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إعالن رقم )02( لسنة 2019
بموجب أحكام قانون العالمات التجارية 

رقم 33 لسنة 1952
الساري في المحافظات الشمالية

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجل العالمات التجارية المنشورة في هذا العدد من 

مجلة الملكية الصناعية. ومن ثم يجوز االعتراض على تسجيل أي منها خالل 

ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وعلى المعترض أن يتقدم باعتراضه 

مكتوبًا إلى مسجل العالمات التجارية وفقًا لألصول خالل األجل المذكور مبينًا 

فيه أسباب اعتراضه ليتسنى لنا إجراء المقتضى القانوني.

علي ذوقان
مسجل العالمات التجارية
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Date :07/02/1998 التاريخ:  1998/02/07

Trademark No.:5953 العالمة التجارية رقم :  5953

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: American Heart Association Inc. بإسم :  امريكان هارت اسوسياشن ديزاين   

Applicant Address :New York corporation)7272 
Greenville Avenue Dallas, TX 75231-4596 USA

العنوان :  نيويورك كاربوريشن 7272 جيرنيفيل 
افينيو داالس، تكس 75231-4596/ يو اس اي

Applicant for Correspondence: SMAS Intellectual 
Property 
PALISTINE
Nablus - West Bank K Jawwal Building K 6th 
Floor , P.O BOX 219 - TEL 2389202

عنوان التبليغ : شركة سماس للملكية الفكريه
فلسطين

فلسطين - نابلس - رفيديا عمارة جوال - ، الطابق 
السادس ، ص . ب - 219 - تلفون : 2389202

Goods/Services:
all goods in class 16.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جميع البضائع في الصنف 16 .

اشتراطات خاصة: -

)2(
 

Date :14/09/2010 التاريخ: 2010/09/14

Trademark No.:18128 العالمة التجارية رقم :  18128

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: mahdi adel hasan irsheed بإسم :  مهدي عادل حسن ارشيد   

Applicant Address :NABLUS - KHALET AL EMAN العنوان :  نابلس - خلة االيمان

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
kitchen machines electric,washing machines 

من اجل البضائع/ الخدمات التالية :
االت المطبخ الكهربائية,غساالت 

اشتراطات خاصة: -
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Date :25/09/2014 التاريخ:  2014/09/25

Trademark No.:25641 العالمة التجارية رقم :  25641

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: SHAREKAT PINK BEAUTY 
LL ALBESA AL ADIA ALAMA 

بإسم :  شركة بينك بيوتي لالبسة العادية العامة   

Applicant Address :NABLUS - SHARE ‘ 
ALADEL - jawwal 05998777761 

العنوان :  نابلس- شارع العدل- جوال : 05998777761

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط 

المكتبي.

اشتراطات خاصة: -

)4(

 

Date :25/09/2014 التاريخ: 2014/09/25

Trademark No.:25642 العالمة التجارية رقم :  25642

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: SHAREKAT PINK BEAUTY 
LL ALBESA AL ADIA ALAMA 

بإسم :  شركة بينك بيوتي لالبسة العادية العامة   

Applicant Address :NABLUS - SHARE ‘ ALADEL 
- jawwal 05998777761 

العنوان :  نابلس- شارع العدل- جوال : 05998777761

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use;cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; essential oils

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
في  تستعمل  اخرى  ومواد  االقمشة   قصر  مستحضرات 
غسيل وكي المالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 

وكشط ،صابون زيوت عطرية ، مستحضرات تجميل 

اشتراطات خاصة: -
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Date :07/10/2015 التاريخ: 2015/10/07

Trademark No.:27741 العالمة التجارية رقم :  27741

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: CEC Entertainment Concepts, L.P. بإسم :  سي إي سي انترتاينمنت كونسبتس، أل. بي.  

Applicant Address :1707 Marketplace Blvd., Suite 
200, Irving, Texas 75063, United States of America

 ،200 سويت  بوليفارد،  ماركتباليس   1707   : العنوان 
ايرفنغ، تكساس 75063، الواليات المتحدة األمريكية

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, : عنوان التبليغ
P.O. BOX 74, RAMALLAH

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

Goods/Services:
Restaurant services.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم.

اشتراطات خاصة: -

)6(

Date :12/09/2017 التاريخ: 2017/09/12

Trademark No.:32176 العالمة التجارية رقم :  32176

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: Klil Industries Ltd. بإسم :  كليل اندستريز لميتد.   

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

العنوان:  ص.ب 659، اندستريال زون كارميئل، 2161601، 
اسرائيل

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

 A.F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, : عنوان التبليغ
P.O. BOX 74, RAMALLAH

فلسطين
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام الله
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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 :
وسبائكها،  العادية  المعادن  المعدنية،  البناء  مواد 
مجموعات  االلمنيوم،  وبروفيالت  المعادن  بروفيالت 
والمقابض  واالبواب  الشبابيك  وتحديدا  االلمنيوم 
المعدنية والجدران والستائر والسكك والقواطع الداخلية 

واالجزاء واللوازم التابعة لها والمشمولة في الصنف 6.

اشتراطات خاصة: -

  

)7(

Date :08/11/2017  التاريخ: 2017/11/08

Trademark No.:32463 العالمة التجارية رقم :  32463

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant  Name:  Sharikat AlZraoun Alarab 
Lelkhdamat Alzeraeya

بإسم :  شركة الزراعون العرب للخدمات الزراعية   

Applicant Address: Ramallah/Palestine العنوان :  رام الله/فلسطين.

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : المحامي ثائر ياسر عمرو
فلسطين

ص . ب. 1903 , رام الله

Goods/Services:
Dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التمور

اشتراطات خاصة: -
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Date :08/11/2017 التاريخ: 2017/11/08

Trademark No.:32465 العالمة التجارية رقم :  32465

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharikat AlZraoun Alarab 
Lelkhdamat Alzeraeya

بإسم :  شركة الزراعون العرب للخدمات الزراعية   

Applicant Address :Ramallah/Palestine العنوان :  رام الله/فلسطين.

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : المحامي ثائر ياسر عمرو

فلسطين
ص . ب. 1903 , رام الله

Goods/Services:
Dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور

اشتراطات خاصة: -

  

)9(

Date :03/06/2018 التاريخ: 2018/06/03

Trademark No.:33853 العالمة التجارية رقم :  33853

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: Gaeit Haia alamal alharia alemaratia بإسم :  جمعية / هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية   

Applicant Address :Jenin-aneeisbuliding العنوان :  جنين - عمارة األنيس - مقابل النمر مول

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : المحاميان موسى قدورة وعالء فريحات

فلسطين
جنين - شارع حيفا - دوار الداخلية - بجانب اتحاد المقاولين 

-الشركة المختصة االستشارية للخدمات القانونية 
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Goods/Services:
Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العناية  خدمات  البيطرية–  الخدمات  الطبية،  الخدمات 
البشرية  للكائنات  الجمال  على  والمحافظة  الصحية 

والحيوانات– خدمات الزراعة والبستنة والغابات.

اشتراطات خاصة: -

  

)10(

Date :03/06/2018 التاريخ: 2018/06/03

Trademark No.:33855 العالمة التجارية رقم :  33855

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: SHAREKAT HUMAN APPLE 
INTERNATINONAL ASTRALIA

بإسم :  شركة هيومن ابل انترناشونال استراليا   

Applicant Address :Jenin aneis buliding العنوان :  جنين - عمارة األنيس - مقابل النمر مول

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : المحاميان موسى قدورة وعالء فريحات / 
الشركة المختصة االستشارية للخدمات القانونية

فلسطين
اتحاد  بجانب   - الداخلية  دوار   - حيفا  شارع  جنني- 

المقاولين 

Goods/Services:
Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العناية  خدمات  البيطرية–  الخدمات  الطبية،  الخدمات 
البشرية  للكائنات  الجمال  على  والمحافظة  الصحية 

والحيوانات– خدمات الزراعة والبستنة والغابات.

اشتراطات خاصة: -
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Date :08/08/2018 التاريخ: 2018/08/08

Trademark No.:34164 العالمة التجارية رقم :  34164

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: . Saad Allah Sammani Bin 
Mohammad Jamil

بإسم :  سعد الله سماني بن محمد جميل   

Applicant Address :Syria, Aleppo, Leiramon, , ,  , , , ,العنوان :  سوريا، حلب، الليرمون

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية ص ب ) 182( بيت 
ساحور - الضفة الغربية .

فلسطين
 NADER J . QUMSIEH P.O . BOX 182 BEIT

 SAHOUR

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;  Chocolate, biscuits, wafer, wafer 
filled with cream and covered with chocolate, 
confectionary, preparation for confectionary

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
المثلجة؛  الحلويات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛ 
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 
البهارات؛  )التوابل(؛  والصلصات  الخل  الخردل؛  الملح؛ 
الثلج؛ الشوكوالته، البسكويت العادي والبرشام )الويفر( 
والمغطس  بالكريمه  المحشي  البرشام  وبسكويت 

بالشوكالته، الحلويات ومستحضرات الحلويات
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Date :26/08/2018 التاريخ: 2018/08/26

Trademark No.:34220 العالمة التجارية رقم :  34220

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Hardee’s Restaurants LLC  
Carl’s Jr.Restaurants LLC 

 بإسم :  هارديز ريستورنتس أل أل سي 
كارلز جيه ار . ريستورنتس أل أل سي

Applicant Address :6700 Tower Circle, Suite 
1000, Franklin, Tennessee 37067 (USA), , , 

العنوان :    6700 تاور سيركل، سوت 1000، فرانكلين، 
تينيسي 37067 ، الواليات المتحدة األمريكية, , , , 

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : سابا وشركأهم للملكية الفكرية

فلسطين
ص . ب 4472 البيرة هاتف 2989760 فاكس 2989761

Goods/Services:
Restaurant services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خدمات المطاعم                                                        

اشتراطات خاصة: -

)13(

Date :30/10/2018 التاريخ: 2018/10/30

Trademark No.:34692 العالمة التجارية رقم :  34692

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Doms Industries Private Limited بإسم :  دومس إندستريز برايفت ليمتد   

Applicant Address :221, Veena Industrial Estate, L 
B S Road, Vikhroli (W), Mumbai, 400 083, India, , , 

العنوان :  221، فينا إندستريال إستيت، ال بي اس رود، 
فيكرولي )دبليو(، مومباي 083 400، الهند, , , , 
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Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية ص ب ) 182( بيت 
ساحور - الضفة الغربية .

فلسطين
 NADER J . QUMSIEH P.O . BOX 182 BEIT

 SAHOUR

Goods/Services:
Pencils; writing instruments and materials; pens; 
sharpeners; erasers; stationery; office requisites, 
except furniture; correcting fluids; gums and 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials namely: artists’ watercolour 
saucers, drawing boards, drawing instruments, 
drawing materials, drawing pads, drawing pens, 
drawing pins, drawing sets, squares for drawing, 
painters’ easels, hand-rests for painters, moulds 
for modelling clays, watercolours (paintings), 
modelling clay, colours, poster colours, water 
colours, water colour cakes, water colour tubes, 
tempera colours, acrylic colours, fabric colours, 
paint boxes [articles for use in school]; pastels 
[crayons]; wax crayons, oil pastels, plastic 
crayons (stationery); writing chalk, chalk 
holders; paper; paper products for office use; 
note books; packing paper; printed publication; 
magazines [periodicals]; ink; stamps [seals]; 
geometry boxes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بّرايات،  حبر،  أقالم  كتابة،  ومواد  أدوات  رصاص،  أقالم 
موائع  األثاث،  عدا  مكتبية  لوازم  قرطاسية،  مماحي، 
لألغراض  أو  للقرطاسية  الصقة(  )مواد  صمغ  تصحيح، 
المائية  لأللوان  أطباق  تحديدًا  الفنانين  مواد  المنزلية، 
ودفاتر  رسم  ومواد  رسم  وأدوات  رسم  وألواح  للفنانين 
رسم وأقالم رسم ومشابك رسم وأطقم رسم وزوايا رسم 
وقوالب  الرسامين  أليدي  ومساند  للرسامين  ومساند 
لطين التشكيل وألوان مائية )طالءات( وطين التشكيل 
وألوان وألوان جواش وألوان مائية وقوالب لأللوان المائية 
وألوان  )جواش(  تمبيرا  وألوان  المائية  لأللوان  وأنابيب 
مدرسية(،  )مواد  ألوان  وعلب  لألقمشة  وألوان  أكريلية 
زيتية  تلوين  وأقالم  تلوين شمعية  أقالم  تلوين،  أقالم 
الكتابة  طباشير  )قرطاسية(،  بالستيكية  تلوين  وأقالم 
لالستخدام  ورقية  منتجات  ورق،  طباشير،  وحامالت 
المكتبي، دفاتر، ورق تغليف، منشورات مطبوعة، مجالت 

)دوريات(، حبر، طبعات )أختام(، صناديق هندسية

)14(

Date :05/11/2018 التاريخ: 2018/11/05

Trademark No.:34732 العالمة التجارية رقم :  34732

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Punt Roma, S.L. بإسم :  بونت روما, اس.ال.   

