehicles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الســـــيارات, الســـــيارات الرياضـــــية , الشـــــاحنات
ـــــــــــات], الشـــــــــــاحنات  ,املغلقـــــــــــة [املركب
ـــــــــــة ـــــــــــات الكهربائي  ,الحـــــــــــافالت, املركب

ــــة ــــات الجوي ــــة, املركب ــــدراجات الهوائي    ال
)464(  
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Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35180   : 35180العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي
 

Applicant Address  : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea,  
                , ,  

غو ، سيئول، - رو ، سيوشو- ، هيوليونغ12  العنوان :
  جمهورية كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
  كريـــةالف

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars   vans [vehicles]   trucks  
motor buses  electric vehicles   bicycles   air vehicles  

ة :من اجل البضائع/الخدمات التالي
 الســـــيارات, الســـــيارات الرياضـــــية , الشـــــاحنات
 ,املغلقـــــــــــة [املركبـــــــــــات], الشـــــــــــاحنات
 ,الحـــــــــــافالت, املركبـــــــــــات الكهربائيـــــــــــة

ــــة ــــات الجوي ــــة, املركب ــــدراجات الهوائي    ال
)465(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35181   : 35181العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي
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Applicant Address  : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea,  
                , ,  

غو ، سيئول، - رو ، سيوشو- ، هيوليونغ12  العنوان :
  جمهورية كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــةا    لفكري

  فلسطني
البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 

   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars   vans [vehicles]   trucks   
motor buses  electric vehicles   bicycles   air vehicles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الســـــيارات, الســـــيارات الرياضـــــية , الشـــــاحنات
ـــــــــــات], الشـــــــــــاحنات  ,املغلقـــــــــــة [املركب
ــــــــــــــةالحافــــل ــــــــــــــات الكهربائي  ,ات, املركب

ــــة ــــات الجوي ــــة, املركب ــــدراجات الهوائي    ال
 

)466(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35182   : 35182العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ـــوبإسم ـــا موت ــــــنكي      رز كوربوريش
 

Applicant Address  : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea,  
                , ,  

غو ، سيئول، - رو ، سيوشو- ، هيوليونغ12  العنوان :
  جمهورية كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -
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Goods/Services: 
Automobiles  sports cars   vans [vehicles]   trucks  
motor buses  electric vehicles   bicycles   air vehicles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الســـــيارات, الســـــيارات الرياضـــــية , الشـــــاحنات
ـــــــــــات], الشـــــــــــاحنات  ,املغلقـــــــــــة [املركب
ـــــــــــة ـــــــــــات الكهربائي  ,الحـــــــــــافالت, املركب

ــــة ــــات الجوي ــــة, املركب ــــدراجات الهوائي    ال
)467(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 لتاريخ : ا  

Trademark No.:35183   : 35183العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Kia Motors Corporation    : ــــنبإسم ــــورز كوربوريش ــــا موت      كي
 

Applicant Address  : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea,  
                , ,  

غو ، سيئول، - رو ، سيوشو- ، هيوليونغ12  ن :العنوا
  جمهورية كوريا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 :  ليغعنوان التب
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -ية سابا ورشكاهم للملكية الفكر
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Automobiles  sports cars   vans [vehicles]   trucks   
motor buses  electric vehicles   bicycles   air vehicles  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 اتالســــيارات, الســــيارات الرياضــــية , الشــــاحن
ـــــــــــات], الشـــــــــــاحنات  ,املغلقـــــــــــة [املركب
ـــــــــــة ـــــــــــات الكهربائي  ,الحـــــــــــافالت, املركب

ــــة ــــات الجوي ــــة, املركب ــــدراجات الهوائي    ال
)468(  

Date :06/01/2019 06/01/2019 : التاريخ 
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Trademark No.:35184   : 35184العالمة التجارية رقم 
 

Class: 41    : 41يف الصنف 
 

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.    : ــــهبإسم ــــرودكتس أس. إي ــــوريس ب ــــب م    .فيلي
 

Applicant Address  : Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland,  
                , ,  

 نوشاتيل، سويرسا ,  2000، 3كاي جيرنيناود   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ـــــة:  ليــغعنــوان التب ـــــاهم للملكي ـــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البـرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Education  providing of training  entertainment  the 
provision of information via the internet or by 
electronic means relating to education, entertainment 
and cultural activities  provision of audio and visual 
media via communications networks  provision of non-
downloadable electronic publications  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الخـــــــدمات التعليميـــــــة ؛ خـــــــدمات تـــــــوفري
 التــــــدريب؛ الخــــــدمات الرتفيهيــــــة؛ خــــــدمات
ـــــرب ـــــت أو ع ـــــرب اإلنرتن ـــــات ع ـــــوفري املعلوم  ت
ــــــــص ــــــــام يخ ــــــــة في ــــــــائط اإللكرتوني  الوس
 التعليـــــــم، أنشـــــــطة ترفيهيـــــــة وثقافيـــــــة؛
ـــــــيةوتــــــوفري الوســــــائ ـــــــمعية والبرص  ط الس
 عـــــــــرب شـــــــــبكات االتصـــــــــاالت؛ تـــــــــوفري
 اإلصـــــــدارات اإللكرتونيـــــــة غـــــــري القابلـــــــة

ــــــل    للتحمي
)469(  

Date :08/01/2019 08/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35185   : 35185العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
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Applicant Name: Ali omar Abu Tayonn   : ــونبإسم ــو طي     عــيل عمــر محمــد اب
 

Applicant Address  : NABLUS- SHARE' SUFIAN - 
JAWAL: 0599731936 

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Services for providing food and drink 

جل البضائع/الخدمات التالية :من ا
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري األطعم ــــدمات ت  خ

)470(  

Date :08/01/2019 08/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35186   : 35186العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Ali omar Abu Tayonn   : بـــو طيـــونعيل عمــر محمــد ابإسم    
 

Applicant Address  : NABLUS- SHARE' SUFIAN - 
JAWAL: 0599731936 

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــه ـــــالن وإدارة وتوجي ـــــة واإلع ـــــدمات الدعاي  خ

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت   .األعـــــامل وتفعي

)471(  

Date :08/01/2019 08/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35187   : 35187العالمة التجارية رقم 
 

Class: 11    : 11يف الصنف 
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Applicant Name : raed mohed ahmd amol   : رائد محمــد احمــد العمــولبإسم    
 

Applicant Address  : hebron dahriah, , ,  : الخليل الظاهرية بالقرب من مصنع نوركو   العنوان
  شارع ابو انجيم, , , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
water distribution instruments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــاه ـــع املي ـــزة توزي  اجه

)472(  

Date :08/01/2019 08/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35188   : 35188العالمة التجارية رقم  

Class: 32    : 32يف الصنف  

Applicant Name: sharekat soper masel llmokamelat 
walmostalzmat alryadyah 

 رشكـــة ســـوبر مصـــل للمكمـــالت وبإسم :  
ــــــية ــــــتلزمات الرياض     املس

 
Applicant Address  : jenin - sharea almalk talal , , ,  : شارع امللك طالل , , , ,  -جنني   العنوان  

Applicant for Correspondence :ADV . KAMAL 
QASIM SHURBAJE 
PALESTINE 
jenin - share haifa - amart abu alsbae - moqabl bank 
palestine 

  املحـــامي كـــامل قاســـم رشبجـــي:  ليغعنوان التب
  فلسطني

مقابل بنك  -عامرة أبو السباع  -شارع حيفا  -جنني 
  2ط -فلسطني 

Goods/Services: 
Whey beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 مرشــــوبات مصــــل الــــلنب
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)473( 

Date :08/01/2019 08/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35189   : 35189العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: FCA ITALY S.P.A    : ـــــهبإسم ـــــايل اس. يب. اي ـــــه ايت      اف يس اي
 

Applicant Address  : CORSO GIOVANNI AGNELLI 
200, 10135 TORINO, ITALY,  
                , ,  

 10135،  200كورسو جيوفاين اجنيليل   العنوان :
  تورينو، ايطاليا , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

 ابــــا ورشكــــاهم للملكيــــةس:  ليغعنوان التب
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Cars  engines for land vehicles  automobile bodies  
apparatus for locomotion by land  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــات ــــات املركب ــــيارات؛ محرك  الس

ـــــرا  الربيـــــة؛هياكل الســـــيارات؛وأجهزة النقـــــل ب
 

)474(  

Date :08/01/2019 08/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35190   : 35190العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
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Applicant Name: CHOCOLALA    : ـــــوكوالالبإسم      ش
 

Applicant Address  : RASALKHEMA-U.A.E,  
                , ,  

  االمارات العربية املتحدة ,  –راس الخيمة   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pasties and all kinds of confectionery  western 
and eastern sweets  sweets  candy  edible ices  all kinds 
of ice cream  sugar  honey, treacle  yeast, baking-
powder  salt  mustard  vinegar, sauces (condiments)  
spices  ice  cake  nuts  all kinds of chocolate and 
chocolate bars in class 30  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــنب والقهـــــوة والشـــــاي والكاكـــــاو والقهـــــوة  ال
ــــــــا والســــــــاغو ؛  االصــــــــطناعية؛ األرز؛ التابيوك
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
 الحبــــــوب ؛ الــــــخرب والفطــــــائر والحلويــــــات
ـقيةبأنواعهــــــا املختلفــــــة والحلويــــــات ا  لرشـــــ
 والغربيـــــة؛ الســـــكاكر ؛ الحلويـــــات املثلجـــــة ؛
ـــكر ـــا؛ الس ـــة انواعه ـــة) بكاف ـــريم (البوظ ـــس ك  أي
 ؛ عســـــل النحـــــل والعســـــل االســـــود؛ الخـــــمرية
 ومســــحوق الخبــــيز ؛ امللــــح؛ الخــــردل؛ الخـــــل
ــــــج ــــــارات؛ الثل ــــــل)؛ البه  ،والصلصــــــات (التواب
ــــــا ــــــوكوالته بأنوعه ـات؛ الش ــــــك؛ املكرســـــ  الكي

ـــــواح ,قطـــــع الشـــــكوالته، يف ا وأل 30لفئـــــة     
 

)475(  

Date :08/01/2019 08/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35191   : 35191العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: CHOCOLALA    : ـــــوكوالالبإسم      ش
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Applicant Address  : RASALKHEMA-U.A.E,  
                , ,  

  االمارات العربية املتحدة ,  –راس الخيمة   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY  
 
PALESTINE 
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 
,  

ــــة:  ليغعنوان التب ــــاهم للملكي ــــابا ورشك  س
ـــــة   الفكري

 
  فلسطني

البرية  4472ص . ب  -سابا ورشكاهم للملكية الفكرية 
   02-2989760هاتف  -الضفة الغربية  -

Goods/Services: 
Advertising  business management  business 
administration  retail and wholesale of coffee, tea, 
cocoa, pastries and all kinds of confectionery, western 
and eastern sweets, sweets, all kinds of ice cream, cake, 
nuts, all kinds of chocolate and chocolate bars, natural 
and artificial flowers, in class 35  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــه ـــــالن وإدارة وتوجي ـــــة واإلع ـــــدمات الدعاي  خ
 األعـــــــامل و إدارة املؤسســـــــات التجاريـــــــة؛ و
 البيــــــــــــــع بالتجزئــــــــــــــة و الجملــــــــــــــة
لتشـــــــــــــــكيلة واســـــــــــــــعة مـــــــــــــــن
 البضـــــــــائع تضـــــــــم الـــــــــنب و القهـــــــــوة و
ـــــــــــات ـــــــــــائر و الحلوي ـــــــــــاو و الفط  الكاك
ـــــــــــة و الحلويـــــــــــات ـــــــــــا املختلف  بأنواعه
ـقية و الغربيــــــــــة و الســـــــــــكاكر و ــــــــ الرشـ
ـــــا و ـــــة أنواعه ـــــة( بكاف ـــــريم )البوظ ـــــس ك  أي
ــــــــــوكوالته ـات و الش ــــــــــك و املكرســـــــــ  الكي
ــــــوكوالته و ــــــع الش ــــــواح و قط ــــــا و أل  بأنواعه
ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــورود الطبيعي ال

35و الصـــــــناعية، يف الفئـــــــة     
 

)476(  

Date :08/01/2019 08/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35192   : 35192العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
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Applicant Name: Loai Saleh Mohammad Moqbel / 
Mohammad Jamal Zaki Sheikh   

 لــؤي صــالح محمــد مقبــل / محمــد جــاملإسم :  ب
    زيك شـــــيخ

 
Applicant Address  : Ramallah Dowar Almanara' 
Emaret Allolo'a , , ,  

  رام الله دوار املنارة عامرة اللؤلؤة, , , ,   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Iced Coffee,  Artificial coffee , Coffee , Coffee 
beverages with milk   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــوة  ـــطناعية ، قه ـــوة اص ـــة ، قه ـــوة مثلج  ، قه

 مرشــوبات قهــوة مــع حليــب
)477(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35195   : 35195العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت      هيون
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  
                , ,  

-938(غو, سيؤل-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ), جمهورية كوريا , 137

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles, sports cars, vans [vehicles], trucks  motor 
buses, electric cars, SUV (sport utility vehicles) 
automobiles  sports  utility vehicles  parts and 
accessories for automobiles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــيارات  ســــيارات رياضــــية, شــــاحنات مغلقــــة ,س
ــــــات  (ســــــيارات), شــــــاحنات, حــــــافالت, مركب
ــــــات الخــــــدمات الرياضــــــية ــــــة, مركب  ,كهربائي
ـــــــع ـــــــية, قط ـــــــدمات الرياض ـــــــات الخ  مركب

ـــــيارات ـــــيزات للس    وتجه
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)478(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35196   : 35196العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت      هيون
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  

-938غو, سيؤل(-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ريا , ), جمهورية كو 137

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

ـــوان التب ـــغعن ــــــــوال:  لي ــــــــة انتلكتش  ابوغزال
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles, sports cars, vans [vehicles], trucks  motor 
buses, electric cars, SUV (sport utility vehicles) 
automobiles  sports  utility vehicles  parts and 
accessories for automobiles  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ســــيارات, ســــيارات رياضــــية, شــــاحنات مغلقــــة
ــــاحن ــــيارات), ش ـــــــات(س ـــــــافالت, مركب  ات, ح
ــــــات الخــــــدمات الرياضــــــية ــــــة, مركب  ,كهربائي
 مركبـــــــات الخـــــــدمات الرياضـــــــية, قطـــــــع

ـــــيارات ـــــيزات للس    وتجه
 

)479(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35197   : 35197العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
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Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانبإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
ـــدا ـــري بان      أراب دي

 
Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29طامية القطعة رقم منطقة الق  العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -البساتني ودار السالم 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

ـــوان التب ـــغعن ــــــــوال:  لي ــــــــة انتلكتش  ابوغزال
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
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  

  لخدمات التالية :من اجل البضائع/ا
اللحــوم واألســامك والطيــور الداجنــة ولحــوم  الصــيد, 
ــة  ــه والخرضــوات املحفوظ ــوم, الفواك ــات اللح خالص
واملجففــة واملطهيــة, هــالم (جــيل) ومربيــات وفواكــه 
مطبوخة بالسكر, البيض والحليب ومنتجات الحليـب ، 

ـــل الزيوت  ـــدهون الصـــالحة لالك    وال
 

)480(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35198   : 35198العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانبإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
ـــدا ـــري بان      أراب دي

 
Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -البساتني ودار السالم 

                 , , ,  
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Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

ـــوان التب ـــغعن ــــــــوال:  لي ــــــــة انتلكتش  ابوغزال
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Advertising  business management  business 
administration  office functions, Entertainment 
Services - Production of television  programs, especially 
news, documentaries, sports and cultural programs, 
financial, economic and political reports, film 
 production services, news agency services, news 
gathering and publishing, Wholesale and retail services  

  من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــامل  ــه األع ــالن وادارة وتوجي ــة واإلع ــدمات الدعاي خ
خـدمات الدعايـة واالعـالن     وتفعيل النشـاط املكتبـي,
ــــــــوات ــــــــا عــــــــرب القن ــــــــم بثه ــــــــتي يت  ال
ــــــــــــة، خــــــــــــدمات االعــــــــــــالن  التلفزيوني
ـــالن التجـــاري  ـــوين لألخـــرين وخـــدمات االع التلفزي
ــــرق  ــــة واملف ــــع بالجمل ــــدمات البي ــــرين, خ    لألخ

 
)481(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35199   : 35199العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانالـرشــــكة البإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج  عربي
ـــدا ـــري بان      أراب دي

 
Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
   مرص , -القاهرة  -البساتني ودار السالم 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت
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PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
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  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــة ولحــــوم ــــور الداجن اللحــــوم واألســــامك والطي  
خالصـــات اللحـــوم, الفواكـــه والخرضـــوات  ,الصــــيد
املحفوظة واملجففة واملطهية, هـالم (جـيل) ومربيـات 
وفواكه مطبوخة بالسكر, البـيض والحليـب ومنتجـات 

ـــل الحليب ، الزيوت  ـــدهون الصـــالحة لالك    وال
)482(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35200 35200تجارية رقم :  العالمة ال 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
 

Applicant Name: Arab Dairy Products Com. Arab 
Dairy Panda  

ـــــانبإسم :   ـــــات االلب ـــــة ملنتج ــــكة العربي  الـرش
ـــدا ـــري بان      أراب دي

 
Applicant Address  : Mantiqat Al Qatamiye Al Qitaa 
Raqam 29Sad1 - Al Basateen Wa Dar Al Salam - Cairo 
- Egypt,  
                , ,  

 -1ص29منطقة القطامية القطعة رقم   العنوان :
  مرص ,  -القاهرة  -البساتني ودار السالم 

                 , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Advertising  business management  business 
administration  office functions, Entertainment 
Services - Production of television  programs, especially 
news, documentaries, sports and cultural programs, 

لية :من اجل البضائع/الخدمات التا
ــامل  ــه األع ــالن وادارة وتوجي ــة واإلع ــدمات الدعاي خ
خـدمات الدعايـة واالعـالن     وتفعيل النشـاط املكتبـي,
ــة، خــدمات  ــوات التلفزيوني ــا عــرب القن ــتم بثه ــي ي الت
االعالن التلفزيوين لألخرين وخدمات االعـالن التجـاري 



433 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

financial, economic and political reports, film 
 production services, news agency services, news 
gathering and publishing, Wholesale and retail services 

ــــرق  ــــة واملف ــــع بالجمل ــــدمات البي ــــرين, خ    لألخ

)483(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35201   : 35201العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: sharikat kamel lisenat al ahthiah wal 
astthmar  

ـــةبإسم :   ـــل لصـــناعة االحذي ـــة كم  رشك
    واالســـــــتثامر

 
Applicant Address  : Al Khalel Qezoon Street Bejanep 
Sharekat Jelanco, , ,  

الخليل شارع قيزون بجانب رشكة جيالنو , ,   العنوان :
 , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب :  
Goods/Services: 
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرأساملالبـــس ولبـــاس القـــدم وأغطـــي  ة ال

)484(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35202   : 35202العالمة التجارية رقم 
 

Class: 35    : 35يف الصنف 
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Applicant Name: sharikat kamel lisenat al ahthiah wal 
astthmar  

ـــةبإسم :   ـــل لصـــناعة االحذي ـــة كم  رشك
    واالســـــــتثامر

 
Applicant Address  : Al Khalel Qezoon Street Bejanep 
Sharekat Jelanco, , ,  

الخليل شارع قيزون بجانب رشكة جيالنو , ,   العنوان :
 , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Advertising; business management; business 
administration; office functions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــه ـــــالن وإدارة وتوجي ـــــة واإلع ـــــدمات الدعاي  خ

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت   األعـــــامل وتفعي
)485(  

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35203   : 35203العالمة التجارية رقم 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: sharikat kamel lisenat al ahthiah wal 
astthmar  

ـــةبإسم :   ـــل لصـــناعة االحذي ـــة كم  رشك
    واالســـــــتثامر

 
Applicant Address  : Al Khalel Qezoon Street Bejanep 
Sharekat Jelanco, , ,  

الخليل شارع قيزون بجانب رشكة جيالنو , ,   العنوان :
 , ,  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
 Clothing, footwear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــدم ــــاس الق ــــس ولب  املالب

)486(  

Date :10/01/2019 10/01/2019 : التاريخ 
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Trademark No.:35205   : 35205العالمة التجارية رقم 
 

Class: 7  : 7  يف الصنف 
 

Applicant Name: shariket yafa lil muedat alsinaeh    : ــــا للمعــــدات الصــــناعيةبإسم     رشكــــة ياف
 

Applicant Address  : nablus--share amman : شارع عامن-نابلس  العنوان  

Applicant for Correspondence : 
PALESTINE 
 

  املحـــامي عميـــد صـــيام:  ليغعنوان التب
  فلسطني

تلفون  -عامرة االرساء  -امي عميد صيام مكتب املح
0599151030  

Goods/Services: 
swinge machine , Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components, agricultural 
implements other than hand-operated; incubators for 
eggs. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ماكينــــات خياطــــه آالت وعــــدد آليــــة، محركــــات
 ومكـــــائن (عـــــدا مـــــا كـــــان منهـــــا للمركبـــــات
ــــــل ــــــارص نق ــــــة وعن ــــــات آلي ــــــة) ، قارن  الربي
ــد) ــدار بالي ــا ي ــدا م ــة (ع ــدات زراعي ــة ، مع  ، الحرك

ــــض ــــس البي ــــزة تفقي   أجه
)487(     

Date :09/01/2019 09/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35206   : 35206العالمة التجارية رقم 
 

Class: 44    : 44يف الصنف 
 

Applicant Name: Sharekat al barghouthi leltejara al 
amma wal estethmar almosahima alkhososyeh 
almahdodeh  

ـــــةبإسم :    رشكـــــة الربغـــــويث للتجـــــارة العام
     م.خ.م  واالســـــــتثامر

 
Applicant Address  : Ramallah,  
                , ,  

  رام الله ,   العنوان :
                 , , ,  

Applicant for Correspondence :maktab al zubi lel مكتـــب الزعـــبي للمحامـــاة:  ليغعنوان التب  
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mohama  
PALESTINE 
Maktab Al-zubi lelmohama - Ramallah, Al- Masayef, 
Amaret zahret - Al-Masayef, tabek awal sandok bareed 
1039  

 
  فلسطني

عامرة  - املصايف-رام الله -مكتب الزعبي للمحاماة 
  ) 1039ص.ب ( 1زهرة املصايف ط

Goods/Services: 
Medical services   hygienic and beauty care for human 
beings ,health care ,health centers  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــة الصــــحية  الخــــدمات الطبيــــة، خــــدمات العناي
 واملحافظـــة عـــىل الجـــامل ، وغريهـــا مـــن الغايـــات
ــــــة ــــــا خدم ــــــنيف ومنه ــــــغري واردة يف التص  ال

ــــحية ــــراكز الص ــــحية وامل ــــة الص    الرعاي
)488(  

Date :10/01/2019 10/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35207   : 35207العالمة التجارية رقم 
 

Class: 9    : 9يف الصنف 
 

Applicant Name: MOHAMMAD NABIL SHABAN 
HASSOUNEH 

ـــونةبإسم :   ـــعبان حس ـــل ش ـــد نبي     محم
 

Applicant Address  : AL KHALIL, , ,  : الخليل املنرش, , , ,   العنوان  

Applicant for Correspondence : غليعنوان التب :  
Goods/Services: 
MOBILE PHONE  ACCESSORIES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 اكسســـوارات اجهـــزة خلويـــة



437 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

 
)489(  

 Date :10/01/2019 التاريخ : 10/01/2019

 35208العالمة التجارية رقم :  
 

Trademark No.:35208 

 35يف الصنف :   
 

Class: 35 

ــسطارق إبإسم :   ــاطور / إدري ــراهيم ن ــس اب  دري
 ابــــراهيم حســــني ناطور/فــــاروق إبــــراهيم

    حســـني نـــاطور/ محمـــد ابـــراهيم حســـني نـــاطور
 

Applicant Name: huseen natour tareq edrees ibrahim 
natour  edrees ibrahim huseen natour  farouq 
ibrahim huseen natour mohamad ibrahim  

  _دوار املنارة ,  رام الله  العنوان :
                 , , ,  

Applicant Address  : Ramalla_doar al manara,  
                , ,  

  عميــد صــيام:  ليغعنوان التب
 

  فلسطني
  نابلس _شارع سفيان 

Applicant for Correspondence :Ameed syam  
 
PALESTINE 
Nablus_sufian  street  

دمات التالية :من اجل البضائع/الخ
ـــه ـــالن وادارة وتوجي ـــة واالع  خـــدمات الدعاي

ـــــبي ـــــل النشـــــاط املكت  االعـــــامل وتفعي

Goods/Services: 
advertising : business management.business 
administration: office functions. 

 
)490( 

Date :10/01/2019 10/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35209 35209لعالمة التجارية رقم :  ا 
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Class: 3    : 3يف الصنف 
 

Applicant Name: Ali omar Abu Tayonn   : ــونبإسم ــو طي     عــيل عمــر محمــد اب
 

Applicant Address  : NABLUS- SHARE' SUFIAN - 
JAWAL: 0599731936 

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices.  