Applicant Address :C. de L’Overlocaire, 24-28 - 
Pol. Ind. “Les Hortes”. 08302 MATARO, Spain, , , 

العنوان :  سي. دي لوفيرلوكاري, 24-28 – بول. اند. 
“ليس هورتيس”. 08302 ماتارو, اسبانيا, , , , 



11 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Applicant for Correspondence: ABU 
GAZALAEH INTELLECTUAL PROPERITY

PALISTINE
T.M.P AGENTS P.O.BOX 3800 AL-BEERAH 

عنوان التبليغ : ابو غزالة انتليكجوال بروبريتي

فلسطين
تي ام بي اجنتس ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية الرأس

)15(

 

Date :05/11/2018 التاريخ: 2018/11/05

Trademark No.:34733 العالمة التجارية رقم :  34733

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Punt Roma, S.L. بإسم :  بونت روما, اس.ال.  

Applicant Address :C. de L’Overlocaire, 24-28 - 
Pol. Ind. “Les Hortes”. 08302 MATARO, Spain, , , 

اند.  بول.   –  28-24 لوفيرلوكاري,  دي  سي.    : العنوان 
“ليس هورتيس”. 08302 ماتارو, اسبانيا, , , , 

Applicant for Correspondence: ABU GAZALAEH 
INTELLECTUAL PROPERITY

PALISTINE
T.M.P AGENTS P.O.BOX 3800 AL-BEERAH 

عنوان التبليغ : ابو غزالة انتليكجوال بروبريتي

فلسطين
تي ام بي اجنتس ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
Retail services in shops and via global data 
transmission networks; franchising services 
relating to the assistance in the operation or 
management of a commercial company, and 
support services to the operation of a commercial 
company under franchise. All this exclusively 
related to clothing, footwear, headgear and leather 
products and imitations of leather, bags and belts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نقل  شبكات  وعبر  المتاجر  في  بالتجزئة  البيع  خدمات 
المتعلقة  االمتيازات  منح  خدمات  العالمية؛  البيانات 
بالمساعدة في تشغيل أو إدارة شركة تجارية، وخدمات 
االمتياز.  حق  بموجب  تجارية  شركة  لتشغيل  دعم 
والقبعات  واألحذية  بالمالبس  حصرا  يرتبط  هذا  كل 

والمنتجات الجلدية وتقليد الجلود والحقائب واألحزمة
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)16(

Date :06/11/2018 التاريخ: 2018/11/06

Trademark No.:34736 العالمة التجارية رقم :  34736

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: al-houri poultry slaughter company بإسم :  شركة مسلخ الجوري للدواجن

Applicant Address :bethlehem/doha, , ,  , , , ,العنوان :  بيت لحم/الدوحة

Applicant for Correspondence: : عنوان التبليغ

Goods/Services:
poultry and frozen teade of all kinds

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تجارة الدواجن والمجمدات بجميع انواعها

  

)17(

Date :18/11/2018 التاريخ: 2018/11/18

Trademark No.:34798 العالمة التجارية رقم :  34798

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     

Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

العنوان :   381 نورث سيرفيس رود ويست, اوكفيل, 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)18(

Date :18/11/2018 التاريخ: 2018/11/18

Trademark No.:34799 العالمة التجارية رقم :  34799

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     

Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

العنوان :   381 نورث سيرفيس رود ويست, اوكفيل, 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)19(

Date :18/11/2018 التاريخ: 2018/11/18

Trademark No.:34800 العالمة التجارية رقم :  34800

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     

Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

العنوان :   381 نورث سيرفيس رود ويست, اوكفيل, 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   



14 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)20(

 

Date :18/11/2018 التاريخ: 2018/11/18

Trademark No.:34801 العالمة التجارية رقم :  34801

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     

Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

اوكفيل,  ويست,  رود  سيرفيس  نورث   381   : العنوان 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)21(

 

Date :18/11/2018 التاريخ: 2018/11/18

Trademark No.:34802 العالمة التجارية رقم :  34802

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     
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Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

اوكفيل,  ويست,  رود  سيرفيس  نورث   381   : العنوان 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)22(

Date :18/11/2018 التاريخ: 2018/11/18

Trademark No.:34803 العالمة التجارية رقم :  34803

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     

Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

اوكفيل,  ويست,  رود  سيرفيس  نورث   381   : العنوان 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)22(

Date :18/11/2018 التاريخ: 2018/11/18

Trademark No.:34804 العالمة التجارية رقم :  34804

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     

Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

اوكفيل,  ويست,  رود  سيرفيس  نورث   381   : العنوان 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)23(

Date :18/11/2018 التاريخ:  2018/11/18

Trademark No.:34805 العالمة التجارية رقم :  34805

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     

Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

اوكفيل,  ويست,  رود  سيرفيس  نورث   381   : العنوان 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)24(

Date :18/11/2018 التاريخ: 2018/11/18

Trademark No.:34806 العالمة التجارية رقم :  34806

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: NORTHERN INNOVATIONS 
HOLDING CORP.  

بإسم :  نورذيرن انوفيشينز هولدينغ كورب.     

Applicant Address : 381 North Service Road West, 
Oakville, Ontario, L6M 0H4, Canada , , , 

اوكفيل,  ويست,  رود  سيرفيس  نورث   381   : العنوان 
اونتاريو, ال6ام 0اتش4, كندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dietary and nutritional supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد الحمية الغذائية ومكمالت غذائية لغايات طبية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)25(

Date :14/11/2018 التاريخ: 2018/11/14

Trademark No.:34810 العالمة التجارية رقم :  34810

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Integrated Telecom Co. Ltd بإسم :    شركة االتصاالت المتكاملة المحدودة
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Applicant Address :Riyadh, Al Muraba area, 
Dabab St. Saudi Arabia, , , 

المملكة  الضباب،  المربع، شارع  الرياض، حي    : العنوان 
العربية السعودية , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Access time to global computer networks 
(Rental of -), Broadcasting (Cable television -), 
Broadcasting (Radio -), Broadcasting   (Television 
-), Cable television broadcasting, Cellular 
telephone communication, Chatrooms (providing 
internet -),  Communications by computer 
terminals, Communications by fiber [fibre] 
optic networks, Communications by telegrams, 
 Communications by telephone, Computer terminals 
(Communications by -), Electronic bulletin board 
services   [telecommunications services], Electronic 
mail, information about telecommunication, 
News agencies, Paging services [radio,  telephone 
or other means of electronic communication], 
Providing access to databases, Providing 
telecommunications  connections to a global 
computer network, Providing user access to 
global computer networks, Rental of access time 
to global  computer networks, Rental of modems, 
Rental of telecommunication equipment, Satellite 
transmission, Telecommunications  routing and 
junction services, Telephone (communications 
by -), Telephone services, Teleshopping services 
(providing  telecommunication channels for -), 
Television broadcasting, Telex services, Voice mail 
services, Wireless broadcasting.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العالمية,  الكمبيوتر  شبكات  الى  الوصول  زمن  تأجير 
البث  بالراديو,  اإلذاعة  الكبلي,  بالتلفزيون  البث 
بالتلفون  اإلتصال  الكبلي,  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون, 
اإلتصال  اإلنترنت,  عبر  الدردشة  غرف  توفير  الخلوي, 
عبر  الطرفيات الحاسوبية, اإلتصال عبر شبكات األلياف 
بالتلفونات,  اإلتصال  بالتلغراف,  اإلتصال  البصرية, 
لوحات  خدمات  الحاسوبية,  الطرفيات  عبر  اإلتصال 
البريد  إتصاالت[,  ]خدمات  اإللكترونية  النشرات 
األنباء,  وكاالت  اإلتصاالت,  حول  معلومات   اإللكتروني, 
وسائل  أو  التلفون  أو  الراديو  ]عبر  اآللي  النداء  خدمات 
الى  الوصول  توفير  األخرى[,  اإللكترونية  اإلتصال 
قواعد البيانات, تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط  بالشبكة 
العالمية للكمبيوتر, توفير إمكانية توصيل المستخدم 
الى  الوصول  زمن  تأجير  عالمية,  كمبيوتر  بشبكات 
شبكات الكمبيوتر العالمية, تأجير أجهزة المودم, تأجير 
معدات اإلتصال, البث أو اإلرسال عبر األقمار  الصناعية, 
اإلتصال  بعد,  عن  اإلتصاالت  وتوصيل  توجيه  خدمات 
اتصال  قنوات  توفير  التلفونات,  خدمات  بالتلفونات, 
خدمات  بالتلفزيون,  البث  بعد,  عن  التسوق  لخدمات 

التلكس, خدمات البريد الصوتي,  البث الالسلكي 

Special condition: اشتراطات خاصة:
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)26(

Date :14/11/2018 التاريخ: 2018/11/14

Trademark No.:34811 العالمة التجارية رقم :  34811

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: TAGO Przedsiebiorstwo 
Przemyslu Cukierniczego Tadeusz Golebiewski 

بإسم :  تاغو برزيدسيبيورستو برزيميسلو كوكيميكزيغو 
تاديوسز غوليبيوسكي    

Applicant Address :Ciemne ul. Wolominska 125, 
05-250 Radzymin, Poland , , , 

 250-05  ,125 ولومينسكا  ال.  يو  سيمني    : العنوان 
رادزيمين, بولندا , , , , 

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

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 :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية, السكر واألرز, 
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساجو,  التابيوكا 
الحبوب, الخبز والفطائر والحلويات,  الحلويات المثلجة, عسل 
الملح,  الخبيز,  الخميرة  ومسحوق  االسود,  والعسل  النحل 

الخردل, الخل والصلصات )التوابل(, البهارات, الثلج 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)27(

Date :26/11/2018 التاريخ: 2018/11/26

Trademark No.:34859 العالمة التجارية رقم :  34859

Class: 6 في الصنف :   6
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Applicant Name: sharekat altheqa abahri lemawad 
albenaa wa aladawat alseheyah

بإسم :  شركة الثقة عباهرة لمواد البناء واالدوات الصحية    

Applicant Address :JENIN HAY  - ALBASATEN 
BWJANEB MADRASAT HATEN, , , جنين

العنوان :  جنينحي البساتين بجانب مدرسة حطين , , 
, , جنين

Applicant for Correspondence: 
P.O.Box جنين
PALISTINE

عنوان التبليغ : الشركة المختصة االستشارية للخدمات 
القانونية 

ص.ب جنين
فلسطين

اتحاد  بجانب   - الداخلية  دوار   - حيفا  شارع  جنين 
المقاولين  جوال : 0569200021

Goods/Services:
common metals and their alloys, metal building 
materials , transportabele buildings of metal 
,materials of metal for railway tracks,non-electrric 
cables and wires of common metal, ironmongery , 
small items of metal hardware , pipes and tubues of 
metal, safes, goods of common metal not included 
in other classes , ores.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، معدنبة  ومواد  منها  خليط  وكل  نفيسة  معادن 
السكك  اخطوط  معدنية  مواد   ، معدنية  متنقلة  مباني 
الحديدية ، حبال واسالك غير كهربائية من معادن غير 
نفيسة ، مصنوعات حدادة ، خردوات معدنية صغيرة ، 
مواسير وانابيب معدنية ، خزائن حفظ االشياء الثمينة ، 
منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واالدة في 

فئات اخرى ، خامات معادن 

  