ت التالية :من اجل البضائع/الخدما
ــــواد أخــــرى ــــض األقمشــــة وم ـات تبيي  مستحرضـــ
ـــــــــــس  ،تســـــــــــتعمل يف غســـــــــــل ويك املالب
ـات تنظيــــف وصــــقل وجــــيل وكشــــط  ،مستحرضـــ
ـات ـ  صـــابون، عطـــور وزيـــوت عطريـــة، مستحرضـ
ــــات ــــعر، منظف ــــن) للش ــــول (لوش ــــل، غس  تجمي

  .أســـنان
)491(  

Date :10/01/2019 10/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35210   : 35210العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name: Mohammad Ibrahim Ibrahim  Abu 
Khadijah  

    محمــد ابــراهيم ابــراهيم ابــو خديجــةبإسم :  
 

Applicant Address  : Qalqilya Wasat Albalad Mull Azam 
Jamous  , , ,  

  د مول عزام جاموس, , , , قلقيليه وسط البل  العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهــــــــوة والشــــــــاي والكاكــــــــاو والقهــــــــوة
ـــــــاغو ـــــــا والس ـــــــطناعية ، األرز ، التابيوك  ، االص
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
 ، الحبــــــوب ، الخــــــبز والفطــــــائر والحلويــــــات
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(condiments); spices; ice.  ويــــات املثلجــــة ، عســــل النحــــل والعســــلالحــل 
ــــح ــــيز ، املل  األســــود ، الخــــمرية ومســــحوق الخب
ـــــل ) ،  ، الخـــــردل ، الخـــــل والصلصـــــات (التواب

  البهـــــارات ، الثلـــــج
)492(  

Date :10/01/2019 10/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35211   : 35211العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30 : 30   يف الصنف 
 

Applicant Name: Abdelnasir Sadeldeen   : عبـــد النـــارص ســـعد الـــدينبإسم        
 

Applicant Address  : Trading center, Nablus, Palestine, , 
,  

املركز التجاري, نابلس, فلسطني                    العنوان :
 , , , ,  

Applicant for Correspondence : 
 
PALESTINE 
 

ــــة:  ليغعنوان التب ــــرية للملكي ــــراس أت ــــة ف  رشك
 الفكريـــــة

 
  فلسطني

  768نابلس، عامرة جالرييا سنرت، ص. ب. -رشكة فراس  
Goods/Services: 
 Tea 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 شاي

 
)493(  

 

 
Date :10/01/2019 10/01/2019 خ : التاري  
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Trademark No.:35212   : 35212العالمة التجارية رقم 
 

Class: 29    : 29يف الصنف 
 

Applicant Name: sharekat alshileh al tijariyeh 
alsinaiyeh 

    رشكــــة الشــــله التجاريــــه الصــــناعيةبإسم :  
 

Applicant Address  : nabuls-almantiqa alsinaiyeh : طقه الصناعيه املن -نابلس   العنوان  

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
VEGETABLE OILS FOR CONSUMPTION 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــــتهالك ـــــه لالس ـــــوت نباتي  زي

)494(  

Date :13/01/2019 13/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35213 35213ارية رقم :  العالمة التج 
 

Class: 25    : 25يف الصنف 
 

Applicant Name: AMER AHMAD ABD ALFATAH 
MARIE 

ــرعيبإسم :   ــاح م ــد الفت ــد عب ــامر احم     ع
 

Applicant Address  : NABLUS RAFEEDIA 
UNIVERSITY ST Address of the applicant, , ,  

ابل نابلس رفيديا شارع جامعة النجاح مق  العنوان :
  بيتزا هاوس , , , , 

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب :  
Goods/Services: 
clothes and shoes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 املالبــــس واألحذيــــة

 
)495(  

Date :13/01/2019 13/01/2019 : التاريخ 
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Trademark No.:35215 35215م :  العالمة التجارية رق 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Ali omar Abu Tayonn   : ــونبإسم ــو طي     عــيل عمــر محمــد اب
 

Applicant Address  : NABLUS- SHARE' SUFIAN - 
JAWAL: 0599731936 

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان   العنوان :

Applicant for Correspondence :  ليغالتبعنوان  :  
Goods/Services: 
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري األطعم ــــدمات ت  خ

)496(  

Date :13/01/2019 13/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35216   : 35216العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43 43نف :   يف الص 
 

Applicant Name: Ali omar Abu Tayonn   : ــونبإسم ــو طي     عــيل عمــر محمــد اب
 

Applicant Address  : NABLUS- SHARE' SUFIAN - 
JAWAL: 0599731936 

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري األطعم ــــدمات ت  خ
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)497(  

Date :13/01/2019 13/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35217   : 35217العالمة التجارية رقم 
 

Class: 43    : 43يف الصنف 
 

Applicant Name: Ali omar Abu Tayonn   : ــونبإسم ــو طي     عــيل عمــر محمــد اب
 

Applicant Address  : NABLUS- SHARE' SUFIAN - 
JAWAL: 0599731936 

  0599731936جوال -نابلس_شارع سفيان   العنوان :

Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــــوبات ــــة واملرش ــــوفري األطعم ــــدمات ت  خ

)498(  

Date :14/01/2019 14/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35222   : 35222العالمة التجارية رقم 
 

Class: 34    : 34يف الصنف  

Applicant Name: Nakhla Tobacco Co. S.A.E.   رشكة أدخنة النخلة ش.م.م.إسم :  ب      
 

Applicant Address  :  8 Soliman Al Halabi Street, 
Azbakia, Cairo, Egypt ,  
                , ,  

شارع سليامن الحلبي, األزبكية, القاهرة,  3   العنوان :
  مرص , 

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت    يت ام يب اجنت
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PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco,  snus tobacco  cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos  snuff  smokers&apos; 
articles included in class 34  cigarette papers,  cigarette 
tubes and matches  

ة :من اجل البضائع/الخدمات التالي
التبغ, سواء مصنع او غـري مصـنع؛ تبـغ التـدخني, تبـغ 
الغاليني, تبغ اللف اليدوي, تبغ املضـغ, تبـغ السـعوط 
ــة, ســيجار, ) ــجائر االلكرتوني ــجائر, الس ــّمة)؛ الس الش
ســيجاريلو (ســيجار رفيــع), ســعوط (الشــّمة)؛ ادوات 
؛ ورق الســــــجائر34املــــــــدخنني يف الصــــــــنف   , 
ــــــــبقا واع ــــــــوف مس ــــــــجائر امللف  وادورق الس

ــــل ــــاب, املعس    الثق
)499(  

Date :14/01/2019 14/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35223   : 35223العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت      هيون
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  
                , ,  

-938غو, سيؤل(-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ), جمهورية كوريا , 137

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles, sports cars, vans [vehicles], trucks  motor 
buses, electric vehicles  

/الخدمات التالية :من اجل البضائع
 ســــيارات, ســــيارات رياضــــية, شــــاحنات مغلقــــة
ــــــات  (ســــــيارات), شــــــاحنات, حــــــافالت, مركب

   كهربائيــــــة
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)500(  

Date :14/01/2019 14/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35224   : 35224العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت      هيون
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  
                , ,  

-938غو, سيؤل(-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ), جمهورية كوريا , 137

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت   يت ام يب اجنت

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles, sports cars, vans [vehicles], trucks  motor 
buses, electric vehicles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــة ـــاحنات مغلق ـــية, ش ـــيارات رياض ـــيارات, س  س

 (ســـيارات), شـــاحنات, حـــافالت, مركبـــات
 كهربائيــــــة

)501(  

Date :14/01/2019 14/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35225   : 35225العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت       هيون
Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  

-938غو, سيؤل(-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ), جمهورية كوريا , 137
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                , ,                   , , ,  

Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
 
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 ابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوال:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت   يب اجنتــــــس ملتــــــد يت ام -ب

 
  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles, sports cars, vans [vehicles], trucks  motor 
buses, electric vehicles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ســــيارات, ســــيارات رياضــــية, شــــاحنات مغلقــــة
ــــــات  (ســــــيارات), شــــــاحنات, حــــــافالت, مركب

   كهربائيــــــة
)502(  

Date :14/01/2019 14/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35226   : 35226العالمة التجارية رقم 
 

Class: 12    : 12يف الصنف 
 

Applicant Name: Hyundai Motor Company    : ــــاينبإسم ــــور كومب ــــداي موت      هيون
 

Applicant Address  :  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 
(938-137), Republic of Korea ,  
                , ,  

-938غو, سيؤل(-رو, سيوشو-, هيولوينغ12   العنوان :
  ), جمهورية كوريا , 137

                 , , ,  
Applicant for Correspondence :Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited     
PALESTINE 
P.O. Box 3800 Al-Birah  

 لابوغزالـــــــة انتلكتشـــــــوا:  ليغعنوان التب
ــــــــروبريت ـــــــد -ب ـــــــس ملت    يت ام يب اجنت

  فلسطني
    البرية  3800ص ب 

Goods/Services: 
Automobiles, sports cars, vans [vehicles], trucks  motor 
buses, electric vehicles  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـــةســـيار ـــاحنات مغلق ـــية, ش ـــيارات رياض  ات, س

 (ســـيارات), شـــاحنات, حـــافالت, مركبـــات
   كهربائيــــــة
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)503( 

Date :15/01/2019 15/01/2019 : التاريخ 

Trademark No.:35234   : 35234العالمة التجارية رقم 
 

Class: 30    : 30يف الصنف 
 

Applicant Name:             sharikat zahla llmawad 
alghithaieh 

ـــة للمـــواد الغذائيـــةبإسم :   ـــة زحل     رشك
 

Applicant Address  : alkhalil, , ,  : الخليل خلة مناع     , , , ,   العنوان  
Applicant for Correspondence : ليغعنوان التب  :  
Goods/Services: 
 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.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 القهـــــــوة والشـــــــاي والكاكـــــــاو والقهـــــــوة 
ـــــــاغو؛االصـــط ـــــــا والس ـــــــة؛ األرز؛ التابيوك  ناعي
ـات املصـــــــنوعة مـــــــن  الـــــــدقيق واملستحرضــــــ
ــــــات؛ ــــــائر والحلوي ــــــبز والفط ــــــوب؛ الخ  الحب
 الحلويــــات املثلجــــة؛ عســــل النحــــل والعســــل
ــــح؛ ــــيز؛ املل ــــحوق الخب ــــمرية ومس ــــود؛ الخ  األس
 الخـــــــردل؛ الخـــــــل والصلصـــــــات (التوابـــــــل)؛

   .البهـــــارات؛ الثلـــــج
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4825 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4825 

In class  5  5 الصنفيف  

Has changed his addres 
From:Aventis pharma S.A. 
 
TO:Aventis pharma S.A. 
20, Avenue Raymond Aron Antony 92160, 
France 

قد غري عنوانه 
 .ايــه. اس فارمـــا افنتيـــــــس من :
 نتيس فارما اس .ايه.اىل:اف

ــــــو ،20 ــــــوين ارون راميونــــد افيني  ،92160 انت
  فرنســـــا

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5149  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5149 

In class  41  41 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:weight watchers international inc 
675 Avenue of the Americas, New York, 
New York 10010, United States of 
America, , ,  
 
TO:weight watchers international inc 
675 Avenue of the Americas, New York, 
New York10010, United States of 
America 

قد غري عنوانه 
 ان اي انتريناشـــــــــونال واتشـــــــرييز وايــت من :
 يس
شارع االمريكان، الطابق السادس، نيويورك،  675

  الواليات املتحدة االمريكية, ,  10010نيويورك 
 اىل:وايت واتشرييز انتريناشونال اي ان يس

 ،الســادس الطــــابق ،االمريكـــان شارع 675
ـــــورك ـــــورك ،نيوي ــــات10001 نيوي  الوالي

ـــــة املتحـــــدة   االمريكي
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5150  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5150 

In class  16  16 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Dow Jones & Company, Inc. 
 Delware Corporation 200 Liberty Street 
New York, N. Y. 10281 
 
TO:Dow Jones & Company, Inc. 
1211 Avenue of the Americas, New York, 
New York 10036, USA 

قد غري عنوانه 
ــز دو من : ــــــاين انـد جون  .انــك ,كومب

البرييتي سرتيت نيو يورك,  200ديالوار كوربوريشن 
  الواليات املتحدة االمريكية 10281ن.ي. 

 اىل:دو جونز اند كومباين, انك.
ـــــو1211 ــــاز ذا اوف أفني ـــــورك ،امريك  ،نيوي

ـــــورك ــــا ،10036 نيوي  املتحـــــدة تالوالي
ـــــة   االمريكي

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5151  
 

 من قانون العالمات التجارية 27اىل املادة استنادا 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5151 

In class  42  42 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Weight Watchers International 
INC 
 

قد غري عنوانه 
 ان اي انتريناشـــــــــونال واتشـــــــرييز وايــت من :
 يس

 اىل:وايت واتشرييز انتريناشونال اي ان يس
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TO:Weight Watchers International INC 
675 Avenue of the Americas, New York, 
New York10010, United States of 
America 

 ،الســادس الطــــابق ،االمريكـــان شارع 675
ـــــورك ـــــورك ،نيوي ــــات 10010 نيوي  الوالي

ـــــة املتحـــــدة    , , , ,االمريكي
 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5433  

 قانون العالمات التجاريةمن  27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5433 

In class  4  4 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
 
TO:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
69/70 Batley Business Park, Technology 
Drive, Batley, West Yorkshire, WF 17 
6ER, UK 

قد غري عنوانه 
ــام اليكســـــندر من : ــــــاين آنــد دوكه  ،كومب

ـــــد  ليمت
 اىل:اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد

ــــــاتيل 69/70 ـــارك ب  ،درايــف تيكنولوجــــــــي ،ب
ــــــاتيل ـــــو ،يوركشــــــاير ويســـت ،ب  17 اف دبلي

  املتحـــــدة اململكــــة ،ار اي 6
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5434  

 اريةمن قانون العالمات التج 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5434 

In class  4  4 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 

قد غري عنوانه 
ــام اليكســـــندر من : ــــــاين آنــد دوكه  ،كومب

ـــــد  ليمت
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TO:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
69/70 Batley Business Park, Technology 
Drive, Batley, West Yorkshire, WF 17 
6ER, UK 

 اىل:اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد
ــــــاتيل 69/70 ـــارك ب  ،درايــف تيكنولوجــــــــي ،ب
ــــــاتيل ـــــو ،يوركشــــــاير ويســـت ،ب  17 اف دبلي

  املتحـــــدة اململكــــة ،ار اي 6
 

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5436  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952ة لسن )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5436 

In class  4  4 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
 
TO:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
69/70 Batley Business Park, Technology 
Drive, Batley, West Yorkshire, WF 17 
6ER, UK 

قد غري عنوانه 
ــام اليكســـــندر من : ــــــاين آنــد دوكه  ،كومب

ـــــد  ليمت
 اىل:اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد

ــــــاتيل 69/70 ـــارك ب  ،درايــف تيكنولوجــــــــي ،ب
ــــــاتيل ـــــو ،يوركشــــــاير ويســـت ،ب  17 اف دبلي

  املتحـــــدة اململكــــة ،ار اي 6
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5437  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات الك م، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5437 

In class  4  4 الصنفيف  
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Has changed his addres 
From:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
 
TO:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
69/70 Batley Business Park, Technology 
Drive, Batley, West Yorkshire, WF 17 
6ER, UK 

غري عنوانه  قد
ــام اليكســـــندر من : ــــــاين آنــد دوكه  ،كومب

ـــــد  ليمت
 اىل:اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد

ــــــاتيل 69/70 ـــارك ب  ،درايــف تيكنولوجــــــــي ،ب
ــــــاتيل ـــــو ،يوركشــــــاير ويســـت ،ب  17 اف دبلي

  املتحـــــدة اململكــــة ،ار اي 6
 

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
عنوان مالك العالمة التجارية عنوان مالك العالمة التجارية تغيري تغيري   

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5438  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ارية ذوات األرقامالتج
5438 

In class  4  4 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
 
TO:ALEXANDER DUCKHAM & CO. 
LIMITED 
69/70 Batley Business Park, Technology 
Drive, Batley, West Yorkshire, WF 17 
6ER, UK 

قد غري عنوانه 
ــام اليكســـــندر من : ــــــاين آنــد دوكه  ،كومب

ـــــد  ليمت
 اىل:اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد

ــــــاتيل 69/70 ـــارك ب  ،درايــف تيكنولوجــــــــي ،ب
ــــــاتيل ـــــو ،يوركشــــــاير ويســـت ،ب  17 اف دبلي

  املتحـــــدة اململكــــة ،ار اي 6
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
التجارية التجارية تغيري عنوان مالك العالمة تغيري عنوان مالك العالمة   

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (
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that the owner of the following 
trademarks No:  5496  

-لتالية:ا التجارية ذوات األرقام
5496 

In class  25  25 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Express, LLC 
TO:Express, LLC 
1 Express Drive Columbus, Ohaio 43230, 
USA 

قد غري عنوانه 
 يس ال ال ،اكســـــربس من :

 اىل:اكسربس، ال ال يس
ـــــومبس ،درايــف اكســــــربيس 1  ،اوهايو ،كول

ــــات ،4323 ـــــةا املتحـــــدة الوالي   المريكي
 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5497  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5497 

In class  35  35 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Express, LLC 
TO:Express, LLC 
1 Express Drive Columbus, Ohio 43230. 
USA 

قد غري عنوانه 
 يس ال ال ،اكســـــربس من :

 اىل:اكسربس، ال ال يس
ـــــومبس ،درايــف اكســــــربيس 1  ،اوهايو ،كول

ــــات ،4323 ـــــة املتحـــــدة الوالي   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5695  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5695 

In class  36  36 الصنفيف  
Has changed his addres  قد غري عنوانه



453 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

From:Citibank,N.A 
TO:Citibank,N.A 
399park avenue,New York 10043, U.S.A, 
388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, U.S.A 

ـــــيتي من :  ايــه . ان ،بنــــك س
 اىل:سيتي بنك، ان . ايه

ـــــرتيت غــــــرينويتش 388 ـــــورك ،س  ،نيوي
ـــــورك ــــات ،10013 نيوي  املتحـــــدة الوالي

 Greenwich Street, New 388 ,ةاالمـــــرييك
York, New York 10013, U.S.A 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5701  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5701 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Citigroup Inc 
TO:Citigroup Inc 
388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, U.S.A 

قد غري عنوانه 
ـــــيتي من :  انــك غروب س

 اىل:سيتي غروب انك
ـــــرتيت غــــــرينويتش 388 ـــــورك ،س  ،نيوي

ـــــورك ــــات ،10013 نيوي  املتحـــــدة الوالي
ـــــة  االمريكي

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
ة ة تغيري عنوان مالك العالمة التجاريتغيري عنوان مالك العالمة التجاري  

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5702  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-:التالية التجارية ذوات األرقام
5702 

In class  36  36 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Citigroup Inc 

قد غري عنوانه 
ـــــيتي من :  انــك غروب س
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TO:Citigroup Inc 
388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, U.S.A 

  
 اىل:سيتي غروب انك

ـــــرتيت غــــــرينويتش 388 ـــــورك ،س  ،نيوي
ـــــورك ــــات ،10013 نيوي  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5836  
 

 من قانون العالمات التجارية 27ىل املادة استنادا ا
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5836 

In class  5  5 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:AstraZeneca UK Limited 
TO:AstraZeneca UK Limited 
Road 188, San Isidro Industrial Park, 
Canvovanas PUERTO RICO 00729 

قد غري عنوانه 
يب اي من :  انــك فارماســـــــــيوتيكال ار 

  
 اىل:اي يب ار فارماسيوتيكال انك

ـــارك اندســــــرتيال ايســـدرورا, 188 رود  ب
  .00729 بورتوريكــــــــو, كانوفانــــــاس,
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
ك العالمة التجارية ك العالمة التجارية تغيري عنوان مالتغيري عنوان مال  

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5935  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ت األرقامالتجارية ذوا
5935 

In class  36  36 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Century 21 Real Estate LLC 
 
 
TO:Century 21 Real Estate LLC 
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 
07940 USA 

قد غري عنوانه 
 يس ال ال ســــتات ريــل 21 سنرشــــي من :

  
 ال ال يسريل ستات  21اىل:سنرشي 

ـــارك شارع 175 ـــــــوجرييس ،ماديســـون ،ب  ني
ــــات 07940 ـــــة املتحـــــدة الوالي   االمريكي

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5936  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5936 

In class  36  36 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Century 21 Real Estate LLC 
 
 
TO:Century 21 Real Estate LLC 
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 
07940 USA 

قد غري عنوانه 
 يس ال ال ســــتات ريــل 21 سنرشــــي من :

  
 ريل ستات ال ال يس 21اىل:سنرشي 

ـــارك شارع 175 ـــــــوجرييس ،ماديســـون ،ب  ني
ــــات 07940 ـــــة املتحـــــدة الوالي   االمريكي
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  5937  
 

 التجاريةمن قانون العالمات  27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5937 

In class  36  36 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Century 21 Real Estate LLC 
 
 
TO:Century 21 Real Estate LLC 
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 
07940 USA 

عنوانه  قد غري
 يس ال ال ســــتات ريــل 21 سنرشــــي من :

  
 ريل ستات ال ال يس 21اىل:سنرشي 

ـــارك شارع 175 ـــــــوجرييس ،ماديســـون ،ب  ني
ــــات 07940 ـــــة املتحـــــدة الوالي   االمريكي

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  6440  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
6440 

In class  32  32 الصنف يف 
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
  

 لجام انتلكتشوال بروبريتاىل:كرافت فودز بي
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  7282  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
7282 

In class  29  29 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
 
 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
  

 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

ــــــا   بلجيكــــــا ،لــزهريينت
 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  7283  

 من قانون العالمات التجارية 27ة استنادا اىل املاد
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
7283 

In class  30  30 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

النالنإعإع   
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  8433  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
عالمات المالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
8433 

In class  30  30 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
 
 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت ن :م  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
  

 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  8558  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
8558 

In class  42  42 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:MP Invest AG 
TO:MP Invest AG 
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar , 
Switzerland 

قد غري عنوانه 
ـــــــك من :  جي إيــه هولـــدينك - موفنبي

  

 هولدينك إيه جي -اىل:موفنبيك 
ــــــــــــه   , بــاار 6340 , 12 أوبرنيوهوفسرتاس

ـا ــ  سويرسـ
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  9254  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952نة لس )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
9254 

In class  30  30 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  9384  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
9384 

In class  29  29 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
 

 كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريتاىل:
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  9627  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
9627 

In class  43  43 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:MP Invest AG  
 
 
TO:MP Invest AG  
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar , 
Switzerland 

قد غري عنوانه 
 جي أي هولــــدينغ موفينبيــــــــك من :

  
 اىل:موفينبيك هولدينغ أي جي

ــــــــــــه   , بــاار 6340 , 12 أوبرنيوهوفسرتاس
ـا ــ   سويرسـ

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
لك العالمة التجارية لك العالمة التجارية تغيري عنوان ماتغيري عنوان ما  

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  9828  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ت األرقامالتجارية ذوا
9828 

In class  29  29 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
 
 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــج فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال امبيل

 بــــــــروبريت
  

 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  9829  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
9829 

In class  30  30 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
 
 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
  

 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  9830  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
9830 

In class  29  29 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
 
 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
  

 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
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TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب
  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز

 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  10061  
 

 جاريةمن قانون العالمات الت 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10061 

In class  4  4 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Total SA 
 
 
TO:Total SA 
2, Place Jean Millier La Defense 6, 92400 
Courbevoie 

قد غري عنوانه 
ـــــال من :  اي اس توت

  
 تال اس اياىل:تو 

ـــــلري جان باليـــــس,2 ال , مي ــــانس    , 6 ديف
ــــــوا 92400   (فرنســـــا) كوربوف

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  10114  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10114 

In class  1  1 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Total SA 

قد غري عنوانه 
ـــــال من :  ايــه .اس توت
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TO:Total SA 
2, Place Jean Millier La Defense 6, 92400 
Courbevoie 

  
 اىل:توتال اس. ايه

ـــــلري جان باليـــــس,2 ال , مي ــــانس    , 6 ديف
ــــــوا 92400   (فرنســـــا) كوربوف

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  10115  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10115 

In class  3  3 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Total SA 
 
 
TO:Total SA 
2, Place Jean Millier La Defense 6, 92400 
Courbevoie 

قد غري عنوانه 
ـــــال من :  ايــه .اس توت

  
 اىل:توتال اس. ايه

ـــــلري جان باليـــــس,2 ال , مي ــــانس    , 6 ديف
ــــــوا 92400   (فرنســـــا) كوربوف
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  10117  
 

 ن العالمات التجاريةمن قانو  27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10117 

In class  5  5 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Total SA 
 
 
TO:Total SA 
2, Place Jean Millier La Defense 6, 92400 
Courbevoie 

قد غري عنوانه 
ـــــال من :  ايــه .اس توت

  
 اىل:توتال اس. ايه

ـــــلري جان باليـــــس,2 ال , مي ــــانس    , 6 ديف
ــــــوا 92400   (فرنســـــا) كوربوف

 
 
 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  10118  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10118 

In class  17  17 الصنفيف  
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Has changed his addres 
From:Total SA 
 
 
TO:Total SA 
2, Place Jean Millier La Defense 6, 92400 
Courbevoie 

قد غري عنوانه 
ـــــال من :  ايــه اس توت

  
 اىل:توتال اس ايه

ـــــلري جان باليـــــس,2 ال , مي ــــانس    , 6 ديف
ــــــوا 92400   (فرنســـــا) كوربوف

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
العالمة التجارية العالمة التجارية تغيري عنوان مالك تغيري عنوان مالك   

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  10119  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: األرقام التجارية ذوات
10119 

In class  37  37 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Total SA 
 
 
TO:Total SA 
2, Place Jean Millier La Defense 6, 92400 
Courbevoie 

قد غري عنوانه 
ـــــال من :  ايــه .اس توت

  
 اىل:توتال اس. ايه

ـــــلري جان باليـــــس,2 ال , مي ــــانس    , 6 ديف
ــــوف 92400   (فرنســـــا) واكورب

 
 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  10120  

 من قانون العالمات التجارية 27ادة استنادا اىل امل
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10120 
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In class  39  39 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Total SA 
 
 
TO:Total SA 
2, Place Jean Millier La Defense 6, 92400 
Courbevoie 

وانه قد غري عن
ـــــال من :  ايــه .اس توت

  
 اىل:توتال اس. ايه

ـــــلري جان باليـــــس,2 ال , مي ــــانس    , 6 ديف
ــــــوا 92400   (فرنســـــا) كوربوف

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  10121  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10121 

In class  40  40 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Total SA 
 
 
TO:Total SA 
2, Place Jean Millier La Defense 6, 92400 
Courbevoie 

قد غري عنوانه 
ـــــال من :  ايــه .اس توت

  
 اىل:توتال اس. ايه

ـــــلري جان باليـــــس,2 ال , مي ــــانس    , 6 ديف
ــــــوا 92400   (فرنســـــا) كوربوف

 
 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
مات العال مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (
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that the owner of the following 
trademarks No:  10388  
 

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10388 

In class  30  30 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
 
 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت : من  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
  

 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  11317  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
11317 

In class  30  30 فالصنيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
 لكتشوال بروبريتاىل:كرافت فودز بيلجام انت

ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب
  بلجيكــــــا ،هريينتـــــــالز

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 
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By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  11370  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
11370 

In class  30  30 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
 
 
TO:Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property 
De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 
Herentals, Belgium 

قد غري عنوانه 
ـــــام فـــودز كرافـــت من :  انتلكتشـــــــــوال بيلج

 بــــــــروبريت
  

 اىل:كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبريت
ـــــــر دي ــــــارينالن - بويكالي  2200 ،1 ب

ـــــك ،هريينتـــــــالز   ابلجي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  17336  
 

 قانون العالمات التجاريةمن  27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
17336 

In class  3  3 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Stiefel Laboratories, Inc 
 
 
TO:Stiefel Laboratories, Inc 
Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808 
United States 

قد غري عنوانه 
ــــــــز ســـــــتيفل من :  .اينـــك ،البوراتوري

  
 اىل:ستيفل البوراتوريز، اينك.

ــــــن ــــــاين ســـــــريفيس كوربوريش  251 ،كومب
ـــــل ــــز ليت  ،ويلمنغتـــــــون ،درايــف فول
ــــر ــــات 18089 ديالوي   املتحـــــدة الوالي
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  17337  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
17337 

In class  5  5 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Stiefel Laboratories, Inc 
 
 
TO:Stiefel Laboratories, Inc 
Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808 
United States 

قد غري عنوانه 
ــــــــز ســـــــتيفل من :  .اينـــك ،البوراتوري

  
 اىل:ستيفل البوراتوريز، اينك.

ــــــن ــــــاين ســـــــريفيس كوربوريش  251 ،كومب
ـــــل ــــز ليت  ،ويلمنغتـــــــون ،درايــف فول
ــــر ــــات 18089 ديالوي   املتحـــــدة الوالي

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
ك العالمة التجارية ك العالمة التجارية تغيري عنوان مالتغيري عنوان مال  

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  17338  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ات األرقامالتجارية ذو 
17338 

In class  10  10 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Stiefel Laboratories, Inc 
 
 
TO:Stiefel Laboratories, Inc 
Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808 

قد غري عنوانه 
ــــــــز لســـــتيف من :  .اينـــك ،البوراتوري

  
 اىل:ستيفل البوراتوريز، اينك.