)28(

Date :29/11/2018 التاريخ: 2018/11/29

Trademark No.:34902 العالمة التجارية رقم :  34902

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sergio For Food Industries Co.      بإسم :  شركة سيرجيو للصناعات الغذائية

Applicant Address :Jordan, Amman  , , ,  , , , , العنوان :  االردن- عمان

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   
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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 :
السكر  االصطناعية,  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
والمستحضرات  الدقيق  والساجو,  التابيوكا  واألرز, 
والحلويات,   والفطائر  الخبز  الحبوب,  من  المصنوعة 
الحلويات المثلجة, عسل النحل والعسل االسود, الخميرة 
والصلصات  الخل  الخردل,  الملح,  الخبيز,   ومسحوق 

)التوابل(, البهارات, الثلج 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)29(

Date :29/11/2018 التاريخ: 2018/11/29

Trademark No.:34903 العالمة التجارية رقم :  34903

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sergio For Food Industries Co.      بإسم :  شركة سيرجيو للصناعات الغذائية

Applicant Address :Jordan, Amman  , , ,  , , , , العنوان :  االردن- عمان

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP 
Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

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 :
السكر  االصطناعية,  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
والمستحضرات  الدقيق  والساجو,  التابيوكا  واألرز, 
والحلويات,   والفطائر  الخبز  الحبوب,  من  المصنوعة 
الحلويات المثلجة, عسل النحل والعسل االسود, الخميرة 
والصلصات  الخل  الخردل,  الملح,  الخبيز,   ومسحوق 

)التوابل(, البهارات, الثلج 

Special condition: اشتراطات خاصة:            
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)30(

Date :29/11/2018 التاريخ: 2018/11/29

Trademark No.:34904 العالمة التجارية رقم :  34904

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sergio For Food Industries Co.      بإسم :  شركة سيرجيو للصناعات الغذائية

Applicant Address :Jordan, Amman  , , ,  , , , , العنوان :  االردن- عمان

Applicant for Correspondence: AGIP – TMP Agents 

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Beereh 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

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 :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية, السكر واألرز, 
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساجو,  التابيوكا 
المثلجة,  الحلويات  والحلويات,   والفطائر  الخبز  الحبوب, 
الخبيز,  الخميرة  ومسحوق  االسود,  والعسل  النحل  عسل 
الملح, الخردل, الخل والصلصات )التوابل(, البهارات, الثلج 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)31(

Date :27/11/2018 التاريخ: 2018/11/27

Trademark No.:34919 العالمة التجارية رقم :  34919

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: SHAREKAT JERUSALEM 
SPRING LETABIAT AL MIAAH 

بإسم :  شركة جيروزلم سبرينج لتعبئة المياه    
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Applicant Address :RAMALLAH / BEITIN, , ,  , , , , العنوان :  رام الله - بيتين

Applicant for Correspondence: --- 

PALISTINE
--- 

عنوان التبليغ : --- 

فلسطين
 ---

Goods/Services:
Beers mineral and aerated waters and other non 
alcoholic drinksfruit drinks and fruit juices syrups 
and other preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعدنية والغازية  المياه  البيرة الجعة والبيرة السوداء 
الشراب ويره من المستحضرات لعمل المشروبات عصير 
ماء  الفواكه  عصير  أساسها  التي  والمشروبات  الفواكه 

الورد ماء الزهر 

Special condition: اشتراطات خاصة:

  

)32(

Date :06/12/2018 التاريخ: 2018/12/06

Trademark No.:34946 العالمة التجارية رقم :  34946

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: FANGDA HOLDING CO., LTD     بإسم :  فانغدا هولدينغ كو., ال تي دي

Applicant Address :NO.2 FURONG INDSTRIAL 
ZONE, YUEQING ZHEJIANG, CHINA, , , 

يويكينغ  زون,  انداستريال  فورونغ  نو.2    : العنوان 
زهيجيانغ, الصين  , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Drills (machine components)  Processing tools 
for making hole   Circular saw blade (machine 
components)  Cutters (machine    components)  
Spray gun  Timber processing machine  Electric 
 hammer   Mortiser  Pneumatic nail gun  Electric 
hand-using    operating machines for drilling holes  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مثاقب )مكونات اآللة(؛ أدوات معالجة لعمل حفر؛ شفرة 
المنشار الدائري )مكونات اآللة(؛ القواطع )مكونات اآللة(؛ 
مسدسات رش؛ آلة معالجة األخشاب؛ مطرقة كهربائية؛ 
آالت  هوائي؛  مسدس  مسامير  الخشب؛  قص  آالت 

كهربائية يدوية لثقب الحفر 

Special condition:             :اشتراطات خاصة



24 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

)33(

Date :06/12/2018 التاريخ: 2018/12/06

Trademark No.:34947 العالمة التجارية رقم :  34947

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: AL Khalij Commercial Bank 
(alkhliji) P.Q.S.C 

بإسم :    بنك الخليج التجاري )الخليجي ( ش.م.ق.ع    

Applicant Address :DOHA, QATAR, P.O.Box 
:23175, , , 

العنوان :  الدوحة-  قطر ص.ب  23175  , , , ,

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Paper and paper articles, cardboards   printed 
matter, newspapers and periodicals  books  book-
binding material  photographs   stationary 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األدوات  المقوى  الورق  منه  المصنوعة  واألصناف  الورق 
والمطبوعات  النشرات   ، المجالت   ، الكتيبات  الكتابية، 
التعارف  ،وبطاقات  التجاريه  والبطاقات  المروس  والورق 

،والواردة بالفئه ) 16 (  

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)34(

Date :06/12/2018 التاريخ: 2018/12/06

Trademark No.:34948 العالمة التجارية رقم :  34948

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: AL Khalij Commercial Bank 
(alkhliji) P.Q.S.C 

بإسم :   بنك الخليج التجاري )الخليجي ( ش.م.ق.ع    
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Applicant Address :DOHA, QATAR, P.O.Box 
:23175, , , 

العنوان :  الدوحة-  قطر ص.ب  23175  , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
This class includes services provided by commercial 
establishments aiming to the exploitation or 
management of commercial or  industrial projects 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية التى تهدف الى 

استغال وإدارة المشروعات التجارية, والوارده بالفئه )35(  

Special condition:   :اشتراطات خاصة

    

)35(

Date :06/12/2018 التاريخ: 2018/12/06

Trademark No.:34949 العالمة التجارية رقم :  34949

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: AL Khalij Commercial Bank 
(alkhliji) P.Q.S.C 

بإسم :    بنك الخليج التجاري )الخليجي ( ش.م.ق.ع    

Applicant Address :DOHA, QATAR, P.O.Box 
:23175, , , 

العنوان :  الدوحة-  قطر ص.ب  23175  , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Banking Services, and investments services, in 
class (36)  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات البنوك واالستثمار، بالفئه )36(  

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)36(

 

Date :09/12/2018 التاريخ: 2018/12/09

Trademark No.:34965 العالمة التجارية رقم :  34965

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: .Grupo Bimbo S.A.B. de C.V     .بإسم :  جروبو بيمبو اس. ايه. بي. دي سي. في

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

العنوان :  برولوجيشن باسيو دي ال ريفورما نمبر 1000 
كولونيا بينا بالنش سنتا في ديليجكشن الفارو ابريجون 

مكسيكو دي.في. المكسيك , , , , 

Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ : المحامي مهند عساف  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين
- إتقان للخدمات اإلستشارية-  المحامي مهند عساف  

رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

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, corn tostadas, 
prickly pear tostadas, tortillas and baked corn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
انواع  وجميع  والحلويات،  والدقيق،  والمعجنات،  الخبز 
الحلوى، المصاص، العلكة ، شوكوالتة ، الكعك )مافين(، 
الكعك )مافين( اإلنجليزية  الخبز )بايغل(، الكعك )َبْن(، 
الخفيفة،  الوجبات  كعك  الكعك،  الباجيت،  اللفائف، 
النخالة  كعك  محلى،  كعك   ، التورتيال  رقائق  ناتشوز، 
الذرة،  رقائق  المحلى،  الشوكي  التين  كعك  المحلى، 
الوجبات  بسكويت  البسكويت،  الشوكي،  التين  رقائق 
توستاداس   ، توستاداس  بالذرة،  بسكويت  الخفيفة، 
والذرة  التورتيال   ، الشوكي  التين  توستاداس   ، الذرة 

المشوية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :13/12/2018 التاريخ: 2018/12/13

Trademark No.:34999 العالمة التجارية رقم :  34999

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Orontes Investments L.L.C     بإسم :  اورونتس لالستثمار ش.ذ.م.م

Applicant Address :Warehouse 1 – Bur Dubai – 
Dubai Investment Park 2 P.O.Box   125489   – Dubai, 
United Arab Emirates, , , 

دبي  مجمع   – دبي  بر   –  1 رقم  مستودع    : العنوان 
لالستثمار الثاني ص.ب.125489 دبي, االمارات العربية 

المتحدة , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Milk and milk products, Albumin milk, Butter, 
Butter (Chocolate nut-), Butter (Cocoa-), Butter 
(Coconut-), Butter (Peanut-),  Buttercream, Cheese, 
Chocolate nut butter, Cocoa butter, Coconut butter, 
Coconut desiccated, Coconut fat, Cream [dairy 
 products], Cream (Whipped-), Fatty substances 
for the manufacture of edible fats, Ferments (Milk-
) for culinary purposes, Milk,  Milk (Albumin-), 
Milk beverages, milk predominating, Milk 
products, Milk shakes, Protein milk, Soya milk 
[milk substitute],  Whey, Whipped cream, Yoghurt, 
Yogurt 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحليب ومنتجات الحليب, لبن البومينى, زبدة, زبدة لب 
فول  زبدة  الهند,  جوز  زبدة  الكاكاو,  زبدة  الشوكوالتة, 
الشوكوالتة,  لب  زبدة  جبنة,  الزبدة,  كريمة  سوداني, 
الهند, جوز هند مجفف,  دهن  زبدة جوز  الكاكاو,  زبدة 
مخفوقة,  قشدة  البان[,  ]منتجات  قشدة  الهند,  جوز 
مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل, خميرة الحليب 
ألغراض الطهو, حليب, لبن البومينى, مشروبات الحليب 
منتجات  حليب,  فيها[,  السائد  هو  الحليب  ]يكون 
حليب  البشري,  لإلستهالك  بروتين  الحليب,  مخفوق 
مخفوقة,  قشدة  مخيض,  لبن  الحليب[,  ]بديل  الصويا 

لبن رائب )زبادي(, لبن رائب )زبادي(  

Special condition:                         :اشتراطات خاصة
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Date :19/12/2018 التاريخ: 2018/12/19

Trademark No.:35030 العالمة التجارية رقم :  35030

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SOLEN CIKOLATA GIDA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

تيكاريت  في  ساناي  جيدا  سيكوالته  سولين    : بإسم 
أنونيم سيركيتي

Applicant Address :4. Organize Sanayi Bolgesi, 
83412 Nolu Cadde No: 4 Sehitkamil/Gaziantep 
TURKIYA, , , 

نولو   83412 بولغيزي  سانايي  اورغانايز   .4   : العنوان 
كاديه رقم 4 سيحيتكاميل/ غازيانتيب، تركيا , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

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 :
األرز؛  الصناعية؛  والقهوة  الكاكاو  الشاي،  القهوة، 
المصنوعة  والمستحضرات  والدقيق  والساغو؛  التابيوكا 
العسل،  السكر،  المعجنات؛  الخبز،  الحبوب؛  من 
الخردل؛  الملح؛  الخبيز؛  مسحوق  الخميرة،  الدبس؛ 
الحلويات،  والثلج؛  البهارات؛  الصلصات)توابل(؛  الخل، 
الشوكوالتة، البسكويت، المقرمشات، البسكويت الهش 
الصغيرة،  الفواكه  كعكة  بالحليب،  الشوكوال  والرقيق، 
العلكة.   الكراميل.   مع  والحلويات  الشوكوال  الكعك، 
البوظة، والمثلجات القابلة لألكل.  الوجبات الخفيفة التي 
رقائق  المطحون،  الشوفان  البوشار،  الحبوب،  أساسها 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح المطبوخ لالستهالك البشري، 
الشعير المطحون لالستهالك البشري، الشوفان المطبوخ 
لالستهالك البشري، جاودار مطبوخ لالستهالك البشري 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة
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Date :20/12/2018 التاريخ: 2018/12/20

Trademark No.:35048 العالمة التجارية رقم :  35048

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Abu-Ghazaleh &amp; Co. Consulting     بإسم :  أبو غزالة وشركاه لالستشارات

Applicant Address :P.O. Box 921100 Amman 
11192, Jordan, , , 

العنوان :  ص.ب. 921100 عمان 11192 ، االردن , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Electronic storage of archived e-mails  Electronic 
storage services for archiving databases  Electronic 
storage services for  archiving electronic data  
Electronic storage of documents and archived 
e-mails  Electronic storage services for archiving 
 databases, images and other electronic data 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المؤرشفة،  االلكتروني  البريد  لرسائل  االلكتروني  التخزين 
البيانات،  قواعد  ألرشفة  التخزين   االلكتروني  خدمات 
االلكترونية،  ألرشفة   البيانات  اللكتروني  التخزين  خدمات 
التخزين االلكتروني للمستندات ورسائل البريد   االلكتروني 
قواعد  ألرشفة  االلكتروني  التخزين  خدمات  المؤرشفة، 

البيانات   والصور والبيانات االلكترونية االخرى 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)40(

Date :20/12/2018 التاريخ: 2018/12/20

Trademark No.:35049 العالمة التجارية رقم :  35049

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Talal Abu Ghazaleh &amp; Co. 
International 

بإسم :  شركة طالل ابوغزاله وشركاه الدولية    
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Applicant Address :P.O. Box 921100 Amman 
11192, Jordan, , , 

العنوان :  ص.ب. 921100 عمان 11192، االردن , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Auditing, Internal audit, external audit, audit 
operational, Consultancy (Professional business-), 
Cost price analysis,  Management consultancy 
(Personnel-), Statements of accounts (Drawing up 
of -), Collections (Organization of -), Consultancy 
  (Financial -), Computerized auditing, Account 
auditing, Business auditing, Auditing of accounts, 
Consultancy relating to  auditing, Auditing utility 
rates for others  Accountancy, book keeping and 
auditing, Management accounting, Advisory 
services   (Accountancy -) relating to taxation on real 
estate, Provision of reports relating to accounting 
information, Taxation   [accountancy] consultation, 
Taxation [accountancy] advice, Tax consultancy 
[accountancy], Tax consultations   [accountancy], 
Computerized tax assessments (preparation of 
-) [accounting], Accounting services for pension 
funds, Tax  return advisory [accountancy] services, 
Computerized accounting, Computerized book-
keeping, Computerized accounting   (Maintenance 
of -)  Book-keeping and accounting  Accounting, in 
particular book-keeping  Business advice relating to 
 accounting  Tax planning [accountancy], Provision 
of information relating to accounts [accountancy], 
Cost management  accounting, Accounting for 
third parties, Computerized accounting services 
, Business accounting advisory services, Cost 
 accounting, Computerized accounting (Preparation 
of -), Consulting and information concerning 
accounting, Administrative  accounting, Book-
keeping and accounting services, Book-keeping, 
Accounting, Accounting services, Accounts 
(Drawing up of  statements of -)  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخارجي  والتدقيق  الداخلي  والتدقيق  التدقيق  خدمات 
التجارية  )االستشارات  واالستشارات  التدقيق  وعمليات 
االدارة  واستشارات  التكلفة  سعر  تحليل  و  المهنية( 
الحسابات  وكشوف  الموظفين(  شؤون  الدارة  )استشارات 
  )تحرير كشوف الحسابات( و تحصيالت )تنظيم التحصيالت( 
المحوسب  التدقيق  المالية(،  )االستشارات  واالستشارات 
الحسابات  مراجعة  و  االعمال  تدقيق  و  الحسابات  وتدقيق 
والخدمات االستشارية المتعلقة بتدقيق  الحسابات وتدقيق 
معدالت الفائدة لالخرين، المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق 
االستشارية  والخدمات  االدارية  والمحاسبة  الحسابات 
تقديم  و  العقارات  على  بالضرائب  يتعلق  فيما  )المحاسبة( 
التقارير المتعلقة بالمعلومات  المحاسبية والتشاور الضريبي 
واالستشارات  )المحاسبة(  الضريبية  والمشورة  )المحاسبة( 
و  )المحاسبة(  الضرائب  ومشاورات  )المحاسبة(  الضريبية 
والخدمات  ]المحاسبة[   )- )إعداد  المحوسب  الضريبي  الربط 
المحاسبية لصناديق  المعاشات التقاعدية وضريبة الخدمات 
الستشارية ]المحاسبة[ والمحاسبة المحوسبة وحوسبة مسك 
مسك  )صيانة-(،  المحوسبة  المحاسبة  و  المحاسبية  الدفاتر 
الدفاتر المحاسبة و المحاسبة، المحاسبة على وجه الخصوص 
مسك  الدفاتر، المشورة التجارية المتعلقة بالمحاسبة، ضريبة 
التخطيط )المحاسبة( وتوفير المعلومات المتعلقة بالحسابات 
]المحاسبة[ وادارة محاسبة التكاليف و المحاسبة عن اطراف 
التكاليف  ومحاسبة  المحوسبة  المحاسبة  وخدمات  ثالثة 
والمعلومات  االستشارات  و  )إعداد-(  المحوسبة   والمحاسبة 
المتعلقة بالمحاسبة والمحاسبة االدارية وخدمات المحاسبة 
ومسك الدفاتر ومسك الدفاتر والمحاسبة وخدمات المحاسبة 

و حسابات )تحرير كشوف الحسابات(  

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)41(

Date :20/12/2018 التاريخ: 2018/12/20

Trademark No.:35050 العالمة التجارية رقم :  35050

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Secret recipes for restaurants 
management Co.  

بإسم :  شركة الوصفات السرية إلدارة المطاعم    

Applicant Address :Jordan – Amman – Um 
Uthainah – Al Rabeei Complex – Office No. 14 , , , 

الربيع –  أم أذنية – مجمع    - :  األردن – عمان  العنوان 
مكتب 14  , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت. 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)42(

Date :20/12/2018 التاريخ: 2018/12/20

Trademark No.:35066 العالمة التجارية رقم :  35066

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Guangdong Futina Electrical Co., Ltd. بإسم :  غوانغدونغ فوتينا الكتريكال كو.، لميتد.

Applicant Address :No. C06-1 Jiyue Industrial 
Zone, Leliu Port, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, China, , , 

العنوان :  رقم سي06-1 جيو اندستريال زون، ليلو بورت، 
شاند ديستركت، فوشان، غوانغدونغ، الصين , , , , 
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Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALISTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين
ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Distribution boxes [electricity]  Junction boxes 
[electricity]  Plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]  Circuit breakers  Time 
switches, automatic  Light dimmers [regulators], 
electric  Electrical adapters  Switches, electric  Wire 
connectors [electricity]  Terminals [electricity]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)للكهرباء(،  الوصالت  علب  )للكهرباء(،  التوزيع  علب 
القواطع،  كهربائية(،  )وصالت  اخرى  ووصالت  المقابس 
الكهرباء  مخفتات  االوتوماتيكية،  الوقت  مفاتيح 
كهربائية،  مفاتيح  الكهربائية،  المحوالت  )مضبوطة(، 

موصالت االسالك )كهربائية(، محطات )كهربائية( . 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)43(

Date :20/12/2018 التاريخ: 2018/12/20

Trademark No.:35067 العالمة التجارية رقم :  35067

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Guangdong Futina Electrical 
Co., Ltd. 

بإسم :  غوانغدونغ فوتينا الكتريكال كو.، لميتد.    

Applicant Address :No. C06-1 Jiyue Industrial 
Zone, Leliu Port, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, China, , , 

العنوان :  رقم سي06-1 جيو اندستريال زون، ليلو بورت، 
شاند ديستركت، فوشان، غوانغدونغ، الصين , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALISTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين
ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Ceiling lights  Luminous tubes for lighting  Light-
emitting diodes [LED] lighting apparatus  Lamps  
Ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus  Electric fans  for personal use  Radiators, 
electric  Pocket warmers  Light bulbs  Sockets for 
electric lights . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أضواء السقف، أنابيب مضيئة لالضاءة، الثنائيات الباعثة 
واجهزة  تركيبات  اللمبات،  اضاءة،  اجهزة  )لد(  للضوء 
)لالستعمال  الكهربائية  الهوايات  )التكييف(،  التهوية 
الشخصي(، مشعات كهربائية، مدفئات الجيب، المصابيح 

الكهربائية،  مقابس لالضواء الكهربائية. 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة
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)44(

 

Date :23/12/2018 التاريخ: 2018/12/23

Trademark No.:35070 العالمة التجارية رقم :  35070

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Raubi of London Holding LLC                                          بإسم :  راوبي لندن القابضة ش ذ م م

Applicant Address :Unit 108, Level 1, Gate Village 
Building 6, Dubai International Financial Centre, 
P. 0. Box No. 482010 Dubai, UAE., , , 

العنوان :  الوحدة 108 , المستوى 1, قرية البوابة المبنى 
السادس, مركز دبي المالي الدولي, ص.ب رقم 482010 

دبي, االمارات العربية المتحدة., , , , 

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين
عمارة  نابلس،  الفكرية،  للملكية  أتيرة  فراس  شركة 

جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Fruit juice beverages (Non- alcoholic—), Fruit 
Juices, Mineral water [beverages], Nectars (Fruit) 
non-alcoholic, Non-alcoholic fruit extracts, Non-
alcoholic fruit juice beverages, Non-alcoholic 
honey-based beverages, syrups for beverages, 
table waters, tomato juice [beverages]; vegetable 
juices [beverages], whey beverages, Beverages 
(Preparations for making), Essences for making 
beverages, Non-alcoholic beverages, Powders for 
effervescing beverages, Isotonic beverages.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مياه  فواكه,  غير كحولية, عصائر  فواكه  مشروبات عصير 
غير كحولي, خالصات  فواكه  رحائق  )مشروبات(,  معدنية 
فواكه غير كحولية, مشروبات عصير فواكه غير كحولية, 
عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات, مياه الشرب الصحية 
)ماء ينابيع(, عصير طماطم )مشروبات(, عصير خضراوات 
اللبن, مستحضرات لتحضير  )مشروبات(, مشروبات مصل 
الغير كحولية,  المشروبات  المشروبات, خالصات لتحضير 

مساحيق للمشروبات الفوارة, مشروبات تواترية.

  

)45(
 

Date :23/12/2018 التاريخ: 2018/12/23

Trademark No.:35071 العالمة التجارية رقم :  35071

Class: 32 في الصنف :   32
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Applicant Name: Raubi of London Holding LLC                                          بإسم :  راوبي لندن القابضة ش ذ م م

Applicant Address :Unit 108, Level 1, Gate Village 
Building 6, Dubai International Financial Centre, 
P. 0. Box No. 482010 Dubai, UAE., , , 

العنوان :  الوحدة 108 , المستوى 1, قرية البوابة المبنى 
السادس, مركز دبي المالي الدولي, ص.ب رقم 482010 
دبي, االمارات العربية المتحدة.                          , , , , 

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين
عمارة  نابلس،  الفكرية،  للملكية  أتيرة  فراس  شركة 

جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Fruit juice beverages (Non- alcoholic—), Fruit 
Juices, Mineral water [beverages], Nectars (Fruit) 
non-alcoholic, Non-alcoholic fruit extracts, Non-
alcoholic fruit juice beverages, Non-alcoholic 
honey-based beverages, syrups for beverages, 
table waters, tomato juice [beverages]; vegetable 
juices [beverages], whey beverages, Beverages 
(Preparations for making), Essences for making 
beverages, Non-alcoholic beverages, Powders for 
effervescing beverages, Isotonic beverages.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فواكه,  عصائر  كحولية,  غير  فواكه  عصير  مشروبات 
كحولي,  غير  فواكه  رحائق  )مشروبات(,  معدنية  مياه 
فواكه  عصير  مشروبات  كحولية,  غير  فواكه  خالصات 
غير كحولية, عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات, مياه 
الشرب الصحية )ماء ينابيع(, عصير طماطم )مشروبات(, 
اللبن,  مصل  مشروبات  )مشروبات(,  خضراوات  عصير 
لتحضير  خالصات  المشروبات,  لتحضير  مستحضرات 
المشروبات الغير كحولية, مساحيق للمشروبات الفوارة, 

مشروبات تواترية.