ــــــن ــــــاين ســـــــريفيس كوربوريش  251 ،كومب
ـــــل ــــز ليت  ،ويلمنغتـــــــون ،درايــف فول
ــــر ــــات 18089 ديالوي   املتحـــــدة الوالي
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United States  
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19245  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19245 

In class  7  7 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:ـــو ــــــد .كــو غروب لي  .مليت
Lio Road, Binhai, Wenling, Zhejiang 
317503, China 
 
TO:ـــو ــــــد .كــو غروب لي  .مليت
1, Leo Road, Binhai, Wenling, Zhejiang 
317503, China 

قد غري عنوانه 
ـــو من : ــــــد .كــو غروب لي  .مليت

  ، الصني317503جيانغ ليو رود، بينهاي، ونلينغ، زهي
 اىل:ليو غروب كو. مليتد.

ـــو 1.نــو ـــــاي ,رود لي   ,وينلينـــــــغ ,بينه
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19542  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19542 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Eaton Corporation 
 
 
TO:Eaton Corporation 

قد غري عنوانه 
ــــون من : ــــــن ايت  كوربوريش

  
 اىل:ايتون كوربوريشن

ــــون 1000 ــــــــالد ,بوليفـــــــارد ايت  ,كليفي
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1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A 

ــــات ,44122 اوهايو  املتحـــــدة الوالي
ـــــة   االمريكي

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

عالنعالنإ إ    
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19543  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19543 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Eaton Corporation 
 
 
TO:Eaton Corporation 
1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A 

قد غري عنوانه 
ــــون من : ــــــن ايت  كوربوريش

  
 اىل:ايتون كوربوريشن

ــــــــالد ,بوليفـــــــارد تـــوناي 1000  ,كليفي
ــــات ,44122 اوهايو  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
 

 
 
 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19544  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19544 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Eaton Corporation 

قد غري عنوانه 
ــــون من : ــــــن ايت  كوربوريش
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TO:Eaton Corporation 
1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A 

  
 اىل:ايتون كوربوريشن

ــــون 1000 ــــــــالد ,بوليفـــــــارد ايت  ,كليفي
ــــات ,44122 اوهايو  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
 

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
غيري عنوان مالك العالمة التجارية غيري عنوان مالك العالمة التجارية تت  

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19730  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
ات العالممالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19730 

In class  36  36 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Westin Hotel Management, L.P. 
 
 
TO:Westin Hotel Management, L.P. 
One StarPoint, Stamford, Connecticut, 
06902, United State of America 

قد غري عنوانه 
ــــله ويســـــنت من : ـــت وتي يب.أل ،منجمن . 

  
 اىل:ويسنت هوتيل منجمنت، أل.يب.

ــــــــتاربوينت ون ــــــتامفورد ،س  ،س
ــــــــــت ــــات ،06902 ،كونيكتيكي  الوالي

ـــــة املتحـــــدة   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19731  

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19731 
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In class  43  43 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Westin Hotel Management, L.P. 
 
 
TO:Westin Hotel Management, L.P. 
One StarPoint, Stamford, Connecticut, 
06902, United State of America 

قد غري عنوانه 
ـــت هوتيــــل ويســـــنت من : يب.أل ،منجمن . 

  
 اىل:ويسنت هوتيل منجمنت، أل.يب.

ــــــــتاربوينت ون ـــوردســــتا ،س  ،مف
ــــــــــت ــــات ،06902 ،كونيكتيكي  الوالي

ـــــة املتحـــــدة   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19732  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19732 

In class  44  44 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Westin Hotel Management, L.P. 
 
 
TO:Westin Hotel Management, L.P. 
One StarPoint, Stamford, Connecticut, 
06902, USA 

قد غري عنوانه 
ـــت هوتيــــل ويســـــنت من : يب.أل ،منجمن . 

  
 اىل:ويسنت هوتيل منجمنت، أل.يب.

ــــــــتاربوينت ون ــــــتامفورد ،س  ،س
ــــــــــت ــــات ،06902 ،كونيكتيكي  الوالي

ـــــة املتحـــــدة     األمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952 لسنة )33رقم (
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that the owner of the following 
trademarks No:  19733  
 

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19733 

In class  43  43 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Westin Hotel Management, L.P. 
 
 
TO:Westin Hotel Management, L.P. 
One StarPoint, Stamfors, Connecticut, 
06902, United State of America 

قد غري عنوانه 
ـــت هوتيــــل ويســـــنت من : يب.أل ،منجمن . 

  
 اىل:ويسنت هوتيل منجمنت، أل.يب.

ــــــــتاربوينت ون ــــــتامفورد ،س  ،س
ــــــــــت ــــات ،06902 ،كونيكتيكي  الوالي

ـــــة املتحـــــدة   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19837  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19837 

In class  35  35 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Preferred Guest, Inc. 
 
 
TO:Preferred Guest, Inc. 
One StarPoint, Stamford, Connecticut, 
06902, United State of America 

قد غري عنوانه 
ــــــــريفريد من :  .إنــك ، غيســـت ب

  
 اىل:بريفريد غيست ، إنك.

ــــــــتاربوينت ون وردســـتامف ،س ، 
ــــات ،06902 كونيكتيكـــــــــت  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 
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By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19838  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19838 

In class  43  43 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Preferred Guest, Inc. 
 
 
TO:Preferred Guest, Inc. 
 One StarPoint, Stamford, 
Connecticut, 06902, United State of 
America 

قد غري عنوانه 
ــــــــريفريد من :  .إنــك ، غيســـت ب

  
 اىل:بريفريد غيست ، إنك.

ــــــــتاربوينت ون ــــــتامفورد ،س  ،س
ــــات ،06902 كونيكتيكـــــــــت  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19839  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19839 

In class  3  3 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Mr . Seri Somboonsakdikul 
 
 
TO:Mr . Seri Somboonsakdikul 
38 Soi Lasalle 77, Bangna Bangkok 10260, 
Thailand 

قد غري عنوانه 
ـــــــــاكديكول ســــريي ميســـــرت من :  سومبونس

  
 اىل:ميسرت سريي سومبونساكديكول

ـــــا,77 الســـــايل ســوي 38  بـــــانكوك,بانغن
ــــــد,10260   تايلن

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية
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Amendments 
By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19841  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19841 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Beats Electronics, LLC 
 
 
TO:Beats Electronics, LLC 
8600 Hayden Place, Culver City, 
California 90232, United States of 
America 

قد غري عنوانه 
ــــــس من :  يس ال ال ,اليكرتونيكـــــــــس بيت

  
 اىل:بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس

ــــالفر ،باليـــــس هايدن 8600 ـــــيتي ك  ،س
ــــات ،90232 كاليفورنيـــــــــا  املتحـــــدة الوالي

  ةاالمـــــرييك
 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19899  
 

 قانون العالمات التجارية من 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19899 

In class  43  43 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Worldwide Franchise Systems, Inc. 
 
 
TO:Worldwide Franchise Systems, Inc. 
One StarPoint, Stamford, Connecticut, 
06902, USA 

قد غري عنوانه 
 .إنــك ، سيســــــتمز فراتشـــــــيس ورلدوايـــد من :

  
 اىل:ورلدوايد فراتشيس سيستمز ، إنك.
ــــــــتاربوينت ون ــــــتامفورد ،س  ،س

ــــــــــت ــــات ،06902 ،كونيكتيكي  الوالي
ـــــة املتحـــــدة   األمريكي
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
ان مالك العالمة التجارية ان مالك العالمة التجارية تغيري عنو تغيري عنو   

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19924  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (
-التالية: رية ذوات األرقامالتجا

19924 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Beats Electronics, LLC 
 
 
TO:Beats Electronics, LLC 
8600 Hayden Place, Culver City, 
California 90232, United States of 
America 

قد غري عنوانه 
ــــــس من :  يس ال ال ,اليكرتونيكـــــــــس بيت

  
 اىل:بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس

ــــالفر ،باليـــــس هايدن 8600 ـــــيتي ك  ،س
ــــات ،90232 كاليفورنيـــــــــا  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19925  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19925 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Beats Electronics, LLC 
 
 
TO:Beats Electronics, LLC 
8600 Hayden Place, Culver City, 
California 90232, United States of 

قد غري عنوانه 
ــــــس من :  يس ال ال ,اليكرتونيكـــــــــس بيت

  
 اىل:بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس

ــــالفر ،باليـــــس هايدن 8600 ـــــيتي ك  ،س
ــــات ،90232 كاليفورنيـــــــــا  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
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America  
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19926  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19926 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Beats Electronics, LLC 
 
 
TO:Beats Electronics, LLC 
8600 Hayden Place, Culver City, 
California 90232, United States of 
America 

قد غري عنوانه 
ــــــس من :  يس ال ال ,اليكرتونيكـــــــــس بيت

  
 اىل:بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس

ــــالفر ،باليـــــس هايدن 8600 ـــــيتي ك  ،س
ــــات ،90232 كاليفورنيـــــــــا  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  19927  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19927 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Beats Electronics, LLC 
 
 
TO:Beats Electronics, LLC 

قد غري عنوانه 
ــــــس من :  يس ال ال ,اليكرتونيكـــــــــس بيت

  
 اىل:بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس

ــــالفر ،باليـــــس هايدن 8600 ـــــيتي ك  ،س
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8600 Hayden Place, Culver City, 
California 90232, United States of 
America 

ــــات ،90232 كاليفورنيـــــــــا  املتحـــــدة الوالي
ـــــة   االمريكي

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  20249  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
20249 

In class  9  9 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Beats Electronics, LLC 
 
 
TO:Beats Electronics, LLC 
8600 Hayden Place, Culver City, 
california 90232, United States of 
America 

قد غري عنوانه 
ــــــس من :  يس ال ال ,اليكرتونيكـــــــــس بيت

  
 اىل:بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس

ــــالفر ،باليـــــس نهايد 8600 ـــــيتي ك  ،س
ــــات ،90232 كاليفورنيـــــــــا  املتحـــــدة الوالي

ـــــة   االمريكي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  23785  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
23785 

In class  12  12 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Borgward Trademark Holdings 
GmbH 

قد غري عنوانه 
ــــوارد من : ــــدمارك بورغ ــــدينغز تري  ام جي هول

يب  اتــش 
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Industiestrasse 4 Colorado Turm, 
70565,Stuttgart, Germany 
 
TO:Borgward Trademark Holdings 
GmbH 
Kriegsbergstrabe 11, 70174, ,Stuttgart, 
Germany 

 70565كولورادو تورم،  4انداسرتيشرتاسه 
  ياشتوتغارت،أملان

 اىل:بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام يب اتش
 ،70174 ،11 غشرتاسســــــــيه كريغســــــــبري

ـــــــــــتوتغارت،أملانيا   ش
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  26171  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
26171 

In class  29  29 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:CANDIA 
 
 
TO:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, France 

قد غري عنوانه 
 كانــــديا من :

  
 اىل:كانديا

 - بــــاريس 75009 ،ايتـــــــالينز ديــس رو 3 - 1
  فرنســـــا

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  26172  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
26172 

In class  5  5 الصنفيف  
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Has changed his addres 
From:CANDIA 
 
 
TO:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, France 

قد غري عنوانه 
 كانــــديا من :

  
 اىل:كانديا

 - بــــاريس 75009 ،ايتـــــــالينز ديــس رو 3 - 1
  فرنســـــا

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
عنوان مالك العالمة التجارية عنوان مالك العالمة التجارية   تغيريتغيري  

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  26173  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: لتجارية ذوات األرقاما
26173 

In class  29  29 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:CANDIA 
 
 
TO:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, France 

قد غري عنوانه 
 كانــــديا من :

  
 اىل:كانديا

 - بــــاريس 75009 ،ايتـــــــالينز ديــس رو 3 - 1
  فرنســـــا

 
 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  26174  

 اريةمن قانون العالمات التج 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
26174 
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In class  30  30 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:CANDIA 
 
 
TO:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, France 

قد غري عنوانه 
 كانــــديا من :

  
 اىل:كانديا

 - بــــاريس 75009 ،ايتـــــــالينز ديــس رو 3 - 1
  فرنســـــا

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  26175  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
26175 

In class  29  29 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:CANDIA 
 
 
TO:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, France 

ري عنوانه قد غ
 كانــــديا من :

  
 اىل:كانديا

 - بــــاريس 75009 ،ايتـــــــالينز ديــس رو 3 - 1
  فرنســـــا

 
 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (
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that the owner of the following 
trademarks No:  26176  
 

-التالية: التجارية ذوات األرقام
26176 

In class  29  29 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:CANDIA 
 
 
TO:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, France 

قد غري عنوانه 
 كانــــديا من :

  
 اىل:كانديا

 - بــــاريس 75009 ،ايتـــــــالينز ديــس رو 3 - 1
  فرنســـــا

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  27959  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
27959 

In class  19  19 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:يس جي ايــه  .انــك 
1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8405 JAPAN 
 
TO:يس جي ايــه  .انــك 
5-1, Marunouchi 1 - chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8405 JAPAN 

قد غري عنوانه 
 .AGC Inc من :

،  100-8405كو، طوكيو  -، مارونويش، تشيودا 1-5-1
  يابانال

 .AGC Incاىل:
ـــــيودا ،تشــــوم - 1 مارونوتيشــــــ ،5-1  ،كــو - تش

ــــو ـــــان ، 8405 - 100 طوكي   الياب
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  27960  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
27960 

In class  21  21 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:AGC Inc. 
 
 
TO:AGC Inc. 
5-1, Marunouchi 1 - chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8405 JAPAN 

قد غري عنوانه 
يس جي ايــه من :  .انــك 

  
 اىل:ايه جي يس انك.

ـــــيودا ،تشــــوم - 1 مارونوتيشــــــ ،5-1  ،كــو - تش
ــــو ـــــان ، 8405 - 100 طوكي   الياب

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  28939  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
مات العال مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
28939 

In class  12  12 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Borgward Trademark Holdings 
GmbH 
 
 
TO:Borgward Trademark Holdings 
GmbH 
Kriegsbergstrabe 11, 70174, ,Stuttgart, 

قد غري عنوانه 
ــــوارد من : ــــدمارك بورغ ـــزهول تري  ام جي دينغ

يب  اتــش 
  

 اىل:بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام يب اتش
 ،70174 ،11 غشرتاسســــــــيه كريغســــــــبري

ـــــــــــتوتغارت،أملانيا   ش
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Germany 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner's Address 

Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  28940  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
28940 

In class  36  36 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Borgward Trademark Holdings 
GmbH 
 
 
TO:Borgward Trademark Holdings 
GmbH 
IKriegsbergstrabe 11, 70174, ,Stuttgart, 
Germany 

قد غري عنوانه 
ــــوارد من : ــــدمارك بورغ ــــدينغز تري  ام جي هول

يب  اتــش 
  

 اىل:بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام يب اتش
 ،70174 ،11 ســـيهغشـــــرتاس كريغســــــــبري

ـــــــــــتوتغارت،أملانيا   ش
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner's Address 
Amendments 

  إعالنإعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية تغيري عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No:  28941  
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
28941 

In class  37  37 الصنفيف  
Has changed his addres 
From:Borgward Trademark Holdings 
GmbH 

قد غري عنوانه 
ــــوارد من : ــــدمارك بورغ ــــدينغز تري  ام جي هول

يب  اتــش 
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TO:Borgward Trademark Holdings 
GmbH 
Kriegsbergstrabe 11, 70174, ,Stuttgart, 
Germany 

  
 اىل:بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام يب اتش
 ،70174 ،11 غشرتاسســــــــيه كريغســــــــبري

ـــــــــــتوتغارت،أملانيا   ش
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
3031 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
3031 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: MSD Consumer Care, Inc., (a 
Delaware Corporation 
TO: Bayer Consumer Care Holdings, LLC 
Bayer Consumer Care Holdings, LLC 

غري/ او صحح اسمهقد 

من :  إم إس دي كونسيومر كري، اي ان يس، (اه 
  ديلوير كوربوريشن)

    :باير كونيومر كري هولدينغر أل أل يس اىل
ــــاير ـــري كونيومـــــر ب ــــدينغر ك يس أل أل هول

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
مالك العالمة التجاريةمالك العالمة التجارية  تعديل / او تصيح اسمتعديل / او تصيح اسم  

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
3038 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ذوات األرقامالتجارية 
3038 

In class  3  3 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: MSD Consumer Care, Inc. 
TO: Bayer Consumer Care Holdings, LLC  
Bayer Consumer Care Holdings, LLC  

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  ام اس دي كونزيومر كري، انك.
    ير كونسيومر كري هولدينغر أل أل يس:با اىل

ــــاير ـــري كونســـــيومر ب ــــدينغر ك يس أل أل هول
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 ج

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
3652 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
3652 

In class  3  3 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: THE BODY SHOP INTER 
NATIONAL PLC  
TO: The Body Shop International Limited 
The Body Shop International Limited 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  ذي بودي شوب انرتناشيونال يب ال يس
    :ذا بودي شوب انرتناشيونال ليمتد اىل

ـــودي ذا ـــــد انرتناشـــــــــيونال شــوب ب ليمت
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4145 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4145 

In class  9  9 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From:  
TO: Nokia of America Corporation 
Nokia of America Corporation 

اسمهغري/ او صحح قد 

  من :  
    :نوكيا اوف امرييكا كوربوريشن اىل

ــــا ــــــن امرييكــــا اوف نوكي كوربوريش
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4732 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4732 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: wyeth holdings corporation  
TO: wyeth holdings LLC  
wyeth holdings LLC  

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  وايث هولدنجز كوربوريشن
    :ويث هولدينجز أل أل يس اىل

ــــدينجز ويــث يس أل أل هول
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
عديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتت  

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4902 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4902 

In class  5  5 الصنفيف  
Has Changed /or Correction his name 
From: Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich; Agro B.V., 
Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich 
and BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 

زفيغنيديرالسونغ زيونخ و باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم 
  BASFيرالسونغ زيونخ(ان ال) ، زفيغنيد

:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل
    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ

ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي
زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ
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BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

 

 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4906 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4906 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

اسمه غري/ او صححقد 

من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 
  زفيغنيديرالسونغ زيونخ

:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل
    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ

ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي
زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4907 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك بأن  ، أعلن 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4907 

In class  5  5 الصنفيف  
Has Changed /or Correction his name 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 

  زفيغنيديرالسونغ زيونخ
:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل
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Zweigniederlassung Zurich 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ
ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي

 زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4917 
 

 نون العالمات التجاريةمن قا 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4917 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

غري/ او صحح اسمهقد 

من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 
  زفيغنيديرالسونغ زيونخ

:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل
    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ

ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي
زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4918 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4918 

In class  5  5 الصنفيف  
Has Changed /or Correction his name 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 
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Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

  زفيغنيديرالسونغ زيونخ
:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل

    فيغنيديرالسونغ زيوريخز 
ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي

 زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4920 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4920 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 

  زيونخ زفيغنيديرالسونغ
:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل

    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ
ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي

زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4924 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4924 

In class  5  5 الصنفيف  
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Has Changed /or Correction his name 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

غري/ او صحح اسمهقد 
اسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، من :  ب

  زفيغنيديرالسونغ زيونخ
:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل

    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ
ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي

 زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
/ او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ او تصيح اسم مالك العالمة التجارية  تعديلتعديل  

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4925 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
مات العال مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4925 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 

  زفيغنيديرالسونغ زيونخ
:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل

    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ
ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي

زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
4927 
 

 التجارية من قانون العالمات 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
4927 
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In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 

  زفيغنيديرالسونغ زيونخ
:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل

    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ
ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي

زيف  زيـــوريخ غنيديرالســــــــونغ
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
5172 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5172 

In class  35  35 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From:  
TO: Nokia of America Corporation 
Nokia of America Corporation 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  
    :نوكيا اوف امرييكا كوربوريشن اىل

ــــا ــــــن امرييكــــا اوف نوكي كوربوريش
 

 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
5173 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5173 

In class  37  37 الصنفيف  
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Has Changed /or Correction his name 
 
From:  
TO: Nokia of America Corporation 
Nokia of America Corporation 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  
    :نوكيا اوف امرييكا كوربوريشن اىل

ــــا ــــــن امرييكــــا اوف نوكي كوربوريش
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
5174 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك علن بأن ، أ  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5174 

In class  42  42 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From:  
TO: Nokia of America Corporation 
Nokia of America Corporation 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  
    :نوكيا اوف امرييكا كوربوريشن اىل

ـــان ــــــن امرييكــــا اوف وكي كوربوريش
 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
5216 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5216 
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In class  9  9 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: FELTEN & GUILLEAUME AG  and 
MOELLER GANYMED GMBH 
TO: MOELLER HOLDING GMBH 
MOELLER HOLDING GMBH 

غري/ او صحح اسمهقد 

من :  فيلتني اند جويليام اي جي و مولري غانيميد 
  جي ام يب اتش

    :مولري هولدينغ جي ام يب اتش اىل
ــــولري ــــدينغ م يب ام جي هول اتــش 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
5216 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك أعلن بأن  ، 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5216 

In class  9  9 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: EATON MOELLER SE & CO . KG 
and MOELLER EATON HOLDING 
GMBH 
TO: EATON HOLDING SE & CO . KG 
EATON HOLDING SE & CO . KG 

صحح اسمهغري/ او قد 

من :  ايتون مولري اس اي اند كو. كيه جي و مولري 
  ايتون هولدينغ جي ام يب اتش

    :ايتون هولدينغ اس اي اند كو. كيه جي اىل
ــــون ــــدينغ ايت ـــه .كــو انـد اي اس هول جي كي

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
لك العالمة التجاريةلك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم ماتعديل / او تصيح اسم ما  

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ت األرقامالتجارية ذوا
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5352 
 

5352 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: Fine Sancella Hygiene Fzco 
TO: FINE SCA Hygiene FZCO 
FINE SCA Hygiene FZCO 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  رشكة فاين سانسيال الصحي, رشكة اف زد
    ش م ح :فاين اس يس ايه هايغن اىل

يس اس فـــاين ح م ش هايغن ايــه 
 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
5352 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5352 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: FINE SCA Hygiene FZCO 
TO:  SCA Hygiene FZCO 
 SCA Hygiene FZCO 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  فاين اس يس ايه هايغن ش م ح
    : اس يس ايه هايغن ش م ح اىل

يس اس  ح م ش هايغن ايــه 
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (
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owner of the following trademarks No: 
5352 
 

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5352 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From:  SCA Hygiene Products Aktiebolag 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :   اس يس ايه هايغن برودكتس أكتيبوالغ
    ايجني اند هيلث اكتيبوالغ:ايسيتي ه اىل

ــــــيتي ــث انـد هـــايجني ايس اكتيبـــــــــوالغ هيل
 

 
 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
5879 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
5879 

In class  37  37 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: WHIRLPOOL EUROPE S.R.L 
TO: Whirlpool EMEA S.P.A 
Whirlpool EMEA S.P.A 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  وايرلبول يوروب يس ار ال
    :وايرلبول اميا  اس. يب . إيه اىل

ــــــرلبول يب .اس  اميـــا واي إيــه . 
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
عديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتت  

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
8558 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
8558 

In class  42  42 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: MOVENPICK HOLDING  
TO: MOVENPICK - HOLDING AG 
MOVENPICK - HOLDING AG 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  موفنبيك هولدينك
    يهولدينك إيه ج -:موفنبيك  اىل

ـــــــك جي إيــه هولـــدينك - موفنبي
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
9494 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
9494 

In class  3  3 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: MSD Consumer Care, Inc. 
TO: Bayer Consumer Care Holdings, LLC  
Bayer Consumer Care Holdings, LLC  

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  ام اس دي كونزيومر كري، انك.
    :باير كونسيومر كري هولدينغر أل أل يس اىل

ــــاير ـــري كونســـــيومر ب ــــدينغر ك يس أل أل هول
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
10617 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك لن بأن ، أع 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10617 

In class  14  14 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
From: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
TO: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  سيتيزن هولدينغز كابوشييك كايشا اولسو 

  تريدينغ از سيتيزن هولدينغز كو ، ال يت دي
:سيتيزن تويك كابوشييك كايشا اولسو تريدينغ از  اىل

    واتش كو.، ال يت ديسيتيزين 
ـــــويك ســـــــيتيزن  كايشـــا كابوشــــــــييك ت

ــــــدينغ اولســـو  ،.كــو واتـــش ســــــــيتيزين از تري
يت ال  دي 

 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
10738 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10738 

In class  14  14 الصنفيف  
Has Changed /or Correction his name 
From: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
TO: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 

و صحح اسمهغري/ اقد 
من :  سيتيزن هولدينغز كابوشييك كايشا اولسو 

  تريدينغ از سيتيزن هولدينغز كو ، ال يت دي
:سيتيزن تويك كابوشييك كايشا اولسو تريدينغ از  اىل

    سيتيزين واتش كو.، ال يت دي
ـــــويك ســـــــيتيزن  كايشـــا كابوشــــــــييك ت

ــــــدينغ اولســـو  ،.كــو واتـــش ســــــــيتيزين از تري
يت ال دي 
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
10739 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
10739 

In class  14  14 الصنفيف  
Has Changed /or Correction his name 
From: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
TO: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  سيتيزن هولدينغز كابوشييك كايشا اولسو 

  تريدينغ از سيتيزن هولدينغز كو ، ال يت دي
يزن تويك كابوشييك كايشا اولسو تريدينغ از :سيت اىل

    سيتيزين واتش كو.، ال يت دي
ـــــويك ســـــــيتيزن  كايشـــا كابوشــــــــييك ت

ــــــدينغ اولســـو  ،.كــو واتـــش ســــــــيتيزين از تري
يت ال  دي 

 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
11933 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
11933 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigiederlassung Zurich 
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

اسمه غري/ او صححقد 

من :  باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ، 
  زفيغنيديرالسونغ زيونخ

:باسف اجرو يب.يف.، أرنهيم (ان ال) ،  اىل
    زفيغنيديرالسونغ زيوريخ
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BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich 

ـــف يب اجرو باس يف. ـــم ،.  ، (ال ان) أرنهي
زيـــوريخ زفيغنيديرالســــــــــــونغ

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
12524 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك لن بأن ، أع 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
12524 

In class  3  3 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
From: The Proactive Company Sarl 
TO: The Proactiv Company Sarl 
The Proactiv Company Sarl 

غري/ او صحح اسمهقد 
  ارلمن :  ذا برواكتيف كومباين س

    :ذا برواكتيف كومباين سارل اىل
ـــــــرواكتيف ذا ــــــاين ب  ســارل كومب

 ج

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
12525 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
12525 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: The Proactive Company Sarl 
TO: The Proactiv Company Sarl 
The Proactiv Company Sarl 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  ذا برواكتيف كومباين سارل
    :ذا برواكتيف كومباين سارل اىل

ـــــــرواكتيف ذا ــــــاين ب ســارل كومب
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
12886 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك بأن ، أعلن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
12886 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: SCA Hygiene Products AB 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  يس ايه هايجني بروداكتس ايه يبمن :  اس 
    :إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ اىل

ــث انـد هـــايجني إيســـــتي أكتيبـــــــــوالغ هيل
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
12887 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
12887 

In class  16  16 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: SCA Hygiene Products AB 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  اس يس ايه هايجني بروداكتس ايه يب
    :إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ اىل

أكتيبـــــــــوالغ يلـــثه انـد هـــايجني إيســـــتي
 



504 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
12888 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
12888 

In class  16  16 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: SCA Hygiene Products AB 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  اس يس ايه هايجني بروداكتس ايه يب
    :إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ اىل

ــث انـد هـــايجني إيســـــتي أكتيبـــــــــوالغ هيل
 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
13453 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات ك مال، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
13453 

In class  3  3 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: SCA Hygiene Products AB 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  هايجني بروداكتس ايه يبمن :  اس يس ايه 
    :إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ اىل

ــث انـد هـــايجني إيســـــتي أكتيبـــــــــوالغ هيل
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
13454 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
13454 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: SCA Hygiene Products AB 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  اس يس ايه هايجني بروداكتس ايه يب
    :إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ اىل

ــث انـد هـــايجني إيســـــتي تيبــــــــوالغأك هيل
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
14076 
 

 من قانون العالمات التجارية 27ستنادا اىل املادة ا
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
14076 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: SCA Hygiene Products AB 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  اس يس ايه هايجني بروداكتس ايه يب
    :إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ اىل

ــث انـد هـــايجني إيســـــتي أكتيبـــــــــوالغ هيل
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
/ او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ او تصيح اسم مالك العالمة التجارية  تعديلتعديل  

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
19596 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
المات العمالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19596 

In class  1  1 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: STYRON EUROPE GMBH 
TO: Trinseo Europe GmbH 
Trinseo Europe GmbH 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  ستايرون يوروب جي ام يب اتش
    اتش :ترينسيو يوروب جي ام يب اىل

ـــــــيو ــوروب ترينس يب ام جي ي اتــش 
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
20363 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
20363 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: Aventisub Inc 
TO: Aventisub LLC 
Aventisub LLC 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  أفينتيساب إنك
    :أفينتيساب أل أل يس اىل

ـــــــــاب يس أل أل أفينتيس
 



507 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

  
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
23351 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
23351 

In class  14  14 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
From: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
TO: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 

غري/ او صحح اسمهقد 
من :  سيتيزن هولدينغز كابوشييك كايشا اولسو 

  تريدينغ از سيتيزن هولدينغز كو ، ال يت دي
:سيتيزن تويك كابوشييك كايشا اولسو تريدينغ از  اىل

    سيتيزين واتش كو.، ال يت دي
ـــــويك ســـــــيتيزن  كايشـــا كابوشــــــــييك ت

ــــــدينغ اولســـو  ،.كــو واتـــش ســــــــيتيزين از تري
يت ال  دي 

 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
26463 
 

 من قانون العالمات التجارية 27ىل املادة استنادا ا
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
26463 

In class  3  3 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: SCA Hygiene Products AB 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  اس يس ايه هايجني بروداكتس ايه يب
    :إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ اىل

ــث انـد هـــايجني إيســـــتي أكتيبـــــــــوالغ هيل
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
اسم مالك العالمة التجاريةاسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح تعديل / او تصيح   

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
26464 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (
-التالية: رية ذوات األرقامالتجا

26464 

In class  5  5 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: SCA Hygiene Products AB 
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

غري/ او صحح اسمهقد 

  ايه يبمن :  اس يس ايه هايجني بروداكتس 
    :إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ اىل

ــث انـد هـــايجني إيســـــتي أكتيبـــــــــوالغ هيل
 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
 تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
27959 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
27959 

In class  19  19 الصنفيف  
Has Changed /or Correction his name 
 
From: Asahi Glass Company, Limited 
TO: يس جي ايــه  .انــك 
يس جي ايــه  .انـك 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  أساهي غالس كومباين ليمتد
    .AGC Inc: اىل

AGC Inc. 
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction 

  إعالنإعالن
مة التجاريةمة التجاريةتعديل / او تصيح اسم مالك العال تعديل / او تصيح اسم مالك العال   

By virtue of section 27 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 
27960 
 

 من قانون العالمات التجارية 27استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: امالتجارية ذوات األرق
27960 

In class  21  21 الصنفيف  
 

Has Changed /or Correction his name 
 
From: Asahi Glass Company, Limited 
TO: AGC Inc. 
AGC Inc. 