  

)46(

Date :23/12/2018 التاريخ: 2018/12/23

Trademark No.:35084 العالمة التجارية رقم :  35084

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: SHAREKAT WELMAS 
LLMAWAD ALESTIHLAKYA

بإسم :  شركة ولماس للمواد االستهالكية   

Applicant Address :AL KHALIL, , ,  , , , ,6 العنوان :  الخليل عين سارة عمارة الزغير ط

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ
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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 :
تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحضرات 
تنظيف وصقل  المالبس، مستحضرات  وكي  في غسل 
وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان

  

)47(

Date :27/12/2018 التاريخ: 2018/12/27

Trademark No.:35111 العالمة التجارية رقم :  35111

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: SHARIKAT BRILLIANT LE 
TEJARET ALMAWAD ALGETHAEYA

بإسم :  شركة بريليانت لتجارة المواد الغذائية   

Applicant Address :ALKHALIL, , ,  , , , ,العنوان :  الخليل حلحول وادي الجيف

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : صالح الجنيدي

فلسطين
الخليل راس الجورة

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 :
خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

  

)48(

Date :27/12/2018 التاريخ: 2018/12/27

Trademark No.:35124 العالمة التجارية رقم :  35124
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Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: FAHED JABER AHMAD 
MSALLAM

بإسم :  فهد جبر أحمد مسلم   

Applicant Address :NABLUS SHARE’ TUNES 
MUQABEL HAYAT NABLUS

العنوان :  نابلس شارع تونس مقابل حياة نابلس 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

  

)49(

Date :31/12/2018 التاريخ: 2018/12/31

Trademark No.:35153 العالمة التجارية رقم :  35153

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Ningbo Genin Industrial Co., Ltd. بإسم :  نينجبو جنين اندستريال كو.، لميتد.

Applicant Address :Room 536, Bld. 5, No. 22 
Henghe Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang 
Province, China, , , 

العنوان :  روم 536، بلدينغ 5، رقم 22 هينج رود، بيلون 
دستركت، نينجبو، زهيجيانغ بروفانس، الصين , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALISTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين
ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Drilling heads [parts of machines]  Drilling machines  
Saws [machines]  Machines and apparatus for 
polishing [electric]  Cutting machines  Chain saws  
Hand-held tools, other than hand-operated  Electric 
hammers  Generators of electricity  Welding 
machines, electric  Lawnmowers [machines]  
Spraying machines  High pressure washers  Pumps 
[machines]  Compressed air machines . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المناشير  الحفر،  االت  االالت(،  من  )اجزاء  الحفر  رؤوس 
القطع،  االت  )كهربائية(،  للتلميع  وادوات  االت  )االت(، 
التي  تلك  غير  يدويا  تحمل  ادوات  السالسل،  مناشير 
كهربائية،  مولدات  الكهربائية،  المطارق  يدويا،  تعمل 
االت لحام كهربائية، جزازات العشب )االت(، االت الرش،  
الهواء  االت  )االت(،  المضخات  العالي،  الضغط  غساالت 

المضغوط . 

Special condition:  :اشتراطات خاصة
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)50(

 

Date :31/12/2018 التاريخ: 2018/12/31

Trademark No.:35154 العالمة التجارية رقم :  35154

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: Ningbo Genin Industrial Co., 
Ltd. 

بإسم :  نينجبو جنين اندستريال كو.، لميتد.    

Applicant Address :Room 536, Bld. 5, No. 22 
Henghe Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang 
Province, China, , , 

العنوان :  روم 536، بلدينغ 5، رقم 22 هينج رود، بيلون 
دستركت، نينجبو، زهيجيانغ بروفانس، الصين , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALISTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين
ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Hand tools, hand-operated  Files  Tube cutters 
[hand tools]  Hammers [hand tools]  Wrenches 
[hand tools]  Axes  Wire strippers [hand tools]  
Pliers  Saws [hand tools]  screwdrivers, non-electric  
Rakes [hand tools]  Pruning shears  Garden tools, 
hand-operated  Hobby knives [scalpels]  Lifting 
jacks, hand-operated . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الملفات،   يدويا،  تعمل  التي  واالدوات  اليدوية  االدوات 
)ادوات  المطارق  يدوية(،  )ادوات  االنابيب  قاطعات 
مقصات  الفؤوس،  يدوية(،  )ادوات  كماشات  يدوية(، 
)ادوات  مناشير  كماشات،  يدوية(،   )ادوات  االسالك 
)ادوات  المكابس  الكهربائية،  غير  المفكات  يدوية(، 
التي تعمل  البساتين  ادوات  التقليم،  يدوية(، مقصات 

يدويا،  المشارط، الرافعات التي تعمل يدويا . 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)51(

Date :08/01/2019 التاريخ: 2019/01/08

Trademark No.:35193 العالمة التجارية رقم :  35193

Class: 7 في الصنف :   7
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Applicant Name: ZHEJIANG BENYU TOOLS 
CO., LTD. 

بإسم :  زهيجيانغ بنيو تولز كو.، لميتد.    

Applicant Address :No. 188, Haichang Road, 
Taizhou City, Zhejiang Province, China, , , 

سيتي،  تيزهو  رود،  هايتشانغ   ،188 رقم    : العنوان 
زهيجيانغ بروفانس، الصين , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALISTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين
ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Drilling heads [parts of machines]  Drilling 
machines  Saws [machines]  Cutting machines  
Angle grinders  Electric hammers  Grindstones 
[parts of machines]  Generators of electricity  High 
pressure washers  Pumps [machines]  Machines 
and apparatus for polishing [electric]  Welding 
machines, electric  Lawnmowers [machines]  
Spraying machines  Compressed air machines . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المناشير  الحفر،  االت  االالت(،  من  )اجزاء  الحفر  رؤوس 
)االت(، االت القطع،  االت حفر الزوايا، المطارق الكهربائية، 
احجار الطحن )قطع من االت(، مولدات كهربائية، غساالت 
التلميع  وادوات  )االت(، االت  المضخات  العالي،  الضغط 
)كهربائية(، االت لحام كهربائية، جزازات العشب )االت(، 

االت الرش، االت الهواء المضغوط . 

Special condition:             :اشتراطات خاصة

  

)52(

Date :09/01/2019 التاريخ: 2019/01/09

Trademark No.:35194 العالمة التجارية رقم :  35194

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Polygon Restaurants Co L.L.C.      بإسم :  شركة مطعم المضلع

Applicant Address :Amman, Jordan, Mecca Street- 
Al Dawod Complex  , , , 

العنوان :  عمان- االردن- شارع مكة- مجمع الداوود , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accommodation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)53(

Date :14/01/2019 التاريخ: 2019/01/14

Trademark No.:35219 العالمة التجارية رقم :  35219

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Ferdinand Bilstein UK Ltd بإسم :  فيرديناند بيلستين يو كيه ال تي دي

Applicant Address : 9 Wheelbarrow Park, 
Pattenden Lane, Marden, Kent, TN12 9QJ, United 
Kingdom ,,, 

العنوان :   9 ويلبارو بارك, باتيندين لين, ماردين, كينت, 
تي ان12 9كيو جيه, المملكة المتحدة , , , ,

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Parts and fittings, all for vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع وتجهيزات لجميع المركبات 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)54(

Date :14/01/2019 التاريخ: 2019/01/14

Trademark No.:35220 العالمة التجارية رقم :  35220

Class: 11 في الصنف :   11
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Applicant Name: NINGBO FOTILE KITCHEN 
WARE CO., LTD.  

بإسم :  نينغبو فوتايل كيتشين وير كو., ال تي دي    

Applicant Address :No.218 Binhai 2nd Road, 
Hangzhou Bay New District, Ningbo, China, , , 

2ان دي رود, هانغزهاو باي  :  نو.218 بينهاي  العنوان 
نيو ديستريكت, نينغبو, الصين , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
gas-fired or electric water heaters for wash-
ing  cookers  coffee roasters  electric cooking 
utensils  fruit roasters  gas cookers  gas  burn-
ers  hot plates  electric roasters  bread toasters  
kitchen ranges [ovens]  roasters  multicook-
ers  electric coffee percolators   electric coffee 
machines  electric kettles  microwave ovens 
[cooking apparatus]  refrigerators  air-condi-
tioning installations  air  purifying apparatus 
and machines  extractor hoods for kitchens  
water taps  flushing tanks  solar water heaters  
water filtering  apparatus  desalination plants  
disinfectant apparatus  electric radiators  gas 
lighters  lighting apparatus and installations  
 cooking apparatus and installations  elec-
tric pressure cookers  electric laundry dryers  
heating apparatus  heaters for baths   sinks  
disinfecting cupboard  water purifying appara-
tus and machines  grills [cooking appliances]  
electric steam boxes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكهرباء؛  أو  بالغاز  تعمل  التي  للغسيل  المياه  سخانات 
أوعية طهو؛ محمصات بن؛ أواني طهو كهربائية؛ محمصات 
فواكه؛ أوعية طهو تعمل بالغاز؛ مواقد غاز؛ اطباق ساخنة؛ 
محمصات كهربائية؛ محمصات خبز؛  مواقد ]أفران[ المطبخ؛ 
غاليات  االستخدامات؛  متعددة  طهو  اوعية  محمصات؛ 
لصنع  كهربائية  مكنات  للقهوة؛  كهربائية  )أباريق( 
]أجهزة  ميكروويف  أفران  كهربائية؛  غاليات  القهوة؛ 
طهو[؛ ثالجات؛ تركيب  المكيفات؛ أجهزة ومكنات تنقية 
خزانات  المياه؛  حنفيات  للمطابخ؛  شفط  أغطية  الهواء؛ 
المياه؛  ترشيح  تمديدات  شمسية؛  ماء  سخانات  رحض؛ 
حرارية  مشعات  مطهرة؛  أجهزة  الملوحة؛  ازالة  وحدات 
أجهزة  لالضائة؛  ومنشآت  أجهزة  غاز؛  كهربائية؛  قداحات 
ومعدات طهو؛ طناجر ضغط كهربائية؛ مجففات كهربائية 
مغاسل؛  للحمامات؛  سخانات  تسخين؛  اجهزة  للغسيل؛ 
الماء؛  شوايات  لتنقية  وآالت  أجهزة  خزائن؛  معقمات 

]أجهزة طهو[؛ صناديق بخار كهربائية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)55(

 

Date :14/01/2019 التاريخ: 2019/01/14

Trademark No.:35221 العالمة التجارية رقم :  35221

Class: 20 في الصنف :   20
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Applicant Name: NINGBO FOTILE KITCHEN 
WARE CO., LTD.  