غري/ او صحح اسمهقد 

  من :  أساهي غالس كومباين ليمتد
    :ايه جي يس انك. اىل

يس جي ايــه .انـك 
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark license to use 

  إعالنإعالن
 ترخيص استعامل عالمة تجاريةترخيص استعامل عالمة تجارية

By virtue of section 25 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19573 

 من قانون العالمات التجارية 25استنادا اىل املادة 
العالمات مالك بأن  ، أعلن 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19573 

In class :  35   35 : الصنفيف  
Are Licensed to be used From the owner : 
From:  Shareka Almarkaz Al-Falasteni Al- 
Oropi Lel-Ikhsab wa Al-Mosa'ada ala 
Alhaml Al-Musahema Al- Khososya Al- 
Mahdoda 
Address : Hebron, Alsafa wa Almarwa 
bilding Tel : 0599325352 , Fax :2966126 
To :  
Address :  

  قد رخص باستعاملها:
من : رشكة املركز الفلسطيني االورويب لالخصاب 

  واملساعدة عىل الحمل
. هاتف  عامرة الصفا واملروة –العنوان : الخليل 

  2966126فاكس  0599325352
حدة لالخصاب واملساعدة عىل اىل : الرشكة املت

 االنجاب املساهمة الخصوصية املحدودة
الواقعة يف الطابق  38( القاعة رقم  -العنوان : جنني 

الرابع هندسيا والواقعة يف الجهة الشاملية من 
العامرة الواقعة عىل الشارع العسكري مقابل 

  سنة ميالدية 15مفروشات السعد ولغاية 
  

As from the date of the agreement license:
01/11/2018 

  01/11/2018اعتبارا من تاريخ عقد الرتخيص : 

   
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

Trademark license to use 
  إعالنإعالن

 ترخيص استعامل عالمة تجاريةترخيص استعامل عالمة تجارية
By virtue of section 25 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19574 

 من قانون العالمات التجارية 25استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
19574 

In class :  10   10 : الصنفيف  
Are Licensed to be used From the owner : 
From:  Shareka Almarkaz Al-Falasteni Al- 
Oropi Lel-Ikhsab wa Al-Mosa'ada ala 
Alhaml Al-Musahema Al- Khososya Al- 
Mahdoda 

  قد رخص باستعاملها:
من : رشكة املركز الفلسطيني االورويب لالخصاب 

  اعدة عىل الحملواملس
عامرة الصفا واملروة . هاتف  –العنوان : الخليل 

  2966126فاكس  0599325352
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Address : Hebron, Alsafa wa Almarwa 
bilding Tel : 0599325352 , Fax :2966126 
To :  
Address :  

اىل : الرشكة املتحدة لالخصاب واملساعدة عىل 
 االنجاب املساهمة الخصوصية املحدودة

الواقعة يف الطابق  38( القاعة رقم  -العنوان :  جنني 
ة من الرابع هندسيا والواقعة يف الجهة الشاملي

العامرة الواقعة عىل الشارع العسكري مقابل 
  سنة ميالدية 15مفروشات السعد      ولغاية 

  
As from the date of the agreement license:
01/11/2018 

  01/11/2018اعتبارا من تاريخ عقد الرتخيص : 

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark license to use 

  إعالنإعالن
جاريةجاريةترخيص استعامل عالمة تترخيص استعامل عالمة ت  

By virtue of section 25 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 22613 
 

 من قانون العالمات التجارية 25استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-الية:الت التجارية ذوات األرقام
22613 

In class :  32   32 : الصنفيف  
Are Licensed to be used From the owner : 
 
From:  HYPE-IP LIMITED 
Address : Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR 
To :  
Address :  

  قد رخص باستعاملها:
  اي يب ليمتد-من : هايب

ل طارق, ايريش تاون, جب 39, 5العنوان : سويت 
  جبل طارق

   
 اىل : رشكة بال درينك للمرشوبات

شارع مدرسة  -رام الله نعلني  -العنوان : فلسطني 
  022482455 -قرب محطة الغاز  -البنات 

  
As from the date of the agreement license:
ـــنوات 26/09/2018 ـــالث ش ـــدة ث  ومل

وملدة  26/09/2018اعتبارا من تاريخ عقد الرتخيص : 
  ث شنواتثال 
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  
Trademark license to use 

  إعالنإعالن
 ترخيص استعامل عالمة تجاريةترخيص استعامل عالمة تجارية

By virtue of section 25 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 29204 
 

 التجارية من قانون العالمات 25استنادا اىل املادة 
العالمات مالك ، أعلن بأن  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقام
29204 

In class :  30   30 : الصنفيف  
Are Licensed to be used From the owner : 
 
From:  Khaldoun Sami Salem Bibars 
Address : Amman – AL Madina St.PO 
Box 3380-21110 Jordan  
To :  
Address :  

  قد رخص باستعاملها:
  من : خلدون سامي سليم بيربس

 21110-3380شارع املدينة ص.ب. –العنوان : عامن 
  االردن

   
 اىل : رشكة ابو زهرة للتجارة واالستثامر

  البرية -العنوان : رام الله 
  

As from the date of the agreement license:
 ولغايـــة عرشـــ ســـنوات 11/07/2017

 11/07/2017اعتبارا من تاريخ عقد الرتخيص : 
  ولغاية عرش سنوات
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 555 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
555 

In class :  3   3 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Zetra B.V. 
Address : Zetra B.V. (whose address is: 
7,Teilingen - 1082 JP Amsterdam,The 
Netherlands) 
TO:  Global Joure Brands BV 

Address : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK 

Amesterdam, Netherlands 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : زيرتا يب .يف .

 1082-،تيلنغني 7العنوان : زيرتا يب .يف . (وعنوانه: 
 جاي يب امسرتدام ، هولندا)

  اىل: جلو بال جوري براندز يب يف
دي يك  1011, 80العنوان : اوسرتدوكسرتات 

  امسرتدام, هولندا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  25/01/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    25/01/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 1953 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال تعديو  1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
1953 

In class :  32   32 : الصنفيف  
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Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: ATLANTIC INDUSTRIES  
Address : ATLANTIC INDUSTRIES  
(whose address is: Atlantic Industries, P.O. 
Box 309GT, Ugland House, South Church 
Street, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands, BWI (a Cayman Islands 
Corporation ).) 
TO:  European Refreshments 

Address : Southgate Dublin Road, 

Drogheda, A92 YK7W, Ireland , , ,  

ت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، قد حول
   من : اتالنتك اندسرتيز

العنوان : اتالنتك اندسرتيز (وعنوانه: أتالنتك 
جيتي، اجالند هاوس،  309أندسرتيس، صندوق بريد 

ساوث تشارتش سرتييت، جيورج تاون، جراند كاميان، 
كاميان ايسالندس، يب دبليو أيت ( اكامن ايسالندس 

 .)كوربوريشن)
  اىل: يوروبيان ريفريشمنتس

  
واي  92العنوان :  ساوثغيت دبلن رود، دروغيدا، إيه

  دبليو،  ايرلندا, , , , 7كاي

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  21/02/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    21/02/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 2018 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
2018 

In class :  33   33 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: ATLANTIC INDUSTRIES  
Address : ATLANTIC INDUSTRIES  
(whose address is: PO BOX 1043 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اتالنتك اندسرتيز

العنوان : اتالنتك اندسرتيز (وعنوانه: ص ب بريد 
جينيتي سرتيتي جورج تاون جراند جامين  1043

 دز يب دبليو اي)كامين ايالن
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CARDINAL AVENUE GEORGE GRAND 
CAYMAN - CAYMON ISLAND B W I ) 
TO:  European Refreshments 

Address : Southgate Dublin Road, 

Drogheda, A92 YK7W, Ireland , , ,  

  اىل: يوروبيان ريفريشمنتس
  

واي  92العنوان :  ساوثغيت دبلن رود، دروغيدا، إيه
  دبليو،  ايرلندا, , , , 7كاي

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  21/02/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    21/02/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 3030 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
3030 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Bayer East Coast LLC 
Address : Bayer East Coast LLC (whose 
address is: 100 Bayer Boulevard , 
Whippany, New Jersey 07981, USA.) 
TO:  Bayer Consumer Care AG 

Address : Peter-Merian Str. 84, CH-4052 

Basel, Switzerland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : باير ايست كوست ال ال يس

العنوان : باير ايست كوست ال ال يس (وعنوانه: 
، 07981باير بوليفارد، وايباين، نيوجريس  100

 االمريكية.)الواليات املتحدة 
  اىل: باير كونسيومر كري إيه جي

 -، يس أتس 84مرييان أس يت آر.  -العنوان : بيرت 
  بازل، سويرسا 4052
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  14/03/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    14/03/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 3031 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
3031 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Bayer Consumer Care Holdings, 
LLC 
Address : Bayer Consumer Care Holdings, 
LLC (whose address is: 100 Bayer 
Boulevard, Whippany, New Jesey 07981, 
USA, , , ) 
TO:  Bayer Consumer Care AG 

Address : Peter-Merian Str. 84, CH-4052 

Basel, Switzerland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : باير كونيومر كري هولدينغر أل أل يس

العنوان : باير كونيومر كري هولدينغر أل أل يس 
يباين، نيو جرييس باير بوليفارد، و 100(وعنوانه: 

 ، الواليات املتحدة االمريكية, , )07981
  اىل: باير كونسيومر كري إيه جي

 -، يس أتس 84مرييان أس يت آر.  -العنوان : بيرت 
  بازل، سويرسا 4052

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  14/03/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    14/03/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 3038 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: تجارية ذوات األرقامالعالمات ال
3038 

In class :  3   3 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Bayer Consumer Care Holdings, 
LLC  
Address : Bayer Consumer Care Holdings, 
LLC  (whose address is: 100 Bayer 
Boulevard, Whippany, New Jesey 07981, 
USA) 
TO:  Bayer Consumer Care AG 

Address : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : باير كونسيومر كري هولدينغر أل أل يس

ل أل يس العنوان : باير كونسيومر كري هولدينغر أ 
باير بوليفارد، ويباين، نيو جرييس  100(وعنوانه: 

 ، الواليات املتحدة االمريكية)07981
  اىل: باير كونسيومر كري إيه جي

بازل ،  4052، 84أس يت آر.  -العنوان : بيرت مريان
  سويرسا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  14/03/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    14/03/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

ننإعال إعال    
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 3949 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك أعلن بأن ته ، ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
3949 
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In class :  32   32 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: COTT BEVERAGES INC 
Address : COTT BEVERAGES INC (whose 
address is: 5519 West Idlewild Avenue , 
Tampa, Florida 33634- 8016, United States 
of America) 
TO:  Cott Beverages LLC 

Address : 1001 10th Avenue, Columbus, 

Georgia 31901 USA 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : كوت بيفريجس انك

 5519العنوان : كوت بيفريجس انك (وعنوانه: 
-33634ويست أيدليويلد أفنيو، تامبا، فلوريدا 

 ، الواليات املتحدة االمريكية)8016
  اىل: كوت بيفريجيز ال ال يس

افينيو, كولومبوس جورجيا  1001 10العنوان : 
  , الواليات املتحدة االمريكية31901

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  30/01/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    30/01/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 3950 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال يوتعد 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
3950 

In class :  32   32 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: COTT BEVERAGES INC 
Address : COTT BEVERAGES INC (whose 
address is: 5519 West Idlewild Avenue , 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : كوت بيفريجس انك

 5519وانه: العنوان : كوت بيفريجس انك (وعن
-33634ويست أيدليويلد أفنيو، تامبا، فلوريدا 

 ، الواليات املتحدة االمريكية)8016
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Tampa, Florida 33634- 8016, United States 
of America) 
TO:  Cott Beverages LLC 

Address : 1001 10th Avenue, Columbus, 

Georgia 31901 USA 

  اىل: كوت بيفريجيز ال ال يس
افينيو, كولومبوس جورجيا  1001 10العنوان : 

  , الواليات املتحدة االمريكية31901

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  30/01/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    30/01/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 4673 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
4673 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Glaxo Group Limited 
Address : Glaxo Group Limited (whose 
address is: 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England) 
TO:  Aspen Global Incorporated  

Address : GBS Plaza, cnr. La Salette and 

Royal Roads, Grand. Bay,Mauritius., , ,  

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : جالكسو غروب ليميتد

 980ن : جالكسو غروب ليميتد (وعنوانه: العنوا
جريت وست رود، برينت فورد، ميديلسيكس، يت 

 جي اس، انجالند)9 8دبليو
  اىل: أسنب جلوبال انكوربوريتد

العنوان : جي يب اس بالزا، يس ان ار. ال ساليني & 
  رويال رودزنجراند باي ،موريشبوس., , , , 
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  13/12/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    13/12/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 4674 
 

 ت التجاريةمن قانون العالما 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
4674 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Glaxo Group Limited . 
Address : Glaxo Group Limited . (whose 
address is: 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England) 
TO:  Aspen Global Incorporated  

Address : GBS Plaza, cnr. La Salette and 

Royal Roades, Grand. Bay,Mauritius. 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   كسو جروب ليميتدمن : غال

 980العنوان : غالكسو جروب ليميتد (وعنوانه: 
جريت وست رود، برينت فورد، ميديلسيكس، يت 

 جي اس، انجالند)9 8دبليو
  اىل: أسنب جلوبال انكوربوريتد

العنوان : جي يب اس بالزا، يس ان ار. ال ساليني & 
  رويال رودزنجراند باي ،موريشبوس.

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  13/12/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    13/12/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
ارية حسب االصول.يف سجل العالمات التج  
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 4678 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
4678 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Glaxo Group Limited . 
Address : Glaxo Group Limited . (whose 
address is: 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England) 
TO:  Aspen Global Incorporated  

Address : GBS Plaza, cnr. La Salette and 

Royal Roads, Grand. Bay,Mauritius., , ,  

ل املختص بها، قد حولت مع الشهرة التجارية للعم
   من : غالكسو جروب ليميتد

 980العنوان : غالكسو جروب ليميتد (وعنوانه: 
جريت وست رود، برينت فورد، ميديلسيكس، يت 

 جي اس، انجالند)9 8دبليو
  اىل: أسنب جلوبال انكوربوريتد

العنوان : جي يب اس بالزا، يس ان ار. ال ساليني & 
  , , , , رويال رودزنجراند باي ،موريشبوس.

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  13/12/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    13/12/2017 -يف: 

ة قد ادرج وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالم
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 5098 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
5098 

In class :  30   30 : الصنفيف  
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Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: GBI Holding B.V. 
Address : GBI Holding B.V. (whose 
address is: Burgemeestersrand 59, 2625 
NV Delft, The Netherlands) 
TO:  AB Mauri Italy S.P.A 

Address : Via Milano 42 Casteggio Pavia, 

27045, Italy 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   : جي يب اي هولدينغ يب .يف.من 

العنوان : جي يب اي هولدينغ يب .يف. (وعنوانه: 
 دلفت، هولندا) 2625،59بريغميسرترساند 

  اىل: اي يب موري ايطايل أس.يب.اي.
 27045، كاستيغيو بافيا، 42العنوان : فيا ميالنو 

  ايطاليا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/10/2007  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/10/2007 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 5183 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
5183 

In class :  16   16 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: COACH, INC 
Address : COACH, INC (whose address is: 
516 WEST 34 STREET ,NEW YORK 
,NEW YORK 10001U S A) 
TO:  Coach IP Holdings LLC 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : كاوش انك

 34شارع ويست  516العنوان : كاوش انك (وعنوانه: 
 لواليات املتحدة )ا 10001نيويورك ، نيويورك 

  اىل: كوتش اي يب هوليدنج ال ال يس
 10001هودسون ياردز، نيويورك، ين يو  10العنوان : 

  الواليات املتحدة االمريكية
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Address : 10 Hudson Yards, New York, NY 

10001 USA 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  06/08/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    06/08/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 5184 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-لية:التا العالمات التجارية ذوات األرقام
5184 

In class :  18   18 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: COACH, INC 
Address : COACH, INC (whose address is: 
516 WEST 34 STREET ,NEW YORK 
,NEW YORK 10001U S A) 
TO:  Coach IP Holdings LLC 

Address : 10 Hudson Yards, New York, NY 

10001 USA 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : كاوش انك

 34شارع ويست  516العنوان : كاوش انك (وعنوانه: 
 الواليات املتحدة ) 10001نيويورك ، نيويورك 

  اىل: كوتش اي يب هوليدنج ال ال يس
 10001ردز، نيويورك، ين يو هودسون يا 10العنوان : 

  الواليات املتحدة االمريكية
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  06/08/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    06/08/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 5185 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
5185 

In class :  25   25 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: COACH, INC 
Address : COACH, INC (whose address is: 
516 WEST 34 STREET ,NEW YORK 
,NEW YORK 10001U S A) 
TO:  Coach IP Holdings LLC 

Address : 10 Hudson Yards, New York, NY 

10001 USA 

رية للعمل املختص بها، قد حولت مع الشهرة التجا
   من : كاوش انك

 34شارع ويست  516العنوان : كاوش انك (وعنوانه: 
 الواليات املتحدة ) 10001نيويورك ، نيويورك 

  اىل: كوتش اي يب هوليدنج ال ال يس
 10001هودسون ياردز، نيويورك، ين يو  10العنوان : 

  الواليات املتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  06/08/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    06/08/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
جارية حسب االصول.يف سجل العالمات الت  
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 5352 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
5352 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From:  SCA Hygiene FZCO 
Address :  SCA Hygiene FZCO (whose 
address is:  P.O. BOX 16927, Jebel Ali, 
Dubai, UAE) 
TO:   SCA Hygiene Products Aktiebolag 

Address : SE - 40503 Goteborg, Sweden 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من :  اس يس ايه هايغن ش م ح

هايغن ش م ح (وعنوانه: العنوان :  اس يس ايه 
، جبل عيل ، ديب ، االمارات العربية  16927ص.ب 

 املتحدة)
  اىل:  اس يس ايه هايغن برودكتس أكتيبوالغ

  غوتيبورغ، السويد 03405 -العنوان : أس إي 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/06/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/06/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
تجاريةتجارية  نقل ملكية عالمةنقل ملكية عالمة  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 5836 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (
-التالية: مات التجارية ذوات األرقامالعال 

5836 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame  ،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها
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of the business connected therewith,  
From: Ipr pharmaceutical Inc 
Address : Ipr pharmaceutical Inc (whose 
address is: Road 188, San Isidro Industrial 
Park, Canvovanas PUERTO RICO 00729) 
TO:  AstraZeneca UK Limited 

Address : Francis Crick Avenue, 

Cambridge Biomedical 1 Campus 

Cambridge (CB2 0AA) GB 

   من : اي يب ار فارماسيوتيكال انك
ارماسيوتيكال انك (وعنوانه: رود العنوان : اي يب ار ف

,ايسدرورا اندسرتيال بارك ,كانوفاناس  188
 .)00729,بورتوريكو 

  اىل: اسرتازينكا يو يك ملتد
فرانسيز كريك أفنيو , كامربيدج  1العنوان : 

أيه أيه ) 0 2بيومديكال كامبوس كامربيدج ( يس يب
  جي يب

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  14/12/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    14/12/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 6580 
 

 اريةمن قانون العالمات التج 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
6580 

In class :  32   32 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Cott Beverages Inc 
Address : Cott Beverages Inc (whose 
address is: 5519 West Idlewild Avenue, 
Tampa, Florida 33634-8016, United States 
of America) 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : كوت بيفرياجيس اي ان يس

العنوان : كوت بيفرياجيس اي ان يس (وعنوانه: 
ويست ايدليويلد افنيو، تامبا، فلوريدا  5519

 ، الواليات املتحدة االمريكية) 33634-8016
  اىل: كوت بيفريجيز ال ال يس

افينيو, كولومبوس جورجيا  1001 10العنوان : 
  , الواليات املتحدة االمريكية31901
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TO:  Cott Beverages LLC 

Address : 1001 10th Avenue, Columbus, 

Georgia 31901 USA 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  30/01/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    30/01/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
ة حسب االصول.يف سجل العالمات التجاري  

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 6582 
 

 ن قانون العالمات التجاريةم 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
6582 

In class :  32   32 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Cott Beverages Inc 
Address : Cott Beverages Inc (whose 
address is: 5519 West Idlewild Avenue, 
Tampa, Florida 33634-8016, United States 
of America) 
TO:  Cott Beverages LLC 

Address : 1001 10th Avenue, Columbus, 

Georgia 31901 USA 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   وت بيفرياجيس اي ان يسمن : ك

العنوان : كوت بيفرياجيس اي ان يس (وعنوانه: 
ويست ايدليويلد افنيو، تامبا، فلوريدا  5519

 ، الواليات املتحدة االمريكية) 33634-8016
  اىل: كوت بيفريجيز ال ال يس

افينيو, كولومبوس جورجيا  1001 10العنوان : 
  , الواليات املتحدة االمريكية31901
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  30/01/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    30/01/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
سجل العالمات التجارية حسب االصول. يف  

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 8558 
 

 من قانون العالمات التجارية 23تنادا اىل املادة اس
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
8558 

In class :  42   42 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: MOVENPICK - HOLDING AG 
Address : MOVENPICK - HOLDING AG 
(whose address is: Oberneuhofstrasse 12, 
6340 Baar , Switzerland) 
TO:  MP Invest AG 

Address : Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar 

, Switzerland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   ولدينك إيه جيه - من : موفنبيك 

هولدينك إيه جي (وعنوانه:   -العنوان : موفنبيك 
 باار , سويرسا) 6340,  12أوبرنيوهوفسرتاسه 

  اىل: إم يب لالستثامر إيه جي
باار ,  6340,  12العنوان :  أوبرنيوهوفسرتاسه 

  سويرسا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  30/07/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    30/07/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 9494 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال يوتعد 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
9494 

In class :  3   3 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Bayer Consumer Care Holdings, 
LLC  
Address : Bayer Consumer Care Holdings, 
LLC  (whose address is: 100 Bayer 
Boulevard, Whippany, New Jesey 07981, 
USA) 
TO:  Bayer Consumer Care AG 

Address : Peter-Merian Str. 84, CH-4052 

Basel, Switzerland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : باير كونسيومر كري هولدينغر أل أل يس

عنوان : باير كونسيومر كري هولدينغر أل أل يس ال
باير بوليفارد، ويباين، نيو جرييس  100(وعنوانه: 

 ، الواليات املتحدة االمريكية)07981
  اىل: باير كونسيومر كري إيه جي

 -، يس أتس 84مرييان أس يت آر.  -العنوان : بيرت 
  بازل، سويرسا 4052

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  24/06/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    24/06/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
ل.يف سجل العالمات التجارية حسب االصو   

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 9627 

 المات التجاريةمن قانون الع 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
9627 
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In class :  43   43 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From:  Movenpick Holding AG, and MP 
Invest AG  
Address :  Movenpick Holding AG, (whose 
address is: Oberneuhofstrasse 12, 6340 
Baar , Switzerland) and MP Invest AG  
(whose address is: Oberneuhofstrasse 12, 
6340 Baar , Switzerland) 
TO:  MP Invest AG  

Address : Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar 

, Switzerland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : إم يب إيه جي و موفينبيك هولدينغ أي جي
العنوان : موفينبيك هولدينغ أي جي (وعنوانه:  

باار , سويرسا) و إم  6340,  12أوبرنيوهوفسرتاسه 
 6340,  12يب إيه جي (وعنوانه:  أوبرنيوهوفسرتاسه 

 باار , سويرسا)
  : إم يب لالستثامر إيه جياىل

باار ,  6340,  12العنوان :  أوبرنيوهوفسرتاسه 
  سويرسا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  30/07/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

ثيقة التنازلو  اعتبارا من تاريخ
    30/07/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 10154 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
10154 

In class :  32   32 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Atlantic Industries 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اتالنتك اندسرتيز

العنوان : اتالنتك اندسرتيز (وعنوانه: كاردينار افينيو 
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Address : Atlantic Industries (whose 
address is: Cardinal Avenue, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands, British 
West Indies.) 
TO:  European Refreshments 

Address : Southgate Dublin Road, 

Drogheda, A92 YK7W, Ireland 

( 
  اىل: يوروبيان ريفريشمنتس

واي  92العنوان : ساوثغيت دبلن رود، دروغيدا، إيه 
  دبليو، ايرلندا7كاي 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  21/02/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    21/02/2017 -يف: 

ل إليه هذه العالمة قد ادرج وان اسم وعنوان املحا
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 10617 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
10617 

In class :  14   14 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Citizen Tokei kabushiki Kaisha 
(also treading as Citizen Watch Co., Ltd. ) 
Address : Citizen Tokei kabushiki Kaisha 
(also treading as Citizen Watch Co., Ltd. ) 
(whose address is: 1-12, 6_ Tokyo 
188_8511, Japan , chomem Tanashi_cho, 
Nishi _ Tokyo_ Shi ) 
TO:  Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
سيتزن واتش كو. من : سيتيزن تويك كابوشييك كايشا (

   ليمتد)
العنوان : سيتيزن تويك كابوشييك كايشا (سيتزن واتش 

شو  -تشومة، تنايش  -6، 12-1كو. ليمتد) (وعنوانه: 
 اليابان) 188_8511،نييش _ طوكيو_ يش، طوكيو 

اىل: سيتيزن هولدينغز كابوشييك كايشا اولسو 
  تريدينغ از سيتيزن هولدينغز كو ، ال يت دي

تشو ، نييش  –تشومي تانايش  – 6،  12 – 1 العنوان :
  يش ، طوكيو اليابان –طوكيو  -
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also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 

Address : 1-12, 6-chome Tanashi-cho, 

Nishi -Tokyo-Shi, Tokyo , Japan 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/10/2016  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

ازلوثيقة التن اعتبارا من تاريخ
    01/10/2016 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 10738 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
10738 

In class :  14   14 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
(also trading as Citizen Watch Co., Ltd.( 
Address : Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
(also trading as Citizen Watch Co., Ltd.( 
(whose address is: 1-12, 6-chome, Honcho, 
Tanashi-shi,-Japan) 
TO:  Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 

also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 

Address : 1-12, 6-chome Tanashi-cho, 

Nishi -Tokyo-Shi, Tokyo , Japan 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
كايشا(سيتزن واتش كو. من : سيتزن تويك كابوشييك 

   ليمتد).
العنوان : سيتزن تويك كابوشييك كايشا(سيتزن واتش 

تشومة، هوتشو،  -6، 12-1كو. ليمتد). (وعنوانه: 
 يش، اليابان)-تنايس

اىل: سيتيزن هولدينغز كابوشييك كايشا اولسو 
  تريدينغ از سيتيزن هولدينغز كو ، ال يت دي

تشو ، نييش  –نايش تشومي تا – 6،  12 – 1العنوان : 
  يش ، طوكيو اليابان –طوكيو  -
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/10/2016  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/10/2016 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 10739 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
10739 

In class :  14   14 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
(also trading as Citizen Watch Co., Ltd.( 
Address : Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
(also trading as Citizen Watch Co., Ltd.( 
(whose address is: 1-12, 6-chome, Honcho, 
Tanashi-shi,-Japan) 
TO:  Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 

also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 

Address : 1-12, 6-chome Tanashi-cho, 

Nishi -Tokyo-Shi, Tokyo , Japan 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
من : سيتزن تويك كابوشييك كايشا(سيتزن واتش كو. 