بإسم :  نينغبو فوتايل كيتشين وير كو., ال تي دي    

Applicant Address :No.218 Binhai 2nd Road, 
Hangzhou Bay New District, Ningbo, China, , , 

2ان دي رود, هانغزهاو باي  :  نو.218 بينهاي  العنوان 
نيو ديستريكت, نينغبو, الصين , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
furniture, mirrors, picture frames  drawer pulls of 
plastics or wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
ivory, whalebone, shell, amber,  mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials  
cabinets  cupboards  bottle racks  sideboards  desks  
 office furniture  index cabinets [furniture]  filing 
cabinets  chairs [seats]  display stands  coat hangers  
chests of drawers   counters [tables]  tables  tea carts  
cabinet work  racks [furniture]  chopping blocks 
[tables]  furniture of metal  washstands   [furniture]  
coatstands  bookcases  sofas  dressing tables  
lockers  plate racks  showcases [furniture]  towel 
stands [furniture]   tea tables  stools  writing desks  
shelves for storage  dinner wagons [furniture]  
boxes of wood or plastic  furniture fittings, not of 
 metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األثاث والمرايا وبراويز الصور؛ مقابض جوارير مصنوعة من 
او  الخيزران  او  القصب  او  الفلين  او  الخشب  او  البالستيك 
او  الحوت  او عظم  العاج  او  العظم  او  القرون  او  الصفصاف 
الزخفة او ما يقوم  او  او الكهرمان او عرق  اللؤلؤ   الصدف  
مقام تلك المواد؛ خزانات؛ خزائن؛ مناصب للقوارير؛ خزانات 
طعام؛ مكاتب؛ اثاث مكاتب؛ خزانات كتب ]أثاث[؛ خزانات 
عالقات  عرض؛  قوائم  ]مقاعد[؛  كراسي  الملفات؛  حفظ 
 معاطف؛ خزانات ذات أدراج؛ نضد ]طاوالت[؛ طاوالت؛ عربات 
]طاوالت[؛  فرم  ألواح  ]أثاث[؛  قواعد  خشبية؛  أشغال  شاي؛ 
للمعاطف؛  مناصب  ]أثاث[؛  مغاسل  حوامل  معدني؛  أثاث 
رفوف  خزانات؛  تجميل؛  طاوالت  كتب؛  صوفات؛  خزانات 
]أثاث[؛  للماشف  مناصب  ]أثاث[؛  عرض  خزانات  لألواني؛ 
طاوالت الشاي؛ كراسي بدون ظهر او مساند؛ مكاتب كتابة؛ 
رفوف للتخزين؛ عربات طعام ]أثاث[؛  صناديق من الخشب 

او البالستيك؛ لوازم غير معدنية لالثاث 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)56(

Date :10/01/2019 التاريخ: 2019/01/10

Trademark No.:35227 العالمة التجارية رقم :  35227

Class: 45 في الصنف :   45



42 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Applicant Name: Maktab Alzubi  Lelmohama     بإسم :  مكتب الزعبي للمحاماة

Applicant Address :Ramallah Al Ersal , Amaret 
zahret - Al-Masayef,  tabek awal, , , 

العنوان :  رام الله- االرسال-عمارة زهرة المصايف الطابق 
األول , , , , 

Applicant for Correspondence: Khalil Saafin and 

PALISTINE
Ramallah  Al- Masayef, Amaret zahret - Al-
Masayef,  tabek awal 

عنوان التبليغ : المحامي خليل سعافين 

فلسطين
رام الله- االرسال-عمارة زهرة المصايف الطابق األول 

Goods/Services:
Legal services, such as: Arbitration services, legal 
services, Consultancy (Intellectual property), 
Legal research, Licensing of intellectual property 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات  التحكيم،  خدمات  ومنها:  قانونية  خدمات 
استشارات  والتأليف،  النشر  حقوق  إدارة  قانونية، 
الملكية  ترخيص  القانونية،  األبحاث  الفكرية،  الملكية 

الفكرية 

Special condition: اشتراطات خاصة:

  

)57(

Date :14/01/2019 التاريخ: 2019/01/14

Trademark No.:35228 العالمة التجارية رقم :  35228

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Shareket Reema llwarq alsehi 
almosahima alkhososyeh almahdodeh 

بإسم :  شركة ريما للورق الصحي المساهمة الخصوصية 
المحدودة    

Applicant Address :Ramallah - al manteka 
alsenaeyeh, , , 

العنوان :  رام الله- المنطقة الصناعية , , , , 

Applicant for Correspondence: Maktab Al-zubi 
llmohama 

PALISTINE
- Ramallah, Al- Masayef, Amaret zahret - Al-
Masayef, tabek awal sandok bareed 1039 

عنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة 

فلسطين
المصايف ط1 ص.ب  زهرة  عمارة  -المصايف-  الله  -رام 

 )1039(
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Goods/Services:
Class 16     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 :
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق 
المواد وغير واردة في فئات أخرى     المطبوعات     مواد 
القرطاسية     الفوتوغرافية      الصور  الكتب     تجليد 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة   اللصق  مواد 
منزلية     ومواد الفنانين     فراشي الدهان أو التلوين     
اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية    عدا األثاث       مواد 
التوجيه والتدريس    عدا األجهزة        مواد التغليف 
البالستيكية    غير الواردة في فئات أخرى       حروف 

الطباعة     الكليشيهات    الراسمات 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)58(

Date :09/01/2019 التاريخ: 2019/01/09

Trademark No.:35229 العالمة التجارية رقم :  35229

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Shareket Reema llwarq alsehi 
almosahima alkhososyeh almahdodeh 

بإسم :  شركة ريما للورق الصحي    

Applicant Address :Ramallah - al manteka 
alsenaeyeh, , , 

العنوان :  رام الله- المنطقة الصناعية , , , , 

Applicant for Correspondence: Maktab Al-zubi 
llmohama 

PALISTINE
- Ramallah, Al- Masayef, Amaret zahret - Al-
Masayef, tabek awal sandok bareed 1039 

عنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة 

فلسطين
المصايف ط1 ص.ب  زهرة  عمارة  -المصايف-  الله  -رام 

 )1039(
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Goods/Services:
Class 16     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 :
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق 
المواد وغير واردة في فئات أخرى     المطبوعات     مواد 
القرطاسية     الفوتوغرافية      الصور  الكتب     تجليد 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة   اللصق  مواد 
منزلية     ومواد الفنانين     فراشي الدهان أو التلوين     
اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية    عدا األثاث       مواد 
التوجيه والتدريس    عدا األجهزة        مواد التغليف 
البالستيكية    غير الواردة في فئات أخرى       حروف 

الطباعة     الكليشيهات    الراسمات. 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)59(

Date :09/01/2019  التاريخ: 2019/01/09

Trademark No.:35230 العالمة التجارية رقم :  35230

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Shareket Reema llwarq alsehi 
almosahima alkhososyeh almahdodeh 

بإسم :  شركة ريما للورق الصحي المساهمة الخصوصية 
المحدودة    

Applicant Address :Ramallah - al manteka 
alsenaeyeh, , , 

العنوان :  رام الله- المنطقة الصناعية , , , , 

Applicant for Correspondence: Maktab Al-zubi 
llmohama 

PALISTINE
- Ramallah, Al- Masayef, Amaret zahret - Al-
Masayef, tabek awal sandok bareed 1039 

عنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة 

فلسطين
المصايف ط1 ص.ب  زهرة  عمارة  -المصايف-  الله  -رام 

 )1039(



45 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Goods/Services:
Class 16     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 :
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق 
المواد وغير واردة في فئات أخرى     المطبوعات     مواد 
القرطاسية     الفوتوغرافية      الصور  الكتب     تجليد 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة   اللصق  مواد 
منزلية     ومواد الفنانين     فراشي الدهان أو التلوين     
اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية    عدا األثاث       مواد 
التوجيه والتدريس    عدا األجهزة        مواد التغليف 
البالستيكية    غير الواردة في فئات أخرى       حروف 

الطباعة     الكليشيهات    الراسمات 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)60(

Date :14/01/2019 التاريخ: 2019/01/14

Trademark No.:35231 العالمة التجارية رقم :  35231

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Shareket Reema llwarq alsehi 
almosahima alkhososyeh almahdodeh 

بإسم :  شركة ريما للورق الصحي المساهمة الخصوصية 
المحدودة    

Applicant Address :Ramallah - al manteka 
alsenaeyeh, , , 

العنوان :  رام الله- المنطقة الصناعية , , , , 

Applicant for Correspondence: Maktab Al-zubi 
llmohama 

PALISTINE
- Ramallah, Al- Masayef, Amaret zahret - Al-
Masayef, tabek awal sandok bareed 1039 

عنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة 

فلسطين
المصايف ط1 ص ب  -المصايف- عمارة زهرة  الله  -رام 

 )1039(



46 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Goods/Services:
Class 16     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 :
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق 
المواد وغير واردة في فئات أخرى     المطبوعات     مواد 
القرطاسية     الفوتوغرافية      الصور  الكتب     تجليد 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة   اللصق  مواد 
منزلية     ومواد الفنانين     فراشي الدهان أو التلوين     
اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية    عدا األثاث       مواد 
التوجيه والتدريس    عدا األجهزة        مواد التغليف 
البالستيكية    غير الواردة في فئات أخرى       حروف 

الطباعة     الكليشيهات    الراسمات 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)61(

Date :14/01/2019 التاريخ: 2019/01/14

Trademark No.:35232 العالمة التجارية رقم :  35232

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Shareket Reema llwarq alsehi 
almosahima alkhososyeh almahdodeh 

بإسم :  شركة ريما للورق الصحي المساهمة الخصوصية 
المحدودة    

Applicant Address :Ramallah - al manteka 
alsenaeyeh, , , 

العنوان :  رام الله- المنطقة الصناعية , , , , 

Applicant for Correspondence: Maktab Al-zubi 
llmohama 

PALISTINE
- Ramallah, Al- Masayef, Amaret zahret - Al-
Masayef, tabek awal sandok bareed 1039 

عنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة 

فلسطين
المصايف ط1 ص.ب  زهرة  عمارة  -المصايف-  الله  -رام 

 )1039(



47 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Goods/Services:
Class 16     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 :
هذه  من  المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق 
المواد وغير واردة في فئات أخرى     المطبوعات     مواد 
القرطاسية     الفوتوغرافية      الصور  الكتب     تجليد 
لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة   اللصق  مواد 
منزلية     ومواد الفنانين     فراشي الدهان أو التلوين     
اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية    عدا األثاث       مواد 
التوجيه والتدريس    عدا األجهزة        مواد التغليف 
البالستيكية    غير الواردة في فئات أخرى       حروف 

الطباعة     الكليشيهات    الراسمات 

  

)62(

Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35235 العالمة التجارية رقم :  35235

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: WASEM AA MOJAHED بإسم :  وسيم عبد الناصر عبد الحميد مجاهد   

Applicant Address :AL KHALIL, , ,  , , , ,العنوان :  الخليل عيصى دوار الشعراوي

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : المحامي صالح الجنيدي -الخليل

فلسطين
الخليل-راس الجورة مقابل جامع الشعراوي 

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 :
الواردة  )غير  المنتجات  الصور،  واطارات  والمرايا  األثاث 
أو  الفلين  أو  الخشب  من  المصنوعة  أخرى(  فئات  في 
القصب أو الخيزران أو الصفصاف او السندان أو العظام 
أو  الكهرمان  أو  الصدف  أو  الحوت  أو عظم فك  العاج  أو 
المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من 

المواد البالستيكية.
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Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35236 العالمة التجارية رقم :  35236

Class: 24 في الصنف :   24

Applicant Name: WASEM AA MOJAHED بإسم :  وسيم عبد الناصر عبد الحميد مجاهد   

Applicant Address :AL KHALIL, , , , , , ,العنوان :  الخليل عيصى دوار الشعراوي

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : المحامي صالح الجنيدي -الخليل

فلسطين
الخليل-راس الجورة مقابل جامع الشعراوي 

Goods/Services:
 
 Textiles and textile goods, not included 
in other classes; bedcovers; table covers  
bed plankets  bed clothes  bed covers  bed spreads 
cloth face towels of textile mattress covers  net 
curtains pillow shames quitts runners 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فئات  في  الواردة  غير  النسيج  ومنتجات  المنسوجات  ا 
أخرى ، أغطية الفراش والموائد. بطانيات لالسرة واقمشة 
فراش  اغطية لالسرة  شراشف  اقمشة مناشف للوجه 
اغطية  شبكية  ستائر  للفراش  اغطية  النسيج  من 

للمخدات لحف واغطية للموائد

  

)64(

Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35237 العالمة التجارية رقم :  35237

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: alqandeel company بإسم :  شركة القنديل للتجارة واالخشاب   

Applicant Address :al khalil , , , , , , , العنوان :  الخليل بيت اوال المنطقة الصناعة

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
furnature and wood work

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االثاث والمصنوعات الخشبية 
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Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35238 العالمة التجارية رقم :  35238

Class: 27 في الصنف :   27

Applicant Name: Around the World for Furniture 
Company 

بإسم :  شركة حول العالم للمفروشات    

Applicant Address :Queen Rania AlAbdulah 
Street, Building Number 363, Amman, Jordan, , , 