   متد).لي
العنوان : سيتزن تويك كابوشييك كايشا(سيتزن واتش 

تشومة، هوتشو،  -6، 12-1كو. ليمتد). (وعنوانه: 
 يش، اليابان)-تنايس

اىل: سيتيزن هولدينغز كابوشييك كايشا اولسو 
  تريدينغ از سيتيزن هولدينغز كو ، ال يت دي

تشو ، نييش  –تشومي تانايش  – 6،  12 – 1العنوان : 
  يش ، طوكيو اليابان –يو طوك -
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/10/2016  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/10/2016 -يف: 

إليه هذه العالمة قد ادرج وان اسم وعنوان املحال 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 10919 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
10919 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: LG Life Sciences, Ltd.  
Address : LG Life Sciences, Ltd.  (whose 
address is: 20, Yoido-dong, Youngdungpo-
gu, Seoul, Korea. ) 
TO:  LG CHEM, LTD 

Address : 128, Yeoui - daero, 

Yeongdeungpo - gu, Seoul, Republic of 

Korea 

هرة التجارية للعمل املختص بها، قد حولت مع الش
   من : ال جي اليف سيانيسس ليمتد

العنوان : ال جي اليف سيانيسس ليمتد (وعنوانه: 
جو ، سيؤول, كوريا. -دونغ ، يونغدونغبو -يويدو 20

( 
  اىل: ال جي كيم, ال يت دي

دايرو, يووندريونغبو ,  -, ييوي 128العنوان : 
  سيؤول, جمهورية كوريا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  02/01/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    02/01/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
العالمات التجارية حسب االصول.يف سجل   
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 11804 
 

 من قانون العالمات التجارية 23اىل املادة  استنادا
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
11804 

In class :  10   10 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Cordis Corporation  
Address : Cordis Corporation  (whose 
address is: 430 (Florida Corporation) 
Route 22, Bridgewater, NJ, USA) 
TO:  Cardinal Health Switzerland 515 

GmbH 

Address : Lindenstrasse 10, 6340 Baar, 

Switzerland 

ا، قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص به
   من : كوردس كوربوريشن

العنوان : كوردس كوربوريشن (وعنوانه: 
، بريدجواتر، ان 22(فلوريدا كوربويشن) روت 430

 جي، يو اس ايه)
  جي ام يب اتش 515اىل: كاردينال هيلث سويتزرالند 

  بآر، سويرسا 6340، 10العنوان : لندنشرتاس 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  16/12/2015  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    16/12/2015 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 12034 

 اريةمن قانون العالمات التج 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
12034 
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In class :  7   7 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Tianjin Lovol Heavy Machinery Co., 
Ltd.  
Address : Tianjin Lovol Heavy Machinery 
Co., Ltd.  (whose address is: West of Jinwei 
Road, Beichen District, Tianjin, China) 
TO:  ـــــــانجني ــــول تي ـــي لوف  إندســـــرتي هيف

 .كــو

Address : ـــوي أوف يســت  ،روود جين

 ديــس بيتشـــــــــني

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   لوفول هيفي ماشينريي كو. ال يت دي من : تيانجني

العنوان : تيانجني لوفول هيفي ماشينريي كو. ال يت 
دي (وعنوانه: يست أوف جينوي روود، بيتشني 

 ديسرتيكت، تيانجني، الصينز)
  اىل: تيانجني لوفول هيفي إندسرتي كو.

  العنوان : يست أوف جينوي روود، بيتشني ديس

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/03/2013  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/03/2013 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
ب االصول.يف سجل العالمات التجارية حس  

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 12760 
 

 انون العالمات التجاريةمن ق 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
12760 

In class :  30   30 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Starbucks Corporation  
Address : Starbucks Corporation  (whose 

ص بها، قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املخت
   من : ستاربكس كوربوريشن

 2401العنوان : ستاربكس كوربوريشن (وعنوانه: 
، سياتل ،  800يوتاه ساوث افنيو ساوث ، سويث 
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address is: 2401 Utah Avenue Souh , Suite 
800, Seattle, Washington 98134, U.S.A.) 
TO:  UNILEVER P LC 

Address : 2401 Utah Avenue Souh , Suite 

800, Seattle, Washington 98134, U.S.A. 

 ، امريكا.) 98134واشنطن 
  اىل: يونيلفري يب ال يس

يوتاه ساوث افنيو ساوث ، سويث  2401العنوان : 
  ، امريكا. 98134، سياتل ، واشنطن  800

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  29/08/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    29/08/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
لعالمات التجارية حسب االصول.يف سجل ا  

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 12761 
 

 من قانون العالمات التجارية 23اىل املادة  استنادا
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
12761 

In class :  32   32 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Starbucks Corporation  
Address : Starbucks Corporation  (whose 
address is: 2401 Utah Avenue Souh , Suite 
800, Seattle, Washington 98134, U.S.A.) 
TO:  Unilever PLC 

Address : 2401 Utah Avenue Souh , Suite 

800, Seattle, Washington 98134, U.S.A. 

تجارية للعمل املختص بها، قد حولت مع الشهرة ال
   من : ستاربكس كوربوريشن

 2401العنوان : ستاربكس كوربوريشن (وعنوانه: 
، سياتل ،  800يوتاه ساوث افنيو ساوث ، سويث 

 ، امريكا.) 98134واشنطن 
  اىل: يونيلفري يب ال يس

يوتاه ساوث افنيو ساوث ، سويث  2401العنوان : 
  امريكا. ، 98134، سياتل ، واشنطن  800
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  29/08/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    29/08/2018 -يف: 

ة قد ادرج وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالم
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 17022 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
17022 

In class :  45   45 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: AL Tamimi & Company  
Address : AL Tamimi & Company  (whose 
address is: P.O. Box 9275, Dubai, United 
Arab Emirates) 
TO:  Al Tamimi & Company FZ-LLC 

Address : Office No. 08, Building No. 05, 

Ground Floor, P.O. Box 500188, Dubai, 

United Arab Emirates 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : التميمي ومشاركوه

العنوان : التميمي ومشاركوه (وعنوانه: ص. ب 
 ، ديب، االمارات العربية املتحدة)9275

  ذ.م.م - اىل: التميمي آند كومباين منطقة حرة 
، الطابق 05، مبنى رقم 08العنوان : مكتب رقم 

، ديب، اإلمارات العربية 500188األريض، ص.ب. 
  املتحدة

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  05/07/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    05/07/2018 -يف: 

ان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج وان اسم وعنو 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 17181 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
17181 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHR RIUNITE S.p.A.  
Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHR RIUNITE S.p.A.  
(whose address is: Viale Shakespeare, 47-
00144 ROMA-Italy ) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
من : سيغام _تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت 

   اس.يب.ايه
العنوان : سيغام _تاو انداسرتيه فارماكيوتييش 

-00144ريونيت اس.يب.ايه (وعنوانه: فيايل شاكسبري،
 روما ايطاليا) 47

  س.بيه.ايه.اىل: الفاسيجام ا
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

التنازل وثيقة اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 17237 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
17237 
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In class :  35   35 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: AL Tamimi & Company  
Address : AL Tamimi & Company  (whose 
address is: p o box 9275 Dubai United 
Arab Emirates ) 
TO:  AL Tamimi & Company FZ - LLC 

Address : Office No. 08, Building No. 05, 

Ground Floor, P.O. Box 500188, Dubai, 

United Arab Emirates, Office No. 08, 

Building No. 05, Ground Floor, P.O. Box 

500188, Dubai, United Arab Emirates, ,  

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : التميمي ومشاركوه
 9275اركوه (وعنوانه: ص ب العنوان : التميمي ومش

 ديب , االمارات العربية املتحدة )
  ذ.م.م - اىل: التميمي آند كومباين منظقة حرة 

، الطابق االريض، 5، مبنى رقم 8العنوان : مكتب رقم 
، ديب، االمارات العربية املتحدة, 500188ص.ب. 

Office No. 08, Building No. 05, Ground 
Floor, P.O. Box 500188, Dubai, United 

Arab Emirates , , ,  

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  05/07/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    05/07/2018 -يف: 

وان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج وان اسم وعن
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 17553 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
17553 

In class :  10   10 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : كوردس كوربوريشن (فلوريدا كوربويشن)
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From: Cordis Corporation (Florida 
Corporation) 
Address : Cordis Corporation (Florida 
Corporation) (whose address is: Miami 
lakes, Florida, U.S.A ) 
TO:  Cardinal Health Switzerland 515 

GmbH 

Address : Lindenstrasse 10, 6340 Baar, 

Switzerland 

العنوان : كوردس كوربوريشن (فلوريدا كوربويشن) 
(وعنوانه: ميامي الكس ، فلوريدا، الواليات املتحدة 

 األمريكيه )
  جي ام يب اتش 515اىل: كاردينال هيلث سويتزرالند 

  بآر، سويرسا 6340، 10العنوان : لندنشرتاس 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  16/12/2015  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    16/12/2015 -يف: 

اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج وان 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 18134 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
18134 

In class :  16   16 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Reed Elsevier Properties Inc. (a 
Delaware corporation) 
Address : Reed Elsevier Properties Inc. (a 
Delaware corporation) (whose address is: 
1105 North Market Street, Suite 501, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.) 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
من : ريد السيفري بروبرتيز انك. (ديالوير 

   كوربوريشن)
العنوان : ريد السيفري بروبرتيز انك. (ديالوير 

نورث ماركت سرتيت،  1105كوربوريشن) (وعنوانه: 
الواليات  19801، ويلمينجتون، ديالوير, 501سويت 

 املتحدة االمريكية)
  اىل: ريلكس انك
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TO:  RELX INC. 

Address : Seventh Floor, 230 Park Avenue, 

New York, New York 10169, U.S.A. 

بارك افينيو, نيو يورك,  230العنوان : سيفينث فلور, 
  , الواليات املتحدة االمريكية10169نيو يورك 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  16/11/2016  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    16/11/2016 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 18135 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
18135 

In class :  42   42 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Reed Elsevier Properties Inc. (a 
Delaware corporation) 
Address : Reed Elsevier Properties Inc. (a 
Delaware corporation) (whose address is: 
1105 North Market Street, Suite 501, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.) 
TO:  RELX INC. 

Address : Seventh Floor, 230 Park Avenue, 

New York, New York 10169, U.S.A. 

الشهرة التجارية للعمل املختص بها، قد حولت مع 
من : ريد السيفري بروبرتيز انك. (ديالوير 

   كوربوريشن)
العنوان : ريد السيفري بروبرتيز انك. (ديالوير 

نورث ماركت سرتيت،  1105كوربوريشن) (وعنوانه: 
الواليات  19801، ويلمينجتون، ديالوير, 501سويت 

 املتحدة االمريكية)
  اىل: ريلكس انك

بارك افينيو, نيو يورك,  230العنوان : سيفينث فلور, 
  , الواليات املتحدة االمريكية10169نيو يورك 
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  16/11/2016  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

تبارا من تاريخاع وثيقة التنازل 
    16/11/2016 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 18563 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
18563 

In class :  5   5 : صنفاليف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
(whose address is: ـــــــبري فيــــــايل  ،شاكس
 ( يطاليـــــاا - روما 47 - 00144
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -من : سيغام
   اس.يب.ايه.

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -العنوان : سيغام
 -Viale Shakespeare, 47عنوانه: اس.يب.ايه. (و 

00144 ROMA - Italy( 
  اىل: الفاسيجام اس.بيه.ايه.
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 18911 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ات األرقامالعالمات التجارية ذو 
18911 

In class :  10   10 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Cordis Corporation 
Address : Cordis Corporation (whose 
address is: a Florida Corporation of 430 
Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.) 
TO:  Cardinal Health Switzerland 515 

GmbH 

Address : Lindenstrasse 10, 6340 Baar, 

Switzerland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : كورديس كوربوريشن

العنوان : كورديس كوربوريشن (وعنوانه: فلوريدا 
تر، ان جيه، ، بريدجوو 22روت  430كوربوريشن، 

 الواليات املتحدة االمريكية)
  جي ام يب اتش 515اىل: كاردينال هيلث سويتزرالند 

  بآر، سويرسا 6340، 10العنوان : لندنشرتاس 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  16/12/2015  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    16/12/2015 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 19369 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-تالية:ال العالمات التجارية ذوات األرقام
19369 
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In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Lallemand Pharma International 
AG 
Address : Lallemand Pharma International 
AG (whose address is: Bahnhofstrasse 7, 
CH-6301 ZUG, Switzerland) 
TO:  Lallemand Pharma AG 

Address : Via Selva 2, 6900 Massagno, 

Switzerland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : الليامند فارما انرتناشونال ايه جي

العنوان : الليامند فارما انرتناشونال ايه جي (وعنوانه: 
 زوغ, سويرسا) 6301-, يس اتش7بانوفشرتاسه 

  اىل: الليامند فارما ايه جي
  ماساغنو , سويرسا 6900, 2العنوان : فيا سيلفا 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  02/01/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

تاريخاعتبارا من  وثيقة التنازل 
    02/01/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 19378 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
19378 

In class :  43   43 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: al-ALAMIEH RESTAURENTS LTD 
Address : al-ALAMIEH RESTAURENTS 
LTD (whose address is: AL-MASYOUN -
BOUR SAEED STREET - GROUND 
FLOOR - KATOOM BUILDING ) 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
من : الرشكة العاملية للمطاعم املساهمة الخصوصية 

   املحدودة
العنوان : الرشكة العاملية للمطاعم املساهمة 

ارع بور ش -الخصوصية املحدودة (وعنوانه: املاصيون 
 عامرة قطوم ) - الطابق االريض  -سعيد 

  اىل: تونتي يت املساهمة الخصوصية املحدودة
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TO:  Twente tea  

Address : AL-MASYOUN -BOUR SAEED 

STREET - GROUND FLOOR - KATOOM 

BUILDING 

الطابق  -شارع بور سعيد  -العنوان : املاصيون 
  عامرة قطوم -االريض 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  16/08/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    16/08/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 19974 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: جارية ذوات األرقامالعالمات الت
19974 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
(whose address is: Viale Shakespeare, 47 – 
00144 ROMA – Italy) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -من : سيغام
   اس.يب.ايه.

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -: سيغامالعنوان 
 47-00144اس.يب.ايه. (وعنوانه: فيايل شاكسبري, 

 ايطاليا) –روما 
  اىل: الفاسيجام اس.بيه.ايه.
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 19975 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952 لسنة )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
19975 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
(whose address is: Viale Shakespeare, 47 – 
00144 ROMA – Italy) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
يه فارماكيوتييش ريونيت تاو انداسرت-من : سيغام
   اس.يب.ايه.

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -العنوان : سيغام
 47-00144اس.يب.ايه. (وعنوانه: فيايل شاكسبري, 

 ايطاليا) –روما 
  اىل: الفاسيجام اس.بيه.ايه.
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
تجارية حسب االصول.يف سجل العالمات ال  

 



548 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 19982 
 

 من قانون العالمات التجارية 23 استنادا اىل املادة
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
19982 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: LG Life Sciences, Ltd. 
Address : LG Life Sciences, Ltd. (whose 
address is: 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea) 
TO:  LG CHEM, LTD 

Address : 128, Yeoui - daero, 

Yeongdeungpo - gu, Seoul, Republic of 

Korea 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   ل جيه اليف سيانسيز, ال يت دي.من : ا

العنوان : ال جيه اليف سيانسيز, ال يت دي. 
غو, سيؤول, -غا, جونغنو-2, سينمونو 92(وعنوانه: 

 جمهورية كوريا)
  اىل: ال جي كيم, ال يت دي

دايرو, يووندريونغبو ,  -, ييوي 128العنوان : 
  سيؤول, جمهورية كوريا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  02/01/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    02/01/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
صول.يف سجل العالمات التجارية حسب اال   
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 20002 
 

 العالمات التجاريةمن قانون  23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
20002 

In class :  9   9 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: HANERGY HOLDING GROUP 
LTD. 
Address : HANERGY HOLDING GROUP 
LTD. (whose address is: ROOM 148, 
NO.59 OF FIFTH STREET, YANXI 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
DISTRICT, HUAIROU DISTRICT, 
BEIJING 101407, CHINA) 
TO:  Hanergy Co -Inno Mobile Energy 

Investment Co. Ltd 

Address :  

للعمل املختص بها،  قد حولت مع الشهرة التجارية
   من : هانريجي هولدينغ غروب ال يت دي.

العنوان : هانريجي هولدينغ غروب ال يت دي. 
اوف فيفث سرتيت,  59, نو.148(وعنوانه: روم 

يانكيس انداسرتيال ديفيلومبانت ديسرتيكت, بكني 
 , الصني)101407

إينو موبايل إنريجي إنفستمنت  -اىل: هانريجي كو 
  ديكو. إل يت 

، إىل 1، فلور 101، روم 7، فلور 0801العنوان : رقم 
، بيشني ويسن رود، شاويانغ 8، يارد 3، بيلدينغ 14

  ديسرتيكت، بكني، جمهورية الصني الشعبية.

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  26/07/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    26/07/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (
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hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 20003 
 

-التالية: األرقام العالمات التجارية ذوات
20003 

In class :  40   40 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: HANERGY HOLDING GROUP 
LTD. 
Address : HANERGY HOLDING GROUP 
LTD. (whose address is: ROOM 148, 
NO.59 OF FIFTH STREET, YANXI 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
DISTRICT, HUAIROU DISTRICT, 
BEIJING 101407, CHINA) 
TO:  Hanergy Co -Inno Mobile Energy 

Investment Co. Ltd 

Address :  

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : هانريجي هولدينغ غروب ال يت دي.

غروب ال يت دي.  العنوان : هانريجي هولدينغ
اوف فيفث سرتيت,  59, نو.148(وعنوانه: روم 

يانكيس انداسرتيال ديفيلومبانت ديسرتيكت, بكني 
 , الصني)101407

إينو موبايل إنريجي إنفستمنت  -اىل: هانريجي كو 
  كو. إل يت دي

، إىل 1، فلور 101، روم 7، فلور 0801العنوان : رقم 
سن رود، شاويانغ ، بيشني وي8، يارد 3، بيلدينغ 14

  ديسرتيكت، بكني، جمهورية الصني الشعبية.

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  26/07/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    26/07/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 20047 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
20047 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame  ،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها
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of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
(whose address is: Viale Shakespeare, 47 – 
00144 ROMA – Italy) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -من : سيغام
   اس.يب.ايه.

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -العنوان : سيغام
 47-00144اس.يب.ايه. (وعنوانه: فيايل شاكسبري, 

 ايطاليا) –روما 
  اىل: الفاسيجام اس.بيه.ايه.
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 20172 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
20172 

In class :  5   5 : الصنف يف 
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: ALFA WASSERMANN S.p.A.  
Address : ALFA WASSERMANN S.p.A.  
(whose address is: ALANNO (PE) PE VIA 
ENRICO FERMI, 1 CAP 65020 
FRAZIONE ALANNO SCALO) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : الفا واسريمان اس.يب.ايه

العنوان : الفا واسريمان اس.يب.ايه (وعنوانه: االنو 
، االنو 65020، رمز بريدي 1(يب) فيا انريكو فريمي 

 سكالو)
  لفاسيجام اس.بيه.ايه.اىل: ا

بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 
  او ) إيطاليا
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Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

اريخاعتبارا من ت وثيقة التنازل 
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 21884 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
21884 

In class :  7   7 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From:  
Address :  
TO:  SJEC CORPORATION 

Address : No. 28, WEIXIN ROAD, 

SUZHHOU INDUSTRIAL PARK, 

SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, 

CHINA 

 قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها،
   من : 

 العنوان : 
  اىل: أس جيه اي ىس كوربوريشن

ويكزين روود، سوزهو انداسرتيال  28العنوان : رقم 
  بارك، سوزهو سيتي، جيانغسوا بروفينس، الصني
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  03/05/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    03/05/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22282 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: األرقامالعالمات التجارية ذوات 
22282 

In class :  9   9 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309سيز ليمتد, ص ب مابليس كوربوريت سريفي

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22283 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ت األرقامالعالمات التجارية ذوا
22283 

In class :  16   16 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309ريفيسيز ليمتد, ص ب مابليس كوربوريت س

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22284 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ة ذوات األرقامالعالمات التجاري
22284 



555 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

In class :  35   35 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309ريت سريفيسيز ليمتد, ص ب مابليس كوربو 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22285 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: تجارية ذوات األرقامالعالمات ال
22285 

In class :  36   36 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب مابليس 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
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Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
ريةريةنقل ملكية عالمة تجانقل ملكية عالمة تجا  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22286 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: ت التجارية ذوات األرقامالعالما
22286 

In class :  37   37 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309ليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب ماب

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
ة تجاريةة تجاريةنقل ملكية عالمنقل ملكية عالم  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22287 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: عالمات التجارية ذوات األرقامال
22287 

In class :  38   38 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

و العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/ا
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
عالمة تجاريةعالمة تجارية  نقل ملكيةنقل ملكية  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22288 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
لك ماته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22288 

In class :  41   41 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

يس/او  العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه:
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
ملكية عالمة تجاريةملكية عالمة تجاريةنقل نقل   

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22289 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك أن ته ، أعلن بال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22289 
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In class :  9   9 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

نه: يس/او العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوا
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
ل ملكية عالمة تجاريةل ملكية عالمة تجاريةنقنق  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22290 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك بأن  ته ، أعلنال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22290 

In class :  16   16 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

عنوانه: يس/او العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (و 
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
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Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

ننإعال إعال    
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22291 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك أعلن بأن  ته ،ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22291 

In class :  35   35 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

تد (وعنوانه: يس/او العنوان : اي يب هولدينغز ليم
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22292 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22292 

In class :  36   36 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

ز ليمتد (وعنوانه: يس/او العنوان : اي يب هولدينغ
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22293 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22293 

In class :  37   37 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

ولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او العنوان : اي يب ه
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22294 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22294 
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In class :  38   38 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او العنوان : اي 
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.