العنوان :  شارع الملكة رانيا العبد الله، بناية رقم 363، 
عمان، األردن , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors  wall 
hangings (non-textile), Artificial turf, Bath mats, 
Carpet underlay, Carpets, Coverings (Floor—), 
Door mats, Floor coverings, Gymnasium mats, 
Gymnastic mats, Hangings (Wall —), not of textile, 
Linoleum, Mats, Mats of woven rope for ski slopes, 
Non-slip mats, Reed mats, Rugs, Ski slopes (Mats 
of woven rope for—), Tapestry [wall hangings], 
not of textile, Textile wallpaper, Turf (Artificial 
—), Vinyl floor coverings, Wall hangings, not of 
textile, Wallpaper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ومشمع  الحصير  ومفارش  والحصر  والبسط  السجاد 
فرش األرضيات ومواد أخرى لتغطية األرضيات القائمة 
نسيجية(،  غير  مواد  )من  الجدران  على  تعلق  ومطرزات 
بطائن  حمام،  مداسات  إصطناعية،  أعشاب  طبقات 
سجاد،أغطية أرضيات، ممسحات أرجل، أغطية أرضيات، 
الرياضة  لصاالت  البدنية، حصر  الرياضة  لصاالت  حصر 
الجدران،  على  تعلق  نسيجية  غير  مطرزات   ، البدنية 
مداسات،  أو  مفارش  أو  حصر  األرضيات،  فرش  مشمع 
من  حصر  التزلج،  لمنحدرات  محبوكة  حبال  من  حصر 
حبال محبوكة لمنحدرات التزلج، حصر من القصب، ُبسط، 
التزلج، مطرزات غير  لمنحدرات  حصر من حبال محبوكة 
منسوج،  جدران  ورق  الجدران[،  على  ]تعلق  نسيجية 
طبقات أعشاب إصطناعية، أغطية أرضيات من الفينيل، 

مطرزات غير نسيجية تعلق على الجدران، ورق جدران 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة
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Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35239 العالمة التجارية رقم :  35239

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: Around the World for Furniture 
Company 

بإسم :  شركة حول العالم للمفروشات    

Applicant Address :Queen Rania AlAbdulah 
Street, Building Number 363, Amman, Jordan, , , 

العنوان :  شارع الملكة رانيا العبد الله، بناية رقم 363، 
عمان، األردن , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

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, Air 
cushions, not for medical purposes, Air mattresses, 
not for medical purposes, Air pillows, not for 
medical purposes, Armchairs, Art (Works of —) 
of wood, wax, plaster or plastic, Bags (Sleeping 
—) for camping, Bamboo, Bamboo curtains, 
Bead curtains for decoration, Bedding [except 
linen], Beds, Benches [furniture], Blinds (indoor 
window-) [shades] [furniture], Blinds (Slatted 
indoor—), Bolsters, Book rests [furniture], Chairs 
[seats], Chests of drawers, Covers for clothing 
[wardrobe], Cupboards, Curtain hooks, Curtain 
rails, Curtain rings, Curtain rods, Curtain rollers, 
Curtain, Deck chairs, Doors for furniture, Interior 
textile window blinds, Pillows, Screens [furniture], 
Tables, Screens [furniture] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الواردة في  المنتجات )غير  األثاث والمرايا واطارات الصور، 
فئات أخرى( المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو 
الخيزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
المرشوم  أو  المحار  أو  الكهرمان  أو  الصدف  أو  الحوت  فك 
والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البالستيكية، 
وسائد هوائية ليست لغايات طبية، فرشات هوائية ليست 
لغايات طبية، مخدات هوائية ليست لغايات طبية، كراسي 
ذات ذراعين، أشغال فنية من الخشب أو الشمع أو الجبس 
من  ستائر  خيزران،  للتخييم،  نوم  أكياس  البالستيك،   أو 
الخيزران، ستائر خرز للديكور، فراش نوم ]ماعدا البياضات[، 
ستائر  ]أثاث[،  للنوافذ  داخلية  ستائر  ]أثاث[،  نضد  أسّرة، 
كراسي  ]أثاث[،  كتب  مساند  وسائد،  مضلعة،  داخلية 
]مقاعد[، خزانات ذات أدراج، خزانة مناشف ]أثاث[، خزانات 
مالبس، خزانات، مشابك للستائر، قضبان للستائر، حلقات 
للستائر، وسائد، كراسي  بكرات  للستائر،  للستائر، قضبان 
قابلة للطي، أبواب لألثاث، ستائر نسيجية داخلية للنوافذ، 

مخدات، طاوالت، ستائر ]أثاث[ 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة
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Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35240 العالمة التجارية رقم :  35240

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Around the World for Furniture 
Company 

بإسم :  شركة حول العالم للمفروشات    

Applicant Address :Queen Rania AlAbdulah 
Street, Building Number 363, Amman, Jordan, , , 

العنوان :  شارع الملكة رانيا العبد الله، بناية رقم 363، 
عمان، األردن , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions, Communication 
media  (Presentation of goods on —), for retail 
purposes, Exhibitions (Organization of —)for 
commercial or advertising purposes, Marketing, 
Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, Outdoor advertising, Retail 
services , the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods  such services may 
be provided by retail stores, wholesale outlets, 
through mail order catalogues or by means of 
electronic media 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات 
وسائل  على  السلع  عرض  المكتبي،  النشاط  وتفعيل 
المعارض  تنظيم  بالتجزئة،  بيعها  لغايات  االتصال 
لغايات تجارية أو دعائية، وكاالت االستيراد والتصدير، 
تجارية  لغايات  التجارية  المعارض  تنظيم  التسويق، 
تجميع  خدمات  الخارجي،  واإلعالن  الدعاية  إعالنية،  أو 
لتمكين  نقلها(  )عدا  الغير  لصالح  السلع  من  تشكيلة 
هذه  الحاجة  عند  وشرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة 
الخدمات يمكن تقديمها من خالل محالت البيع بالتجزئة 
ومنافد البيع بالجملة وعبر كتالوجات طلبات البريد او عبر 
بالتجزئة،  البيع  خدمات  االلكترونية،  االعالم  الوسائل 
)عدا  الغير  لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات 
نقلها( لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند 
الحاجة هذه الخدمات يمكن تقديمها من خالل محالت 
كتالوجات  وعبر  بالجملة  البيع  ومنافد  بالتجزئة  البيع 

طلبات البريد او عبر الوسائل االعالم االلكترونية 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة
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Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35241 العالمة التجارية رقم :  35241

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: Around the World for Furniture 
Company 

بإسم :  شركة حول العالم للمفروشات    

Applicant Address :Queen Rania AlAbdulah 
Street, Building Number 363, Amman, Jordan, , , 

العنوان :  شارع الملكة رانيا العبد الله، بناية رقم 363، 
عمان، األردن , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Hand tools and implements, hammers, saws, awls, 
screw drivers, crowbars, spanners, Pincers, Table 
cutlery [knives, forks and spoons], cutting tools, 
scissors, nutcrackers, can and bottle openers, 
ladles, skimmers and spatulas, cutlery (knives, 
forks and spoons)  side arms  razors, Cheese slicers, 
non-electric¸ Crimping irons, Cutters, Egg slicers, 
non-electric, Fire irons, Flat irons [non-electric], 
Silver plate [knives, forks and spoons] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدد وأدوات يدوية مثل المطارق, المناشير, المثاقيب, 
الكماشات,  بانواعها,  الربط  مفاتيح  المخارز,  المفكات, 
أدوات للمائدة ]سكاكين وشوك ومالعق[, عدد التقطيع, 
والعلب,  القناني  فتاحات  البندق,  كسارات  المقصات, 
أدوات  الحجم،  الكبيرة  والمالعق  المقشدات  المغرفات, 
بيضاء،  أسلحة  والمالعق(،  والسكاكين  وك 

ُّ
)الش قطع 

مكاوي  كهربائية،  غير  جبن  مشراحات  حالقة،  أدوات 
مكاوي  كهربائية،  غير  بيض  مشراحات  قطاعات،  شعر، 
فضية  أواني  للمالبس،  كهربائية[  ]غير  مكاوي  نار 

]سكاكين وشوك ومالعق[ 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  



53 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

)69(

Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35242 العالمة التجارية رقم :  35242

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Around the World for Furniture 
Company 

بإسم :  شركة حول العالم للمفروشات    

Applicant Address :Queen Rania AlAbdulah 
Street, Building Number 363, Amman, Jordan, , , 

العنوان :  شارع الملكة رانيا العبد الله، بناية رقم 363، 
عمان، األردن , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes, Air conditioning apparatus, 
bathroom fittings and installations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتجفيف  والتبريد  والطهو  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة 
أجهزة  الصحية،  واألغراض  المياه  وإمداد  والتهوية 

تكييف الهواء، لوازم ومنشآت للحمام 

Special condition:                        :اشتراطات خاصة

  

)70(

Date :15/01/2019 التاريخ: 2019/01/15

Trademark No.:35243 العالمة التجارية رقم :  35243

Class: 24 في الصنف :   24
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Applicant Name: Around the World for Furniture 
Company 

بإسم :  شركة حول العالم للمفروشات    

Applicant Address :Queen Rania AlAbdulah 
Street, Building Number 363, Amman, Jordan, , , 

العنوان :  شارع الملكة رانيا العبد الله، بناية رقم 363، 
عمان، األردن , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Textiles and textile goods, not included in other 
classes  fabric, coverlets [bedspreads], table covers, 
linen, curtains, towels, Travelling rugs [lap robes] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فئات  في  الواردة  غير  النسيج  ومنتجات  المنسوجات 
أغطية  الشراشف(   ( االسره  واغطية  األقمشه  اخرى، 
المناشف،  الستائر،  البياضات،  والموائد،  المناضد 

بطانيات للسفر ]أغطية متراكبة[ 

Special condition:             :اشتراطات خاصة

  

)71(

Date :16/01/2019 التاريخ: 2019/01/16

Trademark No.:35244 العالمة التجارية رقم :  35244

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: basel suleman ibrahim aweis     بإسم :  باسل سليمان ابراهيم عويص

Applicant Address :nablus share’a rafedia - jawal : 
0599711957, , , 

العنوان :  نابلس - شارع رفيديا _ جوال  : 0599711957, 
 , , ,

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Services for providing food and drink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات
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)72(

Date :16/01/2019 التاريخ: 2019/01/16

Trademark No.:35245 العالمة التجارية رقم :  35245

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: IBRAHIM ODEH EID 
ALQAWASMY

بإسم :  ابراهيم عودة عيد القواسمي     

Applicant Address :AL KHALIL, , ,  , , , ,  العنوان :  الخليل /جبل ابو رمان

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Services for providing food and drink; resturant 
cafteria cafesa

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، ,والمطاعم كافتيريا 

ومقاهي 

  

)73(

Date :16/01/2019 التاريخ: 2019/01/16

Trademark No.:35247 العالمة التجارية رقم :  35247

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Sharket Bank Palestine 
Mosahima Amma Mahdooda

بإسم :  شركة بنك فلسطين م.ع.م   

Applicant Address :Ramallah Ein Mosbah B.O 471 
Ramallah, , , 

العنوان :  رام الله عين مصباح ص.ب :471 رام الله, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Financial and monetary affairs services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الشؤون المالية 
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Date :16/01/2019 التاريخ: 2019/01/16

Trademark No.:35248 العالمة التجارية رقم :  35248

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Sharekat Biolab Lel Khadamt 
ALtebiah 

بإسم :  شركة بيو الب للخدمات الطبية    

Applicant Address :Palestine ، Bethlehem ، Share 
Al Quds, , , 

العنوان :  فلسطين ، بيت لحم ، شارع القدس , , , , 

Applicant for Correspondence: Bilal Kamal 

PALISTINE
Albera  ،  Alsharfa ، Share Gemzo ، Bejanb Nade 
Alsayarat 

عنوان التبليغ : المحامي بالل كمال 

فلسطين
السيارات  نادي  بجانب   ، جمزو  شارع   ، الشرفة   ، البيرة 

الفلسطيني 

Goods/Services:
Scientific and technological services and research 
and design relating thereto medical laboratory  
Providing medical research assistance to medical 
researchers rental of laboratory equipment biological 
pharmaceutical and medical research clinical 
research design and development of software