564 
  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون

 

  

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22295 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952نة لس )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22295 

In class :  41   41 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او  العنوان :
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22296 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22296 

In class :  9   9 : الصنفيف  
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Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

: اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او  العنوان
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22297 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22297 

In class :  16   16 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

نوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او الع
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 
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TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22298 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22298 

In class :  35   35 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : اي يب هولدينغز ليمتد

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22299 
 

 اريةمن قانون العالمات التج 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22299 

In class :  36   36 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   يمتدمن : اي يب هولدينغز ل

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22300 
 

 ت التجاريةمن قانون العالما 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22300 

In class :  37   37 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   ينغز ليمتدمن : اي يب هولد

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
ل.يف سجل العالمات التجارية حسب االصو   

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 

 عالمات التجاريةمن قانون ال 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
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following trademarks No: 22301 
 

22301 

In class :  38   38 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   هولدينغز ليمتد من : اي يب

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
 جزر كاميان)

  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس
  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
االصول.يف سجل العالمات التجارية حسب   

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22302 
 

 ون العالمات التجاريةمن قان 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22302 

In class :  41   41 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: IP Holdings Limited 
Address : IP Holdings Limited (whose 
address is: C/O Maples Corporate Services 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   اي يب هولدينغز ليمتدمن : 

العنوان : اي يب هولدينغز ليمتد (وعنوانه: يس/او 
جي  309مابليس كوربوريت سريفيسيز ليمتد, ص ب 

 1104-1يت, اوغالند هاوس, غراند كاميان, يك واي
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Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman 
Islands) 
TO:  OOREDOO IP LLC 

Address : PO BOX 217 Doha - Qatar 

 جزر كاميان)
  اىل: رشكة أريد آي يب إل إل يس

  قطر -الدوحة  217العنوان : ص.ب 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  27/04/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    27/04/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
حسب االصول. يف سجل العالمات التجارية  

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22401 
 

 ن قانون العالمات التجاريةم 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22401 

In class :  10   10 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: LEO Pharma A/S 
Address : LEO Pharma A/S (whose address 
is: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Denmark) 
TO:  FB Dermatology Limited  

Address : 70 Sir John Rogerson's Quay, 

Dublin 2, D02 R296, Ireland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : ليو فارما ايه/اس

: ليو فارما ايه/اس (وعنوانه: اندسرتيباركني  العنوان
 بالرياب، الدمنارك) 2750- ، دي يك55

  اىل: اف يب دير ماتولوجي ليمتد
، 2سري جون روجريسونس كواي، دبلن  70العنوان : 

  ، ايرلندا296ار  02دي 
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/03/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/03/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

ننإعال إعال    
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22410 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك أعلن بأن  ته ،ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22410 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: LEO Pharma A/S 
Address : LEO Pharma A/S (whose address 
is: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Denmark) 
TO:  FB Dermatology Limited  

Address : 70 Sir John Rogerson's Quay, 

Dublin 2, D02 R296, Ireland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : ليو فارما ايه/اس

العنوان : ليو فارما ايه/اس (وعنوانه: اندسرتيباركني 
 بالرياب، الدمنارك) 2750- ، دي يك55

  اىل: اف يب دير ماتولوجي ليمتد
، 2سري جون روجريسونس كواي، دبلن  70العنوان : 

  ، ايرلندا296ار  02دي 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/03/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/03/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 22415 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
22415 

In class :  3   3 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: LEO Pharma A/S 
Address : LEO Pharma A/S (whose address 
is: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Denmark) 
TO:  FB Dermatology Limited  

Address : 70 Sir John Rogerson's Quay, 

Dublin 2, D02 R296, Ireland 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : ليو فارما ايه/اس

العنوان : ليو فارما ايه/اس (وعنوانه: اندسرتيباركني 
 بالرياب، الدمنارك) 2750- ، دي يك55

  اىل: اف يب دير ماتولوجي ليمتد
، 2سري جون روجريسونس كواي، دبلن  70: العنوان 

  ، ايرلندا296ار  02دي 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/03/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/03/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23164 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
23164 
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In class :  29   29 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: BUNGE GIDA SANAYi VE 
TiCARET ANONiM SiRKETi 
Address : BUNGE GIDA SANAYi VE 
TiCARET ANONiM SiRKETi (whose 
address is:  CENTRUM ?? MERKEZ? 
AYDINEVLER SANAY? CAD. NO:3/301 
KUCUKYALI 34854 MALTEPE / 
?STANBUL-Turkey) 
TO:  BUNGE GIDA SANAYi VE 

TiCARET ANONiM SiRKETi 

Address :  CENTRUM ?? MERKEZ? 

AYDINEVLER SANAY? CAD. NO:3/301 

KUCUKYALI 34854 MALTEPE / 

?STANBUL-Turkey 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
 سريكتي من : بونجي جيدا ساناي يف تيكاريت انونيم

  
العنوان : بونجي جيدا ساناي يف تيكاريت انونيم 

سريكتي (وعنوانه: املركز التجاري سنرتم ايديفلري كاد 
 –مالتيبيه /إسطنبول  34854كاتشيكيال  3/301رقم 

 تركيا)
  اىل: بنجي جيدا صناعي و تجارات انونيم رشكايت
العنوان : املركز التجاري سنرتم ايديفلري كاد رقم 

  تركيا –مالتيبيه /إسطنبول  34854كاتشيكيال  3/301

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  26/12/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    26/12/2017 -يف: 

اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج  وان
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23164 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
23164 
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In class :  29   29 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: ANA GIDA IHTIYAC 
MADDELERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 
Address : ANA GIDA IHTIYAC 
MADDELERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI (whose address is: 
ICERENKOY P.T.T. HASTANESI YANI 
UMUT SOK.NO:12 KADIKOY 
/ISTANBUL>) 
TO:  BUNGE GIDA SANAYi VE 

TiCARET ANONiM SiRKETi 

Address :  CENTRUM ?? MERKEZ? 

AYDINEVLER SANAY? CAD. NO:3/301 

KUCUKYALI 34854 MALTEPE / 

?STANBUL-Turkey 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
من : انا جيدا اهتياك ماديلريي ساناي يف تيكاريت 

   يم سريكيتيانون
العنوان : انا جيدا اهتياك ماديلريي ساناي يف 

تيكاريت انونيم سريكيتي (وعنوانه: اسريينكوي يب . 
 12يت . يت . هاستانييس ياين اموت سوق . رقم : 

 اسطنبول) - كاديكوي 
  اىل: بونجي جيدا ساناي يف تيكاريت انونيم سريكتي

كاد رقم العنوان : املركز التجاري سنرتم ايديفلري 
  تركيا –مالتيبيه /إسطنبول  34854كاتشيكيال  3/301

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  26/12/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    26/12/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23301 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
23301 
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In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
(whose address is: Viale Shakespeare, 47 – 
00144 ROMA – Italy) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -من : سيغام
   اس.يب.ايه.

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -العنوان : سيغام
 47-00144اس.يب.ايه. (وعنوانه: فيايل شاكسبري, 

 ايطاليا) –روما 
  اىل: الفاسيجام اس.بيه.ايه.
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23302 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
23302 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -من : سيغام
   اس.يب.ايه.

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -العنوان : سيغام
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Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
(whose address is: Viale Shakespeare, 47 – 
00144 ROMA – Italy) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

 47-00144.ايه. (وعنوانه: فيايل شاكسبري, اس.يب
 ايطاليا) –روما 

  اىل: الفاسيجام اس.بيه.ايه.
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23351 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: رية ذوات األرقامالعالمات التجا
23351 

In class :  14   14 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd. 
Address : Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Watch Co., Ltd. 
(whose address is: 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan) 
TO:  Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
من : سيتزن تويك كابوشييك كايشا (سيتزن واتش كو. 

   ليمتد)
العنوان : سيتزن تويك كابوشييك كايشا (سيتزن واتش 

-تشومي ، تانايش – 6،  12-1كو. ليمتد) (وعنوانه: 
 يش ، اليابان)-طوكيو - تشو، نييش
ن هولدينغز كابوشييك كايشا اولسو اىل: سيتيز 

  تريدينغ از سيتيزن هولدينغز كو ، ال يت دي
تشو ، نييش  –تشومي تانايش  – 6،  12 – 1العنوان : 

  يش ، طوكيو اليابان –طوكيو  -
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also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 

Address : 1-12, 6-chome Tanashi-cho, 

Nishi -Tokyo-Shi, Tokyo , Japan 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/10/2016  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/10/2016 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
ةةنقل ملكية عالمة تجارينقل ملكية عالمة تجاري  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23718 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: التجارية ذوات األرقامالعالمات 
23718 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
(whose address is: Viale Shakespeare, 47 – 
00144 ROMA – Italy) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -من : سيغام
   اس.يب.ايه.

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -ان : سيغامالعنو 
 47-00144اس.يب.ايه. (وعنوانه: فيايل شاكسبري, 

 ايطاليا) –روما 
  اىل: الفاسيجام اس.بيه.ايه.
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23719 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
23719 

In class :  5   5 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
Address : SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A. 
(whose address is: Viale Shakespeare, 47 – 
00144 ROMA – Italy) 
TO:  ALFASIGMA S.P.A 

Address : Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 

BOLOGNA (BO) ITALY 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
اسرتيه فارماكيوتييش ريونيت تاو اند-من : سيغام
   اس.يب.ايه.

تاو انداسرتيه فارماكيوتييش ريونيت -العنوان : سيغام
 47-00144اس.يب.ايه. (وعنوانه: فيايل شاكسبري, 

 ايطاليا) –روما 
  اىل: الفاسيجام اس.بيه.ايه.
بولونيا ( يب  40133-5, 99العنوان : فيا راغازي ديل 

  او ) إيطاليا

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  18/10/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    18/10/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
ت التجارية حسب االصول.يف سجل العالما  
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 25339 
 

 من قانون العالمات التجارية 23ملادة استنادا اىل ا
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
25339 

In class :  29   29 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: sharekat wbu kharmah altejariah 
alsenaih 
Address : sharekat wbu kharmah altejariah 
alsenaih (whose address is: nablus - wad 
altofah ) 
TO:  sharekat Adeb Abu Kharma 

Address : nablus wad altufah 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   لصناعيةمن : رشكة ابو خرمة التجارية ا

العنوان : رشكة ابو خرمة التجارية الصناعية 
 (وعنوانه: نابلس واد التفاح )

اىل: رشكة اديب ابو خرمة ورشكاه لتجارة السلع 
  االستهالكية

  واد التفاح -العنوان : نابلس 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  04/06/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    04/06/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
كية عالمة تجاريةكية عالمة تجاريةنقل ملنقل مل  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 28445 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك  ته ، أعلن بأنال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
28445 
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In class :  16   16 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Museum of Science 
Address : Museum of Science (whose 
address is: 1 Science Park, Boston, 
Massachusetts 02114, USA) 
TO:  The Clubhouse Network, Inc 

Address : 2107 Washington Street, 

Roxbury, Massachusetts 02119, USA 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : موسيوم أوف سيانس

سيانس  1العنوان : موسيوم أوف سيانس (وعنوانه: 
، الواليات  02114، مساتشوسيتس يارك ، بوسطن 

 املتحدة األمريكية.)
  اىل: ذي كلوبهاوس نيتوورك، انك

واشنطن سرتيت، روكسبري،  2107العنوان : 
  , الواليات املتحدة االمريكية02119ماساشوستس 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/02/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/02/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
المة تجاريةالمة تجاريةنقل ملكية عنقل ملكية ع  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 28446 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
 مالكته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
28446 

In class :  41   41 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Museum of Science 
Address : Museum of Science (whose 
address is: 1 Science Park, Boston, 
Massachusetts 02114, USA) 
TO:  The Clubhouse Network, Inc 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : موسيوم أوف سيانس

سيانس  1العنوان : موسيوم أوف سيانس (وعنوانه: 
، الواليات  02114تشوسيتس يارك ، بوسطن ، مسا
 املتحدة األمريكية.)

  اىل: ذي كلوبهاوس نيتوورك، انك
واشنطن سرتيت، روكسبري،  2107العنوان : 

  , الواليات املتحدة االمريكية02119ماساشوستس 
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Address : 2107 Washington Street, 

Roxbury, Massachusetts 02119, USA 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  01/02/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    01/02/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
تجاريةتجارية  نقل ملكية عالمةنقل ملكية عالمة  

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29208 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: المات التجارية ذوات األرقامالع
29208 

In class :  29   29 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: Ana Gida Ihtiyac Maddeleri Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Sirketi 
Address : Ana Gida Ihtiyac Maddeleri 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (whose 
address is:  Icerenkoy P.T.T. Hastanesi 
Yani Umut Sok. No: 12, Kadikoy/ Istanbul 
- Turkey) 
TO:  BUNGE GIDA SANAYi VE 

TiCARET ANONiM SiRKETi 

Address : CENTRUM ?? MERKEZ? 

AYDINEVLER SANAY? CAD. NO:3/301 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
من : أنا جيدا احتياج ماداالري صناعي وتجارات 

   أنونيم رشكايت
العنوان : أنا جيدا احتياج ماداالري صناعي وتجارات 

أنونيم رشكايت (وعنوانه: اجاران كوي بجانب 
قاضيكوي  12. شارع أوموت رقم: P.T.Tمستشفى 

 اسطنبول تركيا )
  اىل: بونجي جيدا ساناي يف تيكاريت انونيم سريكتي

العنوان : املركز التجاري سنرتم ايديفلري كاد رقم 
  تركيا –مالتيبيه /إسطنبول  34854كاتشيكيال  3/301
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KUCUKYALI 34854 MALTEPE / 

?STANBUL-Turkey 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  26/12/2017  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    26/12/2017 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
ملكية عالمة تجاريةملكية عالمة تجاريةنقل نقل   

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30758 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك أن ته ، أعلن بال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
30758 

In class :  25   25 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: juhad hifthi abdelkareem qiadan 
Address : juhad hifthi abdelkareem qiadan 
(whose address is: nablus shari sofyan 
.jawwal 0599377308) 
TO:  Amar Saber Abed alkareem Abed 

alhaq 

Address : Nablus - sufian st 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : جهاد حفظي عبد الكريم قعدان

العنوان : جهاد حفظي عبد الكريم قعدان (وعنوانه: 
 )0599377308سفيان /جوال  شارع -نابلس

  اىل: عامر صابر عبد الكريم عبد الحق
  شارع سفيان -العنوان : نابلس 
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As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  30/07/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

من تاريخ اعتبارا وثيقة التنازل 
    30/07/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.

 
 

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No:  
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
 

In class :   الصنفيف :   
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From: shareket matae'm waz up dogh 
lelwajbat al sare'a 
Address : shareket matae'm waz up dogh 
lelwajbat al sare'a (whose address is: nablus 
rafedya - jawwal 0599585515) 
TO:  Sharikat Chelsea Leidaret Almatae'm 

Address : Jabal Amman, Rainbow Street 

P.O Box 841310-11184 Amman - Jordan 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
   من : رشكة مطاعم واز اب دوغ للوجبات الرسيعه

العنوان : رشكة مطاعم واز اب دوغ للوجبات 
 ) 0599585515رفيديا  - الرسيعه (وعنوانه: نابلس 

  اىل: رشكة تشليس إلدارة املطاعم
-841310العنوان : جبل عاّمن، شارع الرينبو ص.ب 

  األردن -عأّمن  11184

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  22/11/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    22/11/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  

TTrraaddeemmaarrkk  AAssssiiggnnmmeenntt 

  إعالنإعالن
 نقل ملكية عالمة تجاريةنقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 33251 
 

 من قانون العالمات التجارية 23استنادا اىل املادة 
مالك ته ، أعلن بأن ال وتعدي 1952لسنة  )33رقم (

-التالية: العالمات التجارية ذوات األرقام
33251 

In class :  35   35 : الصنفيف  
Have been assigned together with the Fame 
of the business connected therewith,  
From:  sharekt yaser abed wshorak'oh 
letejart w esterad al syarat  
Address :  sharekt yaser abed wshorak'oh 
letejart w esterad al syarat  (whose address 
is: nablus tale't abd rahem mahmmod) 
TO:  Abdul Rahman Nidal Abdul Rahman 

Hanani 

Address : nablus tale't abd rahem 

mahmmod 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل املختص بها، 
من : رشكة يارس عبيد ورشكائه لتجارة واسترياد 

   السيارات
عبيد ورشكائه لتجارة واسترياد العنوان : رشكة يارس 

طلعه عبد الرحيم  - السيارات (وعنوانه: نابلس 
 محمود )

  اىل: عبد الرحمن نضال عبد الرحمن حنني
  طلعه عبد الرحيم محمود  -العنوان : نابلس 

As from the date of the Deed of 

Assignment of:-  12/08/2018  

The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks' Register. 

وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
    12/08/2018 -يف: 

وان اسم وعنوان املحال إليه هذه العالمة قد ادرج 
 يف سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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رقم 
 العالمة

رقم   اسم مالك العالمة 
 الصنف

 تاريخ الحامية

 26/05/2033 30 عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 4
 24/03/2033 33 باكاردي & كومبني ليميتيد 411
 25/05/2017 5 مارس انكوربوريشني ( فريجينيا كوربوريشني ) 1424
 11/08/2032 32 سوسيتيه دي برودوي نستلة اس.آ 1534
 11/08/2032 30 سوسيتيه دي برودوي نستلة اس.آ 1539
 11/08/2032 29 سوسيتيه دي برودوي نستلة اس.آ 1540
 11/08/2032 30 سوسيتيه دي برودوي نستلة اس.آ 1543
 11/08/2032 29 سوسيتيه دي برودوي نستلة اس.آ 1544
 20/08/2032 30 سوسيتيه دي برودوي نستلة اس.آ 1548
 12/01/2033 3 رشكة الصناعة العربية املساهمة املحدودة 1572
 25/03/2033 30 عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 1591
 25/03/2033 30 عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 1592
 25/03/2033 30 عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 1593
 25/03/2033 30 عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 1594
 25/03/2033 30 ر سعد الدينعبد النارص فتحي عبد القاد 1595
 25/03/2033 30 عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 1596
 10/06/2022 3 هينكل أي جي أند كو. يك جي أي أي 1896
 13/02/2031 29 رشكة الرشق االدىن للتجارةم.خ.م 4091
 11/03/2031 8 سنرتال اجريكوال بويف , اس , ال 4129
 11/03/2031 8 بويف , اس , ال سنرتال اجريكوال 4130
 13/08/2031 4 رشكة الحاج منر التميمي للتجارة والنقل املساهمة املحدودة 4418
 06/02/2032 2 رشكة الجالد للصناعات الكياموية املساهمة الخصوصية املحدودة 4805
 13/02/2032 5 افنتيس فارما اس .ايه. 4825
 19/03/2032 38 ع.مرشكة االتصاالت الفلسطينية م. 4981
 29/03/2032 5 هوسبريا، انك. 5023
 02/04/2032 32 رشكة املرشوبات الوطنية رام الله 5039
 02/04/2032 32 رشكة املرشوبات الوطنية م خ م رام الله 5040
 02/04/2032 32 رشكة املرشوبات الوطنية م خ م املنطقة الصناعية رام الله 5041
 03/05/2032 25 جارة وصناعة االحذية العاديه العامةرشكة نابويل لت 5097
 23/09/2032 32 رشكة املرشوبات الوطنية 5121
 23/09/2032 32 رشكة املرشوبات الوطنية 5122
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 14/05/2032 5 ليو فارما ايه/اس 5145
 17/05/2032 41 وايت واتشرييز انتريناشونال اي ان يس 5149
 17/05/2032 42 نال اي ان يسوايت واتشرييز انتريناشو  5151
 01/06/2032 16 كوتش اي يب هوليدنج ال ال يس 5183
 01/06/2032 18 كوتش اي يب هوليدنج ال ال يس 5184
 01/06/2032 25 كوتش اي يب هوليدنج ال ال يس 5185
 03/07/2032 34 ديفد اوف اند جي اس اي 5271
 09/07/2032 3 رشكة الصناعة العربية م.م 5272
 09/07/2032 37 اتش يب هيوليت باكارد غروب ال ال يس. 5276
 09/07/2032 37 اتش يب هيوليت باكارد غروب ال ال يس. 5277
 09/07/2032 41 اتش يب هيوليت باكارد غروب ال ال يس. 5279
 09/07/2032 41 اتش يب هيوليت باكارد غروب ال ال يس. 5280
 09/07/2032 42 ال ال يس. اتش يب هيوليت باكارد غروب 5281
 06/10/2032 42 اتش يب هيوليت باكارد غروب ال ال يس. 5282
 22/12/2032 3 رشكة الصناعة العربيةاملساهمة الخصوصية املحدودة م.م 5290
 14/07/2032 3 دايفريس، انك ( اديالوير كوربوريشن) 5307
 14/07/2032 7 دايفريس، انك ( اديالوير كوربوريشن) 5308
 27/02/2032 2 رشكة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م. 5348
 12/04/2032 5 رشكة مصانع الرشق العربيه للفوط الصحيه م . خ . م 5374
 12/04/2032 5 رشكة مصانع الرشق العربيه للفوط الصحيه م . خ . م 5375
 27/04/2032 30 رشكة مذيب حداد واوالده 5390
 27/04/2032 3 الدهرشكة مذيب حداد واو  5391
 27/04/2032 30 رشكة مذيب حداد واوالده 5393
 27/04/2032 30 رشكة مذيب حداد واوالده 5394
 05/05/2032 29 رشكة الرشق االدىن للتجارة 5395
 05/05/2032 29 رشكة الرشق االدىن للتجارة 5396
 09/08/2032 4 اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد 5433
 09/08/2032 4 اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد 5434
 19/06/2032 4 اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد 5436
 09/08/2032 4 اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد 5437
 19/06/2032 4 اليكسندر دوكهام آند كومباين، ليمتد 5438
 18/08/2032 21 رشكة ابوحسن الصفدي للتجارة والصناعة 5439
 24/07/2032 29 رشكة الجنيدي ملنتجات األلبان واملواد الغذائية 5466
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 25/08/2032 37 مازدا موتور كوربوريشن 5473
 23/08/2032 3 بريسدورف اي جي( اجريمني كومباين ) 5478
 25/08/2032 12 بلو بريد بودي كومباين 5485
 25/08/2032 12 بلو بريد بودي كومباين 5486
 30/08/2032 35 ابريكرومبي اند فيتش يوروب إس أي جي إل 5498
 30/08/2032 25 ابريكرومبي اند فيتش يوروب إس أي جي إل 5499
 30/08/2032 3 فيكتورياز سيكريت ستورز براند مانجمنت ، إنك. 5504
 30/08/2032 25 فيكتورياز سيكريت ستورز براند مانجمنت ، إنك. 5505
 30/08/2004 35 ز سيكريت ستورز براند مانجمنت ، إنك.فيكتوريا 5506
 30/08/2032 25 هرني بينديل ، انك 5511
 30/08/2032 25 هرني بينديل ، انك 5512
 30/08/2032 25 سريس براندز ال ال يس 5513
 30/08/2032 35 سريس براندز ال ال يس 5514
 30/08/2032 25 ليمتد ستورز، ال ال يس 5518
 30/08/2032 35 ليمتد ستورز، ال ال يس 5519
 13/09/2032 5 نوفارتس فارما ايه جي 5540
 25/08/2004 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5549
 25/08/2004 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5550
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5551
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5552
 25/08/2004 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5553
 25/08/2004 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5554
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5555
 25/08/2011 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5556
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5557
 25/08/2032 3 ارتن الحديثة للصناعهرشكة سب 5558
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5559
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5560
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5561
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5562
 25/08/2004 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5563
 25/08/2032 5 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5564
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5565
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 25/08/2004 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5566
 25/08/2032 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5567
 25/08/2004 3 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5568
 25/08/2011 5 كة سبارتن الحديثة للصناعهرش  5569
 25/08/2011 5 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5570
 25/08/2032 5 رشكة سبارتن الحديثة للصناعه 5571
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز 5579
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز 5582
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5586
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5587
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5591
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5594
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5602
 20/09/2032 5 كومبني ) اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل 5604
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5605
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5606
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5607
 20/09/2032 5 اغيس اندسرتيز ( ان ارسائييل كومبني ) 5608
 20/09/2032 5 ال يت دي 1989س كومريشال اجانسيس اجي 5611
 20/09/2032 5 ) ال يت دي 1983اجيس نداسرتياس (  5612
 20/09/2032 5 ) ال يت دي 1983اجيس نداسرتياس (  5613
 20/09/2032 5 ) ال يت دي 1983اجيس نداسرتياس (  5614
 20/09/2032 5 ) ال يت دي 1983اجيس نداسرتياس (  5615
 20/09/2032 5 ) ال يت دي 1983اجيس نداسرتياس (  5624
 20/09/2032 5 ) ال يت دي 1983اجيس نداسرتياس (  5629
 20/09/2032 1 رشكة جلوري للمواد الالصقة املساهمة الخصوصية املحدودة 5667
جات جيفات شايم ، كووبراتيف سوسيويت فور بريسريفيشني اوف  5668

 ال يت دياغريكالتشار بروداكتس 
32 07/10/2032 

 16/10/2032 30 كرافت فودز جروب براندز إل إل يس 5676
 15/10/2032 32 كرافت فودز جروب براندز إل إل يس 5677
 16/10/2032 29 كرافت فودز جروب براندز إل إل يس 5678
 05/11/2032 36 سيتي بنك، ان . ايه 5695
 05/11/2032 9 سيتي غروب انك 5701
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 05/11/2032 36 سيتي غروب انك 5702
 05/11/2032 25 أتش يب ايه برانديد أباريل إنرتبرايسز, أل أل يس 5706
 08/11/2032 39 فيديرال اكسربيس كوربوريشن 5714
 08/11/2032 39 فيديرال اكسربيس كوربوريشن 5718
 18/11/2032 3 تيناكس اس يب ايه 5728
 18/11/2032 5 جالكسو غروب ليميتد 5733
 18/11/2032 5 جالكسو جروب ليميتد 5739
 23/11/2032 3 املوارد ناتشورال بيويت برودكتس كورب 5740
 22/11/2032 3 ريفلون ( سيويس ) , اس . اي 5771
 10/11/2032 30 اسكندر الياس عبدو امسيح 5776
 29/11/2032 10 فيلدبوينت. يب .يف 5792
 10/12/2032 42 ال ال يب هيلتون ورلدوايد هولدينغ 5793
 10/12/2032 42 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 5794
 23/12/2032 29 رشكة ابناء فريد خلف/ محالت خلف 5815
 13/12/2032 29 رشكة ابناء فريد خلف/محالت خلف 5816
 23/12/2032 29 رشكة ابناء فريد خلف/محالت خلف 5817
 07/01/2033 29 الت خلفرشكة ابناء فريد خلف/مح 5818
 07/01/2033 29 رشكة ابناء فريد خلف/محالت خلف 5819
 07/01/2033 29 رشكة ابناء فريد خلف/محالت خلف 5820
 23/12/2032 30 رشكة ابناء فريد خلف/ محالت خلف 5821
 23/12/2032 30 رشكة ابناء فريد خلف/ محالت خلف 5830
 23/12/2032 29 خلفرشكة ابناء فريد خلف/محالت  5831
 23/12/2032 29 رشكة ابناء فريد خلف/محالت خلف 5832
 23/12/2032 30 رشكة ابناء فريد خلف/محالت خلف 5833
 23/12/2032 29 رشكة ابناء فريد خلف/محالت خلف 5834
 10/01/2033 5 اسرتازينكا يو يك ملتد 5836
 10/01/2033 3 روكيت أند كوملان أوفر سيز ليمتد 5837
 10/01/2033 5 روكيت أند كوملان أوفر سيز ليمتد 5838
 10/01/2033 3 روكيت أند كوملان أوفر سيز ليمتد 5839
 10/01/2033 5 روكيت أند كوملان أوفر سيز ليمتد 5840
 10/01/2033 10 باملوليف كومباين -كولجيت  5843
 10/01/2033 3 باملوليف كومباين -كولجيت  5844
 10/01/2033 21 باملوليف كمبني -لجيت كو  5845
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 10/01/2033 21 باملوليف كمبني -كولجيت  5846
 10/01/2033 5 باملوليف كومباين -كولجيت  5847
 10/01/2033 3 باملوليف كمبني -كولجيت  5848
 10/01/2033 5 باملوليف كمبني -كولجيت  5849
 04/02/2005 37 وايرلبول اميا  اس. يب . إيه 5879
 18/02/2033 16 رشكة مثقال وشوكت وسامي عصفور 5908
 18/02/2033 34 رشكة مثقال وشوكت وسامي عصفور 5909
 18/02/2033 16 رشكة مثقال وشوكت وسامي عصفور 5912
 18/02/2032 34 رشكة مثقال وشوكت وسامي عصفور 5913
 18/02/2005 34 رشكة مثقال وشوكت وسامي عصفور 5914
 18/02/2033 16 كة مثقال وشوكت وسامي عصفوررش  5915
 27/01/2033 25 هوغو بوس تريد مارك مانيجامنت جي أم أتش اند يس أوه يس.يك جي 5927
 27/01/2033 25 هوغو بوس تريد مارك مانيجامنت جي أم أتش اند يس أوه يس.يك جي 5928
 18/11/2032 36 ريل ستات ال ال يس 21سنرشي  5935
 18/11/2032 36 ريل ستات ال ال يس 21ي سنرش  5936
 18/11/2032 36 ريل ستات ال ال يس 21سنرشي  5937
 14/02/2033 42 بورو انرتناسيونال دو ميدسان سون فرنتري 5939
 14/02/2033 41 بورو انرتناسيونال دو ميدسان سون فرنتري 5940
 14/12/2032 36 بورو انرتناسيونال دو ميدسان سون فرنتري 5941
 03/03/2033 30 مارس انكوربوريتد 5965
 11/03/2033 20 الرشكة العاملية لتسويق مستلزمات النوم املحدوده 5971
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5987
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5988
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5989
 07/02/2033 41 كوم انرتناشيونال انك .فيا 5990
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5991
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5992
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5993
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5994
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5995
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5996
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5997
 07/02/2047 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5998
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 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 5999
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6000
 07/02/2033 41 رتناشيونال انك .فياكوم ان 6001
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6002
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6003
 08/03/2033 5 وييث، ش.م.م 6012
 30/03/2033 3 جيانفرانكو فري أس.يب.ايه، (فرع جي ال يت) 6032
 21/03/2033 18 يت) جيانفرانكو فري أس.يب.ايه، (فرع جي ال 6033
 21/03/2005 3 جيانفرانكو فري أس.يب.ايه، (فرع جي ال يت) 6034
 29/03/2033 34 صبحي الرشبجي ورشكاه ش.م.م. -الرشكة اللبنانية لورق السيكارة  6037
 29/03/2033 34 صبحي الرشبجي ورشكاه ش.م.م. -الرشكة اللبنانية لورق السيكارة  6038
 08/03/2033 34 صبحي الرشبجي ورشكاه ش.م.م. -نانية لورق السيكارة الرشكة اللب 6039
 29/03/2033 34 صبحي الرشبجي ورشكاه ش.م.م. -الرشكة اللبنانية لورق السيكارة  6040
 21/03/2033 25 جيانفرانكو فري أس.يب.ايه، (فرع جي ال يت) 6041
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6149
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6150
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6151
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6152
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6153
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6154
 07/02/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6155
 12/05/2033 3 هينكل أي جي أند كو. يك جي أي أي 6208
 12/05/2033 3 هينكل أي جي أند كو. يك جي أي أي 6210
 24/11/2033 5 جالكسو سميثكالين بايولوجيكالز اس.ايه 6611
 17/12/2033 34 جابان توباكو انك 6650
 17/12/2033 34 جابان توباكو انك 6652
 25/01/2034 30 انكوربوريتد مارس 6790
 25/01/2034 30 مارس انكوربوريتد 6790
 12/03/2033 41 فياكوم انرتناشيونال انك . 6996
 14/08/2020 42 أجلينت تيكنولوجيس , إنك. 7269
 08/06/2025 5 رشكة هايجل أكتيفيا ملواد التنظيف والتجميل 10635
 27/04/2026 29 رشكة الميكو للتجارة العامه 11364
 25/10/2028 25 عمر سليم رسيس 14195
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 13/12/2028 30 رشكة حنضل للحلويات املساهمة الخصوصية املحدودة 14393
 01/09/2015 38 رشكة ام يب يس أي يب (منطقة حرة ذ.م.م.) 15354
 01/09/2015 41 رشكة ام يب يس أي يب (منطقة حرة ذ.م.م.) 15355
 19/11/2015 30 شيونالرشكة الرباق انرتنا 15644
 24/11/2029 29 رشكة أبناء فريد خلف/ محالت خلف 15654
 30/11/2029 5 بيري فابره ميديكامنت سويتيه بار اكتيونز سيمبليفي 15668
 28/01/2016 30 رشكة ابو خرشيق التجارية ع.ع 15816
 09/02/2030 30 نائل جودت عباس اشهب 15834
 05/04/2030 32 اعية التجاريةرشكة االتقان الصن 16021
 20/04/2030 25 عمر سليم محمد رسيس 16111
 20/04/2030 25 عمر سليم محمد رسيس 16112
 03/05/2030 25 رشكة البدوي لدباغة وصناعة الجلود وتجارتها 16141
 03/11/2030 29 رشكة الريف لالستثامر والتسويق الزراعي للمساهمة الخصوصية 16859
 17/11/2030 29 كة الريف لالستثامر والتسويق الزراعي للمساهمة الخصوصيةرش  16895
 27/01/2031 23 رشكة النجيب للتجارة ولوازم الخياطني العادية العامة 17093
 27/01/2031 23 رشكة النجيب للتجارة ولوازم الخياطني العادية العامة 17094
 27/01/2031 7 العادية العامةرشكة النجيب للتجارة ولوازم الخياطني  17095
 31/12/2031 5 رشكة مجموعة الرشوق التجارية اإلستثامرية 17104
 31/01/2031 4 رشكة السيد للمواد الغذائية لالسترياد والتصدير التجارية م.خ 17117
 22/02/2031 42 جامعة القدس املفتوحة 17238
 08/03/2031 38 رشكة التقنيات الحديثة 17293
 23/01/2032 3 احمد عمر محمد ابو رعد 17297
 23/03/2031 1 احمد نعيم هاشم قرمان 17365
 27/04/2031 25 سامر ناجح عباس بعارة 17468
 19/04/2031 30 رشكة املوارد الوطنية لالستثامر 17485
 19/04/2031 29 رشكة املوارد الوطنية لالستثامر 17486
 25/04/2031 30 رشكة مطاحن بن الرشيد 17511
 26/04/2031 9 الرشكة الهندسية الكهروميكانيكية 17514
 13/05/2031 25 رشكة ابورشخ لتجارة وتسويق لوازم االحذية 17592
 28/12/2031 3 محمد هاشم تاجر رسمه 17596
 18/05/2031 3 محمد هاشم تاجر رسمه 17597
 18/05/2031 5 محمد هاشم تاجر رسمه 17599
 18/05/2031 5 هاشم تاجر رسمهمحمد  17600
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 18/05/2031 5 محمد هاشم تاجر رسمه 17601
 02/06/2031 21 رشكة ابو رسية التجارية 17702
 03/06/2031 24 رشكة أبو رسية التجارية 17703
 02/06/2031 8 رشكة أبو رسية التجارية 17704
 20/06/2031 36 الرشكة العاملية املتحده للتأمني 17808
 20/06/2031 36 الرشكة العاملية املتحده للتأمني 17809
 14/07/2031 20 نضال مصطفى حسن البزرة 17884
 26/07/2031 2 طمبور مليتد، رشكة ارسائيلية 17935
 26/07/2031 2 طمبور مليتد، رشكة ارسائيلية 17938
 16/09/2031 25 رشكة بينك بيويت لالبسة العادية العامة 18139
 07/10/2031 20 يل اسعد حسن بزره وسمري اسعد حسن بزرهنب 18190
 06/10/2031 18 ذا كارتون نيت ورك، انك 18195
 06/10/2031 21 ذا كارتون نيت ورك إنك. 18196
 06/10/2031 24 ذا كارتون نيت ورك إنك. 18197
 06/10/2031 25 ذا كارتون نيت ورك إنك. 18198
 06/10/2031 28 ذا كارتون نيت ورك إنك. 18199
 06/10/2031 30 ذا كارتون نيت ورك إنك. 18200
 19/10/2031 29 رشكة مذيب حداد واوالده 18269
 21/10/2031 21 رشكة ابو رسية التجارية م خ م 18276
 21/10/2031 21 رشكة ابو رسية التجارية م خ م 18277
 08/11/2031 32 رشكة كول للتجارة والصناعة 18328
 28/11/2031 3 يحيى محمود رجى مرعي 18396
 06/12/2031 35 محمد خالد محمد عليان 18455
 06/12/2031 16 محمد خالد محمد عليان 18456
 20/12/2031 19 محمد محمد مصطفى محمد يوسف ابو منشار 18550
 27/12/2031 25 رشكة واوعامل من الروعة للتجارة واالستثامر 18574
 20/01/2032 30 للشكوالته رشكة الحجاز 18578
 11/01/2032 41 رشكة تراي فيتنس للرياضة واالستجامم املساهمة الخصوصية املحدودة 18586
 11/01/2032 8 رشكة تراي فيتنس للرياضة واالستجامم املساهمة الخصوصية املحدودة 18587
 11/01/2032 28 دةرشكة تراي فيتنس للرياضة واالستجامم املساهمة الخصوصية املحدو  18588
 11/01/2032 25 رشكة تراي فيتنس للرياضة واالستجامم املساهمة الخصوصية املحدودة 18589
 11/01/2032 7 رشكة تراي فيتنس للرياضة واالستجامم املساهمة الخصوصية املحدودة 18590
 20/01/2032 30 يلديز هولدينج انونيم شريكيتي 18604
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 25/01/2032 25 ة االستثامريةرشكة سلكا الصناعي 18605
 26/01/2032 36 رشكة االتحاد لالعامر واالستثامر املساهمة العامة املحدودة 18614
 01/02/2032 35 رشكة الزاهرية للتجارة واالستثامر 18663
 01/02/2032 35 رشكة الزاهرية للتجارة واالستثامر 18664
 01/02/2032 35 رشكة الزاهرية للتجارة واالستثامر 18665
 01/02/2032 25 رشكة الزاهرية للتجارة واالستثامر 18666
 01/02/2032 25 رشكة الزاهرية للتجارة واالستثامر 18667
 01/02/2032 25 رشكة الزاهرية للتجارة واالستثامر 18668
 10/02/2032 32 يونان تاسيل ديبيور بيولوجيكال يت غروب كو. ليمتد 18694
 10/02/2032 30 تاسيل ديبيور بيولوجيكال يت غروب كو. ليمتديونان  18695
 16/02/2032 43 اسامه عبد ابراهيم خلف 18724
 16/02/2032 35 اسامه عبد ابراهيم خلف 18728
 16/02/2032 20 رشكة الواندا لالستثامر 18729
 21/02/2032 29 رشكة جرين الند جروب ش.م.م 18744
 21/02/2032 29 لرحمن قمحيةرشكة صادق وعبد ا 18746
 23/02/2032 36 رشكة ار . اي اند . يب للتطوير واالنشاءات 18748
 23/02/2032 43 رشكة ار . اي اند . يب للتطوير واالنشاءات 18749
نيسان جيدوشا كابوشييك كايشا (وتعمل أيضا باسم نيسان موتور كو.،  18805

 ليمتد)
9 27/02/2032 

 01/03/2032 29 عوده عزازمهزاهي حامد  18827
 01/03/2032 32 زاهي حامد عوده عزازمه 18828
 01/03/2032 30 زاهي حامد عوده عزازمه 18829
 21/03/2032 29 سام صبحي العيل وأوالده 18929
 23/03/2032 5 رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر مساهمة خصوصية 18932
 24/03/2032 30 خصوصيةرشكة مطاحن بن الرشيد مساهمة  18937
 31/03/2032 5 تاسيل فارماسوتيكال جروب كو.، ليمتد. 18959
 03/04/2032 3 رشكة الزملوط للتوزيع م . خ .م 18961
 05/04/2032 29 رشكة العرين للتصنيع والتسويق 18975
 05/04/2032 30 رشكة العرين للتصنيع والتسويق 18976
 05/04/2032 32 جاريةرشكة محالت العجاوي الت 19026
 07/04/2032 25 رشكة الغزالن التجارية 19027
 14/04/2032 43 رامز يعقوب بنديل حرصي 19055
 19/04/2032 38 رشكة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال 19072
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 19/04/2032 38 رشكة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال 19073
 20/04/2032 5 جونسون اند جونسون 19081
 25/04/2032 29 رشكة سنيورة للصناعات الغذائية 19099
 03/05/2032 25 رشكة نيوستيب شوز للتجاره والتوزيع م.خ. 19125
 03/05/2032 25 رشكة نيوستيب شوز للتجاره والتوزيع م.خ. 19126
 05/05/2032 25 رشكة روفال لالحذية العادية العامة 19139
 12/05/2032 29 فواكه الطازجة املساهمة الخصوصية املحدودةرشكة السلطان لل 19155
 12/05/2032 3 موىس احمد محمود عبد رب 19156
 18/05/2032 30 رشكة يعقوب القوره ورشكاه / مصنع القوره للشوكوالتة 19184
 22/05/2032 5 فاسكا, اس. ايه. 19191
 22/05/2032 29 فاسكا, اس. ايه. 19192
 22/05/2032 30 اس. ايه.فاسكا,  19193
 22/05/2032 32 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 19194
 22/05/2032 35 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 19195
 30/05/2032 5 جونسون أند جونسون 19222
 12/06/2032 32 ريةرشكة محالت العجاوي التجا 19259
 13/06/2032 29 رشكة صادق وعبد الرحمن قمحية 19261
 13/06/2032 38 رشكة حضارة لالستثامر التكنولوجي 19262
 15/06/2032 30 السيد بالل محمد الحموي 19323
 27/06/2032 35 رشكة رويال لصناعة االحذية 19354
 30/06/2032 5 الليامند فارما ايه جي 19369
 30/06/2032 7 رشكة روملان وورلد م م ح 19372
 30/06/2032 9 رشكة روملان وورلد م م ح 19373
 30/06/2032 11 رشكة روملان وورلد م م ح 19374
 30/06/2032 12 رشكة روملان وورلد م م ح 19375
 30/06/2032 35 رشكة روملان وورلد م م ح 19376
 03/07/2032 43 حدودةتونتي يت املساهمة الخصوصية امل 19378
 04/07/2032 5 جونسون اند جونسون 19385
 06/07/2032 29 رشكة جامل عبداملجيد حنفيه واوالده 19393
 06/07/2032 30 رشكة جامل عبداملجيد حنفيه واوالده 19394
 06/07/2032 43 رشكة جامل عبداملجيد حنفيه واوالده 19395
 07/07/2032 3 والتجارة رشكة ويزرد لصناعة الصابون 19397
 19/07/2032 25 رائد زهري" محمد عيل " املدبوح 19433
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 25/07/2032 30 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 19472
 25/07/2032 29 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 19473
 25/07/2018 30 ني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصيةرشكة الجربي 19474
 25/07/2032 32 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 19475
 27/07/2032 30 رشكة العثامن لإلنتاج والتصنيع الزراعي 19484
 27/07/2032 5 جونسون اند جونسون 19492
 27/07/2032 6 يب.يف.دوويت  19493
 27/07/2032 6 دوويت يب.يف. 19494
 01/08/2032 3 ميك أب أرت كوزميتيكس إنك. 19503
 06/08/2032 9 موتلو أكو يف مازيلريي سنايي أنونيم سريكيتي 19526
 11/08/2032 9 ايتون كوربوريشن 19542
 11/08/2032 9 ايتون كوربوريشن 19543
 11/08/2032 9 ايتون كوربوريشن 19544
 11/08/2032 9 ايتون انداسرتيز جي ام يب اتش 19545
 11/08/2032 3 بروكرت & جامبل بزنيس سريفيس كندا كومبني. 19546
 11/08/2032 3 بروكرت & جامبل بزنيس سريفيس كندا كومبني. 19547
 11/08/2032 21 بروكرت & جامبل بزنيس سريفيس كندا كومبني. 19548
 11/08/2032 21 وكرت & جامبل بزنيس سريفيس كندا كومبني.بر  19549
 14/08/2032 25 محمد صابر عبد املهدي شاكر ابو عمر 19561
 16/08/2032 32 بريتفيك سوفت درينكس مليتد 19570
 18/08/2032 3 ماريكو ليمتد. 19572
 18/08/2032 35 رشكة املركز الفلسطيني االورويب لالخصاب واملساعدة عىل الحمل 19573
 18/08/2032 10 رشكة املركز الفلسطيني االورويب لالخصاب واملساعدة عىل الحمل 19574
 18/08/2032 42 أورنج براند سريفيس ليمتد 19576
 18/08/2032 38 أورنج براند سريفيس ليمتد 19577
 18/08/2032 9 أورنج براند سريفيس ليمتد 19578
 18/08/2032 42 ليمتدأورنج براند سريفيس  19579
 18/08/2032 38 أورنج براند سريفيس ليمتد 19580
 18/08/2032 9 أورنج براند سريفيس ليمتد 19581
 21/08/2032 32 رشكة ام يب جي انتريناشونال براندز جي ام يب اتش 19584
 21/08/2046 33 رشكة ام يب جي انتريناشونال براندز جي ام يب اتش 19585
 22/08/2032 6 كة مصانع التنك املحدودهرش  19588
 23/08/2032 1 ترينسيو يوروب جي ام يب اتش 19596
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 05/09/2032 25 ذا ارسنال فوتبول كلوب بابليك ليمتد كومباين 19621
 05/09/2032 41 ذا ارسنال فوتبول كلوب بابليك ليمتد كومباين 19622
 05/09/2032 25 مباينذا ارسنال فوتبول كلوب بابليك ليمتد كو  19623
 05/09/2032 41 ذا ارسنال فوتبول كلوب بابليك ليمتد كومباين 19624
 05/09/2032 25 ذا ارسنال فوتبول كلوب بابليك ليمتد كومباين 19625
 05/09/2032 41 ذا ارسنال فوتبول كلوب بابليك ليمتد كومباين 19626
 05/09/2032 30 رشكة محالت أبو زينة للمواد الغذائية 19627
 05/09/2032 9 مهدي عادل حسن ارشيد 19628
 05/09/2032 9 مهدي عادل حسن ارشيد 19629
 05/09/2032 11 مهدي عادل حسن ارشيد 19630
 05/09/2032 11 مهدي عادل حسن ارشيد 19631
 05/09/2032 7 مهدي عادل حسن ارشيد 19632
 07/09/2032 32 انبيف بيلجام اس بيه آر إل 19638
 11/09/2032 7 كابوشييك كايشا توشيبا (توشيبا كوربوريشن) 19650
 11/09/2032 9 كابوشييك كايشا توشيبا (توشيبا كوربوريشن) 19651
 11/09/2032 10 كابوشييك كايشا توشيبا (توشيبا كوربوريشن) 19652
 11/09/2032 11 كابوشييك كايشا توشيبا (توشيبا كوربوريشن) 19653
 12/09/2032 8 ذا جيليت كومباين ال ال يس 19655
 12/09/2032 8 ذا جيليت كومباين ال ال يس 19656
 18/09/2032 3 دابور انديا ليمتد 19676
 18/09/2032 3 دابور انديا ليمتد 19677
 18/09/2032 3 دابور انديا ليمتد 19678
 18/09/2032 28 جمعية اتحاد اآلرش العاملي 19680
 18/09/2032 6 رشكة اللؤلؤة لألملنيوم 19682
 18/09/2032 6 رشكة اللؤلؤة لألملنيوم 19683
 18/09/2032 6 رشكة اللؤلؤة لألملنيوم 19684
 22/09/2032 3 إتش إف يس بريستيج إنرتناشونال هولدينغ سويترسالند إس إيه آرإل 19692
 27/09/2032 9 ذا لينوكس فاونديشن 19706
 27/09/2032 42 كس فاونديشنذا لينو  19707
 29/09/2032 30 باك غيدا يوريتم يف بازارالما أنونيم سريكيتي 19714
 02/10/2032 9 سامسونغ إيليكرتونيكس كو. ، ليمتد 19715
 02/10/2032 9 سامسونغ إيليكرتونيكس كو. ، ليمتد 19716
 03/10/2032 19 رشكة عالرية اخوان للباطون الجاهز 19725
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 04/10/2032 38 رشكة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 19727
 06/10/2032 25 رشكة فتليست التجارية للحياكة والنسيج 19740
 06/10/2032 3 سالفاتور فرياغامو اس.يب.ايه. 19742
 06/10/2032 25 سالفاتور فرياغامو اس.يب.ايه. 19745
 06/10/2032 3 سالفاتور فرياغامو اس.يب.ايه. 19746
 06/10/2032 25 سالفاتور فرياغامو اس.يب.ايه. 19749
 06/10/2032 9 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 19750
 06/10/2032 16 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 19751
 06/10/2032 25 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 19752
 06/10/2032 28 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 19753
 06/10/2032 41 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 19754
 06/10/2032 29 رشكة جرين الند جروب ش.م.م 19756
 09/10/2032 18 جوسيو جويس أس.يب.إيه 19757
 09/10/2032 25 جوسيو جويس أس.يب.إيه 19758
 09/10/2032 3 هويب كوزميتيك إمياالت سنايي يف تيكاريت أنونيم سريكيتي 19759
 09/10/2032 25 شادي سليامن سميح ملحيس 19762
تشريتش & دويت كو., انك. (كوبوريشن اوف ستيت اوف ديالوير, يس  19765

 اس ايه)
3 10/10/2032 

 12/10/2032 30 عيد فارس متامامين س 19791
 13/10/2032 36 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19793
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19794
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19795
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19796
 13/10/2032 43 ن ورلدوايد هولدينغ ال ال يبهيلتو  19797
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19798
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19799
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19800
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19801
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19802
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19803
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19804
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19805
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19806
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 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19807
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19808
 13/10/2032 43 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال يب 19809
 13/10/2032 42 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 19810
 17/10/2032 30 لتجارة والتسويقرشكة ابوشمسية ل 19819
 18/10/2032 25 ابريكرومبي اند فيتش يوروب إس أي جي إل 19820
 19/10/2032 5 سانويف 19832
 20/10/2032 35 بريفريد غيست ، إنك. 19837
 20/10/2032 43 بريفريد غيست ، إنك. 19838
 20/10/2032 3 ميسرت سريي سومبونساكديكول 19839
 24/10/2032 9 اليكرتونيكس, ال ال يسبيتس  19841
 25/10/2032 9 احمد راغب نايف الصغري 19846
 26/10/2032 29 رشكة مذيب حداد واوالده 19849
 26/10/2032 30 رشكة مذيب حداد واوالده 19850
 26/10/2032 29 رشكة مذيب حداد واوالده 19851
 26/10/2032 30 رشكة مذيب حداد واوالده 19852
 26/10/2032 43 رشكة بيانوكافيه للأمكوالت واملرشوبات الخفيفة 19853
 30/10/2032 36 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19859
 30/10/2032 43 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19860
 26/10/2032 36 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19861
 30/10/2032 43 ونال آي يب، أل أل يسشرياتون إنرتناش 19862
 30/10/2032 35 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19863
 30/10/2032 36 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19864
 30/10/2032 39 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19865
 30/10/2032 41 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19866
 30/10/2032 43 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19867
 30/10/2032 44 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19868
 30/10/2032 45 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19869
 30/10/2032 35 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19870
 30/10/2032 36 شونال آي يب، أل أل يسشرياتون إنرتنا 19871
 30/10/2032 39 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19872
 30/10/2032 41 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19873
 30/10/2032 43 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19874
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 30/10/2032 44 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19875
 30/10/2032 45 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19876
 30/10/2032 3 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19877
 30/10/2032 44 شرياتون إنرتناشونال آي يب، أل أل يس 19878
 31/10/2032 29 رشكة الرشق االدىن للصناعة والتجارة مساهمة خصوصية محدودة 19881
 31/10/2018 44 سوسيتي ديز هوتيلز مرييدين 19882
 31/10/2032 43 سوسيتي ديز هوتيلز مرييدين 19883
 31/10/2032 35 سوسيتي ديز هوتيلز مرييدين 19884
 31/10/2032 36 سوسيتي ديز هوتيلز مرييدين 19885
 31/10/2032 39 سوسيتي ديز هوتيلز مرييدين 19886
 31/10/2032 41 لز مرييدينسوسيتي ديز هوتي 19887
 31/10/2032 43 سوسيتي ديز هوتيلز مرييدين 19888
 31/10/2032 44 سوسيتي ديز هوتيلز مرييدين 19889
 31/10/2032 45 سوسيتي ديز هوتيلز مرييدين 19890
 02/11/2032 43 ورلدوايد فراتشيس سيستمز ، إنك. 19899
 02/11/2032 43 دوايد ، أل أل يس.ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورل 19900
 02/11/2032 36 ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد ، أل أل يس. 19901
 02/11/2032 41 ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد ، أل أل يس. 19902
 02/11/2032 43 ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد ، أل أل يس. 19903
 02/11/2032 30 يو كيه مليتد كادبوري 19905
 02/11/2032 5 فيف هيلثكري يو كيه مليتد 19908
 02/11/2032 5 فيف هيلثكري يو كيه مليتد 19909
 02/11/2032 5 غالكسوسميثكالين ال ال يس 19912
 02/11/2032 5 رشكة نوفارتس فارما ايه جي 19913
 03/11/2032 33 ام اتش يس اس 19918
 03/11/2032 16 انرتناشيونال دي ميديسينس سانس فرونترييس بورياو 19921
 03/11/2032 36 بورياو انرتناشيونال دي ميديسينس سانس فرونترييس 19922
 03/11/2032 44 بورياو انرتناشيونال دي ميديسينس سانس فرونترييس 19923
 03/11/2032 9 بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس 19924
 03/11/2032 9 ونيكس, ال ال يسبيتس اليكرت  19925
 03/11/2032 9 بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس 19926
 14/11/2032 3 بريسدورف أي جي 19950
 14/11/2032 5 أستيال فارما يوروب يب.يف. 19954
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 14/11/2032 5 أستيال فارما يوروب يب.يف. 19955
 17/11/2032 25 جوفاين فاشني، ليمتد 19966
 17/11/2032 35  فاشني، ليمتدجوفاين 19967
 17/11/2032 20 بالل يوسف عبد الله الشعراوي 19968
 17/11/2032 34 فيليب موريس براندس سارل 19970
 21/11/2032 32 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية 19971
 22/11/2032 5 الفاسيجام اس.بيه.ايه. 19974
 22/11/2032 5 .ايه.الفاسيجام اس.بيه 19975
 23/11/2032 3 بريسدورف أي جي 19976
 23/11/2032 3 هينكل صواد مليتد. 19977
 23/11/2032 3 هينكل صواد مليتد. 19978
 23/11/2032 3 هينكل صواد مليتد. 19979
 23/11/2032 30 رشكة السيد للمواد الغذائية لالسترياد والتصدير التجارية م.خ 19980
 24/11/2032 5 ل جي كيم, ال يت ديا 19982
 27/11/2032 21 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 19986
 27/11/2032 17 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 19987
 27/11/2032 20 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 19988
 30/11/2032 28 تايلور ميد غولف كومباين، اينك. 20001
 30/11/2032 9 إينو موبايل إنريجي إنفستمنت كو. إل يت دي -هانريجي كو  20002
 30/11/2032 40 إينو موبايل إنريجي إنفستمنت كو. إل يت دي -هانريجي كو  20003
 01/12/2032 30 عبد الرحمن محمود محمد حثناوي 20006
 04/12/2032 35 محمود فهد سعد] سيف 20007
 04/12/2032 43 طفى حنونفراس محمد صبحي مص 20010
 05/12/2032 29 تاكو بل كوربوريشن 20011
 05/12/2036 30 تاكو بل كوربوريشن 20012
 05/12/2032 32 تاكو بل كوربوريشن 20013
 05/12/2032 43 تاكو بل كوربوريشن 20014
 05/12/2032 29 تاكو بل كوربوريشن 20023
 05/12/2032 30 تاكو بل كوربوريشن 20024
 05/12/2032 32 تاكو بل كوربوريشن 20025
 05/12/2032 43 تاكو بل كوربوريشن 20026
 05/12/2032 29 تاكو بل كوربوريشن 20027
 05/12/2032 30 تاكو بل كوربوريشن 20028
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 05/12/2032 32 تاكو بل كوربوريشن 20029
 05/12/2032 43 تاكو بل كوربوريشن 20030
 05/12/2032 43 اشينال، ال ال يس.بيتزا هت انرتن 20032
 05/12/2032 30 بيتزا هت انرتناشينال، ال ال يس. 20033
 05/12/2032 29 كنتايك فرايد تشيكن انرتناشونال هولدينغز أل أل يس. 20035
 05/12/2032 30 كنتايك فرايد تشيكن انرتناشونال هولدينغز أل أل يس. 20036
 05/12/2032 43 ناشونال هولدينغز أل أل يس.كنتايك فرايد تشيكن انرت  20037
 05/12/2032 43 كنتايك فرايد تشيكن انرتناشونال هولدينغز أل أل يس. 20037
 05/12/2032 29 كنتايك فرايد تشيكن انرتناشونال هولدينغز أل أل يس. 20038
 05/12/2032 30 كنتايك فرايد تشيكن انرتناشونال هولدينغز أل أل يس. 20039
 05/12/2032 43 كنتايك فرايد تشيكن انرتناشونال هولدينغز أل أل يس. 20040
 06/12/2032 3 كور إس. آي. آر. إل. 20044
 06/12/2032 5 كور إس. آي. آر. إل. 20045
 06/12/2032 5 الفاسيجام اس.بيه.ايه. 20047
 07/12/2032 38 غسان الطاهر بن جدو 20048
 07/12/2032 41 وغسان الطاهر بن جد 20049
 07/12/2032 35 غسان الطاهر بن جدو 20050
 08/12/2046 1 باسف اس اي 20058
 08/12/2032 2 باسف اس اي 20059
 08/12/2032 3 باسف اس اي 20060
 08/12/2032 4 باسف اس اي 20061
 08/12/2032 5 باسف اس اي 20062
 08/12/2032 6 باسف اس اي 20063
 08/12/2032 7 اي باسف اس 20064
 08/12/2032 11 باسف اس اي 20065
 08/12/2032 12 باسف اس اي 20066
 08/12/2032 14 باسف اس اي 20067
 08/12/2032 16 باسف اس اي 20068
 08/12/2032 17 باسف اس اي 20069
 08/12/2032 18 باسف اس اي 20070
 08/12/2032 19 باسف اس اي 20071
 08/12/2032 20 ايباسف اس  20072
 08/12/2032 22 باسف اس اي 20073
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 08/12/2032 23 باسف اس اي 20074
 08/12/2032 40 باسف اس اي 20075
 08/12/2032 41 باسف اس اي 20076
 08/12/2032 42 باسف اس اي 20077
 08/12/2032 43 باسف اس اي 20078
 08/12/2032 44 باسف اس اي 20079
 08/12/2032 45 ايباسف اس  20080
 08/12/2032 24 باسف اس اي 20081
 08/12/2032 25 باسف اس اي 20082
 08/12/2032 27 باسف اس اي 20083
 08/12/2032 28 باسف اس اي 20084
 08/12/2032 31 باسف اس اي 20085
 08/12/2032 32 باسف اس اي 20086
 08/12/2032 35 باسف اس اي 20087
 08/12/2032 36 ايباسف اس  20088
 08/12/2032 37 باسف اس اي 20089
 08/12/2032 39 باسف اس اي 20090
 08/12/2032 40 باسف اس اي 20091
 08/12/2032 41 باسف اس اي 20092
 08/12/2032 42 باسف اس اي 20093
 08/12/2032 43 باسف اس اي 20094
 08/12/2032 45 باسف اس اي 20095
 08/12/2032 44 ايباسف اس  20096
 08/12/2032 1 باسف اس اي 20097
 08/12/2032 2 باسف اس اي 20098
 08/12/2032 3 باسف اس اي 20099
 08/12/2032 4 باسف اس اي 20100
 08/12/2032 5 باسف اس اي 20101
 08/12/2032 6 باسف اس اي 20102
 08/12/2032 7 باسف اس اي 20103
 08/12/2032 11 باسف اس اي 20104
 08/12/2032 12 باسف اس اي 20105
 08/12/2032 14 باسف اس اي 20106
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 08/12/2032 16 باسف اس اي 20107
 08/12/2032 17 باسف اس اي 20108
 08/12/2032 18 باسف اس اي 20109
 08/12/2032 19 باسف اس اي 20110
 08/12/2032 20 باسف اس اي 20111
 08/12/2060 22 باسف اس اي 20112
 08/12/2032 23 باسف اس اي 20113
 08/12/2032 24 باسف اس اي 20114
 08/12/2032 25 باسف اس اي 20115
 08/12/2032 27 باسف اس اي 20116
 08/12/2032 28 باسف اس اي 20117
 08/12/2032 31 باسف اس اي 20118
 08/12/2032 32 باسف اس اي 20119
 08/12/2032 35 باسف اس اي 20120
 08/12/2032 36 باسف اس اي 20121
 08/12/2032 37 باسف اس اي 20122
 08/12/2032 39 باسف اس اي 20123
 11/12/2032 38 رشكة االتصاالت الخلوية الفلسطنية 20128
 12/12/2032 3 باير كونسيومر كري آ ج 20142
 12/12/2032 5 باير كونسيومر كري آ ج 20143
 12/12/2032 3 كونسيومر كري آ جباير  20144
 12/12/2032 5 باير كونسيومر كري آ ج 20145
 12/12/2032 3 باير كونسيومر كري آ ج 20146
 12/12/2032 5 باير كونسيومر كري آ ج 20147
 12/12/2032 3 باير كونسيومر كري آ ج 20148
 12/12/2032 5 باير كونسيومر كري آ ج 20149
 13/12/2032 17 للصناعات البالستيكية رشكة زمزم 20155
 13/12/2032 17 رشكة زمزم للصناعات البالستيكية 20157
 13/12/2032 17 رشكة زمزم للصناعات البالستيكية 20158
 13/12/2032 17 رشكة زمزم للصناعات البالستيكية 20160
 13/12/2032 35 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 20162
 13/12/2032 21 كة أعايل البحار للتجارة الدوليةرش  20163
 13/12/2032 20 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 20164
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 13/12/2032 19 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 20165
 13/12/2032 17 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 20166
 13/12/2032 11 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 20167
 13/12/2032 7 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 20168
 13/12/2032 6 رشكة أعايل البحار للتجارة الدولية 20169
 13/12/2032 5 الفاسيجام اس.بيه.ايه. 20172
 13/12/2032 3 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20177
 13/12/2032 3 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20179
 13/12/2032 3 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20180
 13/12/2032 3 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20181
 13/12/2032 3 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20182
 13/12/2032 3 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20183
 13/12/2032 44 أي ايهينكل أي جي اند كو. كيه جي  20184
 13/12/2032 5 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20185
 13/12/2032 3 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20186
 13/12/2032 44 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20187
 13/12/2018 5 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20188
 13/12/2032 3 كو. كيه جي أي ايهينكل أي جي اند  20189
 14/12/2032 30 إنرتكونتنانتيل غريت براندز أل أل يس 20190
 14/12/2032 30 رشكة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية 20191
 19/12/2032 32 رائد عبد الله محمد كرجة 20194
 19/12/2032 30 رائد عبد الله محمد كرجة 20195
 19/12/2032 29 مد كرجةرائد عبد الله مح 20196
 19/12/2032 41 فياكم انرتناشيونال .اي ان يس (ديالوار كوربوراشن) 20199
 20/12/2032 16 رشكة اللحام الصناعية التجارية 20200
 20/12/2032 16 رشكة اللحام الصناعية التجارية 20201
 21/12/2032 5 رشكة جاال كري لتسويق مواد التنظيف والتجميل م . خ . م 20204
 21/12/2032 16 رشكة جاال كري لتسويق مواد التنظيف والتجميل م . خ . م 20205
 21/12/2032 3 رشكة جاال كري لتسويق مواد التنظيف والتجميل م . خ . م 20206
 21/12/2032 30 رشكة املوارد الوطنية لالستثامر 20208
 21/12/2032 16 رشكة اللحام الصناعية التجارية 20210
 21/12/2032 16 رشكة اللحام الصناعية التجارية 20211
 26/12/2032 35 رشكة مرطبات ركب املساهمة الخصوصية املحدودة 20247
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 26/12/2032 43 رشكة مرطبات ركب املساهمة الخصوصية املحدودة 20248
 26/12/2032 9 بيتس اليكرتونيكس, ال ال يس 20249
 27/12/2032 29 رشكة جان برجر 20254
 27/12/2032 30 رشكة جان برجر 20255
 26/12/2032 29 رشكة جان برجر 20256
 27/12/2032 30 رشكة جان برجر 20257
 27/12/2032 43 رشكة جان برجر 20258
 27/12/2032 43 رشكة جان برجر 20259
 29/12/2032 29 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 20262
 29/12/2032 32 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 20263
 29/12/2032 29 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 20264
 29/12/2032 32 رشكة الجربيني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية مساهمة خصوصية 20265
الرشكة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات املحدودة/ رشكة سعودية  20266

 ذات مسؤولية محدودة
30 29/12/2032 

 29/12/2032 7 شاندونغ زهانغكيو بالور كو.، ليمتد. 20267
 29/12/2032 30 ايه. لوكر اس. يب. ايه. 20268
 29/12/2032 30 ايه. لوكر اس. يب. ايه. 20269
نغهاي شيميزوهاوسويرز مانيوفاكترشينغ كو., ليمتد/ رشكة محدودة شا 20277

منظمة وقامئة مبوجب قوانني جمهورية الصني الشعبية / غرضها : 
 الصناعة والتجارة

21 03/01/2033 

 05/01/2033 5 أسرتا زينيكا آ يب 20284
 05/01/2033 25 رشكة كرايزر م.ض. 20286
 08/01/2033 29 دينامرك فيبي جا، -ارال فودز امبا 20311
 08/01/2033 29 فيبي جا، دينامرك -ارال فودز امبا 20312
 08/01/2033 29 فيبي جا، دينامرك -ارال فودز امبا 20313
 08/01/2033 29 فيبي جا، دينامرك -ارال فودز امبا 20314
 15/12/2032 16 رشكة رميا للورق الصحي 20328
 16/01/2033 35 داالس للسياحة والسفر 20357
 16/01/2033 39 داالس للسياحة والسفر 20358
 16/01/2033 35 برايس كوستكو انرتناشيونال, انك. 20360
 16/01/2033 3 فالينتينو اس.يب.ايه. 20361
 17/01/2033 5 أفينتيساب أل أل يس 20363
 19/01/2033 41 رشكة مالعب واهداف للرياضة 20404
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 23/01/2033 30 ين, انك.ذا توبس كومبا  20407
 23/01/2033 30 ذا توبس كومباين, انك. 20408
 23/01/2033 30 ذا توبس كومباين, انك. 20409
 23/01/2033 30 ذا توبس كومباين, انك. 20410
 23/01/2033 30 ذا توبس كومباين, انك. 20411
 23/01/2033 30 ذا توبس كومباين, انك. 20412
 23/01/2033 30 باين, انك.ذا توبس كوم 20413
 31/01/2033 3 إيستي هايجني اند هيلث أكتيبوالغ 20452
 02/02/2033 11 غرين ونتك سوالراندسرتي جي ام يب اتش 20465
 06/02/2033 32 جافورا تابوري مليتد.، رشكة ارسائيلية 20479
 06/02/2033 45 رشكة مصنع الجزيرة للدهانات 20481
 06/02/2033 2 الجزيرة للدهانات رشكة مصنع 20482
 07/02/2033 9 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20489
 07/02/2033 16 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20490
 07/02/2033 35 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20491
 07/02/2033 38 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20492
 07/02/2033 41 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20493
 07/02/2033 9 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20494
 07/02/2033 16 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20495
 07/02/2033 35 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20496
 07/02/2033 38 ذ.م.م.رشكة مجموعة يب إن االعالمية  20497
 07/02/2033 41 رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 20498
 09/02/2033 43 يو.اس. فرينتشايز سيستيمز, انك. 20512
يو.اس. فرينتشايز سيستيمز, انك. & ويندهام هوتيلز اند ريسورتس, ال  20513

 ال يس
43 09/02/2033 

 09/02/2033 43 رامادا انرتناشيونال, انك. 20514
 19/02/2033 30 عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين 20532
 20/02/2033 33 ذي ابسلوت كومباين أكتيبوالج 20535
 21/02/2033 30 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 20536
 21/02/2033 43 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 20537
 21/02/2033 30 .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس  20538
 21/02/2033 29 رشكة جينريال ميلز ماركيتنج، انك (أديلوار كوربرييشن) 20540
 21/02/2033 30 رشكة جينريال ميلز ماركيتنج، انك (أديلوار كوربرييشن) 20541
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 21/02/2033 43 رشكة جينريال ميلز ماركيتنج، انك )أديلوار كوربرييشن( 20542
 21/02/2033 30 ، انك (أديلوار كوربرييشن)جينريال ميلز 20543
 21/02/2033 29 رشكة جينريال ميلز، انك (أديلوار كوربرييشن) 20544
 12/03/2033 30 رشكة عمر قاسم العيسايئ ورشكاه للتسويق املحدودة 20627
 12/03/2033 30 رشكة عمر قاسم العيسايئ ورشكاه للتسويق املحدودة 20628
 22/03/2033 5 انس اس اي استاكيدا فر  20666
 27/03/2033 7 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20686
 27/03/2033 8 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20687
 27/03/2033 9 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20688
 27/03/2033 10 يش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد)كابوشييك كايشا هيتا 20689
 27/03/2033 11 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20690
 27/03/2033 12 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20691
 27/03/2033 37 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20692
 27/03/2033 42 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20693
 27/03/2033 1 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20694
 27/03/2033 2 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20695
 27/03/2033 5 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20696
 27/03/2033 7 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20697
 27/03/2033 8 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20698
 27/03/2033 9 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20699
 27/03/2033 10 تايش ، ليمتد)كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هي 20700
 27/03/2033 11 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20701
 27/03/2033 12 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20702
 27/03/2033 37 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20703
 27/03/2033 38 هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) كابوشييك كايشا 20704
 27/03/2033 39 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20705
 27/03/2033 40 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20706
 27/03/2033 41 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20707
 27/03/2033 42 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20708
 27/03/2033 43 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20709
 27/03/2033 44 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20710
 27/03/2033 45 متد)كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، لي 20711
 27/03/2033 1 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20712
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 27/03/2033 2 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20713
 27/03/2033 5 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20714
 27/03/2033 7 كوشو (هيتايش ، ليمتد)كابوشييك كايشا هيتايش سيسا 20715
 27/03/2033 8 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20716
 27/03/2033 9 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20717
 27/03/2033 10 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20718
 27/03/2033 11 كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد)كابوشييك  20719
 27/03/2033 12 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20720
 27/03/2033 37 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20721
 27/03/2033 38 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20722
 27/03/2033 39 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20723
 27/03/2033 40 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20724
 27/03/2033 41 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20725
 27/03/2033 42 ، ليمتد) كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش 20726
 27/03/2033 43 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20727
 27/03/2033 44 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20728
 27/03/2033 45 كابوشييك كايشا هيتايش سيساكوشو (هيتايش ، ليمتد) 20729
 29/03/2033 1 . كيه جي أي ايهينكل أي جي اند كو 20737
 02/04/2033 29 رشكة الرباعيات للصناعة والتجارة القابضة املحدودة 20755
 02/04/2033 30 رشكة الرباعيات للصناعة والتجارة القابضة املحدودة 20756
 02/04/2033 31 رشكة الرباعيات للصناعة والتجارة القابضة املحدودة 20757
 02/04/2033 32 يات للصناعة والتجارة القابضة املحدودةرشكة الرباع 20758
 10/04/2033 29 فان دري هولدينغ يب.يف. 20852
 18/04/2033 5 نوفارتس ايه جي 20885
 18/04/2033 5 نوفارتس ايه جي 20886
 18/04/2033 5 نوفارتس ايه جي 20887
 23/04/2033 20 رشكة العبيد الدولية 20900
 23/04/2033 20 عبيد الدوليةرشكة ال 20900
 24/04/2033 3 رشكة نزيه التجارية ش.م.م. 20904
 24/04/2033 3 رشكة نزيه التجارية ش.م.م. 20905
 24/04/2033 3 رشكة نزيه التجارية ش.م.م. 20906
 24/04/2033 3 رشكة نزيه التجارية ش.م.م. 20907
 24/04/2033 5 نوفارتس ايه جي 20919
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 24/04/2033 5 ارتس ايه جينوف 20920
 24/04/2033 5 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20921
 24/04/2033 3 هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي 20922
 30/04/2033 16 ليون بينسيل كو., ال يت دي. 20957
 03/05/2033 35 املحالت الكربى ش.م.م. 20964
 10/05/2033 5 فريينغ يب.يف. 21001
 10/05/2033 5 فريينغ يب.يف. 21002
الرشكة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات املحدودة (البسكويت  21011

 الوطني)
29 14/05/2033 

الرشكة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات املحدودة (البسكويت  21012
 الوطني)

30 14/05/2033 

يات املحدودة (البسكويت الرشكة الوطنية لصناعة البسكويت والحلو 21013
 الوطني)

31 14/05/2033 

الرشكة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات املحدودة (البسكويت  21014
 الوطني)

32 14/05/2033 

 24/05/2033 29 رشكة مذيب حداد واوالده 21075
 31/05/2033 1 ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 21106
 31/05/2033 7 ه جيولف غايتنار اتوبارتس اي 21107
 31/05/2033 9 ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 21109
 31/05/2033 11 ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 21110
 31/05/2033 12 ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 21111
 31/05/2033 17 ولف غايتنار اتوبارتس ايه جي 21112
 28/06/2033 32 تسينغتاو بريويري كومباين ليمتد 21231
 28/06/2033 32 تسينغتاو بريويري كومباين ليمتد 21233
 28/06/2033 32 تسينغتاو بريويري كومباين ليمتد 21235
 17/07/2033 5 رشكة نورالك ذات مسئولية محدودة 21320
 17/07/2033 5 رشكة نورالك ذات مسئولية محدودة 21321
 24/07/2033 31 رشكة املراعي 21347
 24/07/2033 31 رشكة املراعي 21348
 08/10/2033 5 أسرتا زينيكا آ يب 21710
 16/10/2033 30 مارس، إنكوربوريتد 21738
 01/11/2033 11 رشكة اس او يس للتجميل 21788
 12/11/2033 7 أس جيه اي ىس كوربوريشن 21884
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 30/12/2033 9 قناة الجزيرة لالطفال 22096
 30/12/2033 16 القناة الجزيرة لالطف 22097
 30/12/2033 18 قناة الجزيرة لالطفال 22098
 30/12/2033 25 قناة الجزيرة لالطفال 22099
 30/12/2033 28 قناة الجزيرة لالطفال 22100
 30/12/2033 35 قناة الجزيرة لالطفال 22101
 30/12/2033 38 قناة الجزيرة لالطفال 22102
 30/12/2033 41 قناة الجزيرة لالطفال 22103
 30/12/2033 16 قناة الجزيرة لالطفال 22104
 30/12/2033 35 قناة الجزيرة لالطفال 22105
 30/12/2033 38 قناة الجزيرة لالطفال 22106
 30/12/2033 16 قناة الجزيرة لالطفال 22107
 30/12/2033 35 قناة الجزيرة لالطفال 22108
 30/12/2033 38 قناة الجزيرة لالطفال 22109
 13/01/2034 30 دبليو ام. ريغيل جونيور كومبني 22146
 06/02/2034 30 دبليو أم . ريغيل جيه ار . كومباين 22303
 06/02/2034 30 دبليو ام . ريغيل جيه ار . كومباين 22305
 06/02/2034 30 دبليو ام . ريغيل جيه ار . كومباين 22306
 21/02/2034 30 كومبايندبليو ام. ريغيل جيه ار.  22395

  



612 
  17/2/2019  رابع والعرشونالعدد ال

 

 

  
  
  
  
  

  2019) لسنة 04إعالن رقم (
  قانون امتيازات االخرتاع والرسوم

  1953) لسنة 22رقم (
  

) لسـنة 22وفقاً ألحكام قانون امتياز االخرتاع والرسـوم رقـم (
، فقد قدمت طلبات لتسجيل رسـوم صـناعية املنشـورة 1953

لرسم إذا يف اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بطلب لشطب ا
ثبت بان قد تم استخدامه قبل تاريخ تسجيله مبوجب أحكـام 

) من قـانون الرسـوم والـنامذج الصـناعية، عـىل أن 36املادة (
يقدم طالب الشخص الئحة خطية حسب األصـول املقـررة إىل 
املسجل، يبني فيها أسباب شطب الرسم التي يسـتند إليهـا يف 

  الئحته
  

  عيل عمر ذوقان

مالخرتاع والرسومسجل امتيازات ا
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1 
  00774رقم ايداع الطلب :  

  16/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة كونيا التجارية املساهمة لصناعة السكر

  : رشكة أبو غزالة للملكية الفكرية الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلف اغذية

  03-09وذج الصناعي  : رقم صنف الرسم / النم

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
  

  
 

2 
  00775رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  ان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار عنو 

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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3 
  00776رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  دومستك برودكت للسياحةاسم طالب التسجيل :  رشكة جروس 

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : الجدار

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  
 

4 
  00777رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018يداع الطلب :  تاريخ ا
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  لرسم أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل ل
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5 
  00778رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار 

  01-19: رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  

 

6 
  00779رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  لنموذج الصناعي : لوحة جدار عنوان الرسم / ا

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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7 
  00780رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  كت للسياحةاسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برود 

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار 

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  
 

8 
  00781رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018لطلب :  تاريخ ايداع ا
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار 

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم 
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9 
  00782رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار 

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

10 
  00783رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 
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  الصناعي : لوحة جدار  عنوان الرسم / النموذج

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  

 

11 
  00784رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  سياحةاسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت لل

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار 

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  
 

12 
  00785رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018:   تاريخ ايداع الطلب
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة
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  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار 

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  لنموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو ا

  

 

13 
  00786رقم ايداع الطلب :  

  28/05/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة جروس دومستك برودكت للسياحة

  : الفرد روك الفرد روك الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لوحة جدار 

  01-19رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  

 

14
  00787رقم ايداع الطلب :  
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  15/07/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  خالد ابراهيم محمد جرناوي

  : خالد ابراهيم محمد جرناوي الوكيلاسم 

  صناعي : مغلف فستقعنوان الرسم / النموذج ال

  05-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  

 

15 
  00788رقم ايداع الطلب :  

  15/07/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  خالد ابراهيم محمد جرناوي

  : خالد ابراهيم محمد جرناوي الوكيل اسم

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلف

  05-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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16 
  00789رقم ايداع الطلب :  

  23/07/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  روال بدر زاده جادالله

  : روال بدر زاده جادالله الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : حقيبة يد

  01-03رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  

 

17 
  00790م ايداع الطلب :  رق

  06/08/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة العنود لاللعاب التعليمية 

  : زعل الرامية  الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كرتونة ألعاب

  03-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج ملخص بجدة الرسم الصناعي  /



531 
  17/2/2019  رابع والعرشونالعدد ال

 

 

  
 

18 
  00791رقم ايداع الطلب :  

  26/08/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة فروت توب لصناعة املرشوبات الغازية 

  : رشكة فروت توب لصناعة املرشوبات الغازية  الوكيلاسم 

  لصناعي : عبوة بالستيكية عنوان الرسم / النموذج ا

  01-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  

 

19 
  00792رقم ايداع الطلب :  

  26/08/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  ئية واالسترياد والتصدير التجارية اسم طالب التسجيل :  رشكة السيد للمواد الغذا

  : رشكة السيد للمواد الغذائية واالسترياد والتصدير التجارية  الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : فحم رسيع االشتعال
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  05-23رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  لرسم أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل ل
  

  

 

20 
  00793رقم ايداع الطلب :  

  26/08/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة السيد للمواد الغذائية واالسترياد والتصدير التجارية 

  : رشكة السيد للمواد الغذائية واالسترياد والتصدير التجارية  الوكيلاسم 

  لنموذج الصناعي : فحم رسيع االشتعالعنوان الرسم / ا

  05-23رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  

 

21 
  00794رقم ايداع الطلب :  

  12/09/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  ن الصناعية التجاريةاسم طالب التسجيل :  رشكة فامييل و 
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  : رشكة فامييل ون الصناعية التجارية الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة بالستيكية

  01-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  
 

22 
  00795لب :  رقم ايداع الط

  12/09/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة فامييل ون الصناعية التجارية

  : رشكة فامييل ون الصناعية التجارية الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة بالستيكية

  01-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  سم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذجملخص بجدة الر

  

 

23 
  00796رقم ايداع الطلب :  

  12/09/2018تاريخ ايداع الطلب :  
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  اسم طالب التسجيل :  رشكة فامييل ون الصناعية التجارية

  : رشكة فامييل ون الصناعية التجارية الوكيلاسم 

  لصناعي : عبوة بالستيكيةعنوان الرسم / النموذج ا

  01-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  
 

24 
  00801رقم ايداع الطلب :  

  04/10/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  ستيكية اسم طالب التسجيل :  رشكة داليا للصناعات البال

  : رشكة داليا للصناعات البالستيكية  الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : قشاطة بريفكت األصلية 

  05-15رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  
 

25
  00802 رقم ايداع الطلب : 



535 
  17/2/2019  رابع والعرشونالعدد ال

 

 

  16/10/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  رشكة السيد للمواد الغذائية واالسترياد والتصدير التجارية 

  : رشكة السيد للمواد الغذائية واالسترياد والتصدير التجارية  الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : فحم ارجيلة

  05-23لنموذج الصناعي  : رقم صنف الرسم / ا

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  
 

26 
  00803رقم ايداع الطلب :  

  18/10/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  بسام صالح ابو الزين 

  : بسام صالح ابو الزين  الوكيلاسم 

  سم / النموذج الصناعي : مغلف فستقعنوان الر

  05-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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27 
  00804رقم ايداع الطلب :  

  18/10/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  لزين اسم طالب التسجيل :  بسام صالح ابو ا

  : بسام صالح ابو الزين  الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كرتونة فول سوداين

  05-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

  
 

28 
  00805رقم ايداع الطلب :  

  18/10/2018اع الطلب :  تاريخ ايد
  اسم طالب التسجيل :  بسام صالح ابو الزين 

  : بسام صالح ابو الزين  الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلف فستق

  05-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  وذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النم
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  17/2/2019  العدد الرابع والعرشون
____________________________________________________________________ 

 

 

 

29 
  00806رقم ايداع الطلب :  

  18/10/2018تاريخ ايداع الطلب :  
  اسم طالب التسجيل :  بسام صالح ابو الزين 

  : بسام صالح ابو الزين  الوكيلاسم 

  عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كرتونة فول سوداين

  05-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

  بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج ملخص
  

 
 
 

 
 