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميم  والبحوث  والتكنولوجية  العلمية  الخدمات 
المتعلقة بها، الخدمات المخبرية ، توفير المساعدة في 
مجال األبحاث الطبية للباحثين الطبيين ، تأجير األدوات 
المخبرية ، األبحاث الحيوية والصيدلية والطبية ، األبحاث 

التحليلية ، تصميم وتطوير البرمجيات  

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)75(

Date :14/01/2019 التاريخ: 2019/01/14

Trademark No.:35249 العالمة التجارية رقم :  35249

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al_Daleel  Co . for trade&amp; import بإسم :  شركة الدليل للتجارة واالستيراد
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Applicant Address :Nablus_ hisba street _zalmout 
Bld, , , 

العنوان :  نابلس _شارع الحسبة بناية الزلموط , , , , 

Applicant for Correspondence: Ameed syam 

PALISTINE
Nablus_sufian  street 

عنوان التبليغ : عميد صيام 

فلسطين
نابلس _شارع سفيان 

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 :
خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم    
جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)76(

Date :14/01/2019 التاريخ: 2019/01/14

Trademark No.:35250 العالمة التجارية رقم :  35250

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Al_Daleel  Co . for trade&amp; 
import 

بإسم :  شركة الدليل للتجارة واالستيراد    

Applicant Address :Nablus_ hisba street _zalmout 
Bld, , , 

العنوان :  نابلس _شارع الحسبة بناية الزلموط , , , , 

Applicant for Correspondence: Ameed syam 

PALISTINE
Nablus_sufian  street 

عنوان التبليغ : عميد صيام 

فلسطين
نابلس _شارع سفيان 

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 :
البيرة    شراب الشعير    والمياه المعدنية والغازية وغيرها من 
الفواكه  من  مشروبات مستخلصة  الكحولية،  غير  المشروبات 
وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات. 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)77(

Date :17/01/2019 التاريخ: 2019/01/17

Trademark No.:35253 العالمة التجارية رقم :  35253

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: sharekit cash bblash lesterad 
watejaret al selaa almnzleyah

السلع  وتجارة  الستيراد  ببالش  كاش  شركة    : بإسم 
المنزليه   

Applicant Address :nablus bet fourek al sharee al el 
raesi - jawal 0599111671, , , 

العنوان :  نابلس - بيت فوريك الشراع الرئيسي جوال 
 , , , ,0599111671

Applicant for Correspondence: suha noman qadomi

PALISTINE
nablus sharee sufian amart al saber tabq 5

عنوان التبليغ : سهى نعمان قدومي

فلسطين
نابلس - شارع سفيان عمارة الصابر ط 5

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions , sale of house 
goods

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي بيع سلع منزليه

  

)78(

Date :17/01/2019 التاريخ: 2019/01/17

Trademark No.:35254 العالمة التجارية رقم :  35254

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Sharekat Al Ghazawee Lltabreed 
waladwat Alkhrobaea

الكهربائية  واألدوات  للتبريد  الغزاوي  شركة    : بإسم 
العادية العامة

Applicant Address :Tulkrem/Hadaden street/
Hanoon bld, , , 

العنوان :  طولكرم /شارع الحدادين/عمارة حنون  , , , , 
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Applicant for Correspondence: JIHAD HESHAM 
AL ZUABI

PALISTINE
NABLUS - SHAREE GHERNATA - AMART AL 
DEBIS  TABI` 1 - TEL : 092388388

عنوان التبليغ : جهاد هشام زعبي

فلسطين
نابلس - شارع غرناطه - عملرة الدبس  ط االول - تلفون 

092388388

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 :
والمساحية  والمالحـية  العـلمية  واألدوات  األجـهزة 
والفـوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والكـهربائية 
والسـينمائي واألجهزة واالدوات والبـصرية وأجهزة وأدوات 
واإلنقاذ   ) اإلشراف   ( والمراقبة   واإلشارة  والقـياس  الوزن 
والتعليم ، أجهزة وادوت لوصل وفتح او تحويل او تكثيف 
او تنظبم او التحكم في الطاقة الكهربائية اجهزة تسجيل 
وإرسال وإسترجاع او نسخ الصوت الصورة  حامالت بيانات 
أقراص  مدمجة  اقراس  تسجيل  أقراص  مغناطيسية 
الرقمية  التسجيل  وسائط  من  وغيرها  رقمية  فيديوية 
تسجيل  آالت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  لألجهزة  ،اليات  
وأجهزة  البيانات  معالجة  معدات  حاسبة  وآالت  النقد 

الكمبيوتر برامج الكمبيوتر، أجهزة إخماد النيران .

  

)79(

 

Date :17/01/2019 التاريخ: 2019/01/17

Trademark No.:35255 العالمة التجارية رقم :  35255

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Sharekat Al Ghazawee Lltabreed 
waladwat Alkhrobaea

الكهربائية  واألدوات  للتبريد  الغزاوي  شركة    : بإسم 
العادية العامة

Applicant Address :Tulkrem/Hadaden street/
Hanoon bld, , , 

العنوان :  طولكرم /شارع الحدادين/عمارة حنون  , , , , 

Applicant for Correspondence: JIHAD HESHAM 
AL ZUABI

PALISTINE
NABLUS SHAREE GHIRNATA -TEL : 092388388

عنوان التبليغ : حهاد هشام الزعبي

فلسطين
نابلس - شارع غرناطه - تلفون :092388388
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتبريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  اإلنارة  أجهزة 

والتجفيف والتهوية وامداد المياه واألغراض الصحية

  

)80(

Date :20/01/2019 التاريخ: 2019/01/20

Trademark No.:35256 العالمة التجارية رقم :  35256

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name:  GRAY MATTER LELTASWEK 
ALELEKTRONE

بإسم :  شركة جري ماتر للتسويق االلكتروني   

Applicant Address :al khalil, , , , , , ,العنوان :  الخليل دوار المنارة

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
markting

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التسويق

  

)81(

Date :20/01/2019 التاريخ: 2019/01/20

Trademark No.:35257 العالمة التجارية رقم :  35257

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Al_Daleel  Co . for trade&amp; import     بإسم :  شركة الدليل للتجارة واالستيراد

Applicant Address :Nablus_ hisba street _zalmout 
Bld, , , 

العنوان :  نابلس _شارع الحسبة بناية الزلموط , , , , 

Applicant for Correspondence: Ameed syam 

PALISTINE
Nablus_sufian  street 

عنوان التبليغ : عميد صيام 

فلسطين
نابلس _شارع سفيان 
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Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)82(

Date :21/01/2019 التاريخ: 2019/01/21

Trademark No.:35259 العالمة التجارية رقم :  35259

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Bin Awadh Al-Naqeeb General 
Trading Corp - represented by Raed Abdullah 
Awadh Al- Naqeeb 

 - العامة  للتجارة  النقيب  عوض  بن  مؤسسة    : بإسم 
يمثلها رائد عبدالله عوض النقيب    

Applicant Address :The Republic of Yemen – Aden 
– Sheikh Osman City– Silat St, , , 

عدن،  السيلة-  شارع  عثمان-  الشيخ  مدينة    : العنوان 
الجمهورية اليمنية , , , , 

Applicant for Correspondence: SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Nablus- Palestine P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ : شركة سماس للملكية الفكرية 

فلسطين
نابلس -فلسطين ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Beers  mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages  fruit beverages and fruit 
juices  syrups and other preparations for making 
beverages, Effervescing beverages (Pastilles for). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرها 
من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من 
أخرى  ومستحضرات  شراب  الفواكه،  وعصائر  الفواكه 

لعمل المشروبات ، أقراص محالة للمشروبات الفوارة 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)83(

Date :21/01/2019 التاريخ: 2019/01/21

Trademark No.:35260 العالمة التجارية رقم :  35260

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: ROLA FATHI BRIJIT بإسم :  روال فتحي محمود بريجيت   

Applicant Address :AL KHALIL, , ,  , , , ,العنوان :  الخليل بيت امر الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence: ALI HALAIKA

PALISTINE
AL KHALIL

عنوان التبليغ : المحامي علي الحاليقة

فلسطين
الخليل -الشيوخ

Goods/Services:
COAL

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفحم

  

)84(

Date :21/01/2019 التاريخ: 2019/01/21

Trademark No.:35261 العالمة التجارية رقم :  35261

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name:  Nuqul Brothers Company Limited بإسم :  شركة نقل أخوان ذ.م.م

Applicant Address :P.O. Box 154, Amman 11118, 
Jordan, , , 

العنوان :  ص.ب 154 ، عمان 11118 ، األردن , , , , 

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين
عمارة  نابلس،  الفكرية،  للملكية  أتيرة  فراس  شركة 

جاليريا سنتر، ص. ب. 768
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Goods/Services:
Beer wort, Waters [beverages], Mineral water 
[beverages], Juice (Fruit—), Lithia water, Water 
(Seltzer-), Waters [table-], Soda water, Aerated 
water, Beverages (Non-alcoholic—)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
( مشروبات  الشعير، مياه (مشروبات)، مياه معدنية  ماء 
مياه  فواره،  طبيعية  مياه  الليثيا،  ،ماء  فواكه  )،عصير 
الشرب الصحية ( ماء الينابيع )، ماء الصودا، مياه غازيه، 

مشروبات غير كحولية

  

)85(

Date :22/01/2019 التاريخ: 2019/01/22

Trademark No.:35262 العالمة التجارية رقم :  35262

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: shariket al akademeyah al 
doaleya le qeadet al amal

بإسم :  شركة األكاديمية الدولية لقيادة األعمال    

Applicant Address :nablus -ard alghazaleyah 
jawwal 0594222267, , , 

العنوان :  نابس-أرض الغزالية جوال 0594222267, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
education, providing of training , entertainment, 
sporting cultural activities

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم والتهذيب ,التدريب,الترفية,االنشطة الرياضية 

والثقافية. 

  

)86(

Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35264 العالمة التجارية رقم :  35264

Class: 38 في الصنف :   38
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Applicant Name: Al-Quds Open University بإسم :  جامعة القدس المفتوحة   

Applicant Address :Ersal St Kanan Building 6th F 
Ramallah Palestine, , , 

العنوان :  اإلرسال عمارة كنعان الطابق السادس رام الله 
فلسطين, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Broadcasting (Cable television) , Broadcasting 
(Television )  , Satellite transmission

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أو  البث   ، بالتلفزيون   البث   ، الكبلي  بالتلفزيون  البث 

االرسال عبر األقمار الصناعية

  

)87(

Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35265 العالمة التجارية رقم :  35265

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 
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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 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  protective cases, 
decorative covers and carrying cases for electronic 
cigarettes, tobacco heating devices and electronic 
smoking devices  in-car cradles and in-car holders 
for electronic cigarettes, tobacco heating devices 
and electronic smoking devices  containers for the 
disposal of used heated tobacco sticks  cleaners, 
cleaning preparations, cleaning utensils and 
cleaning brushes for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وأجهزة  االلكترونية  للسجائر  السلكية  المبخرات 
منتجات  المصّنع؛  أو  الخام  التبغ،  االلكترونية؛  التدخين 
الرفيع،  السيجار  السجائر،  السيجار،  ذلك  في  بما  التبغ، 
المضغ،  تبغ  الغليون،  تبغ  اليدوية،  اللف  ماكينات  تبغ 
التبغ  مزيج  من  المصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ 
والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغير األغراض الطبية(؛ 
مستلزمات المدخنين، بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر 
السجائر،  ومنافض  علب  التبغ،  علب  السجائر،  فالتر   ،
الغاليين، أدوات الجيب للف السجائر، القداحات؛ أعواد 
الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ التي يتم تسخينها 
السجائر  تسخين  لغاية  وقطعها  إلكترونية  أجهزة   ،
؛  لالستنشاق  النيكوتين  رذاذ  إطالق  أجل  من  التبغ  أو 
السجائر  في  المستخدمة  السائل  النيكوتين  محاليل 
السجائر  اإللكتروني؛  التدخين  أجهزة  االلكترونية؛ 
السجائر  عن  كبدائل  االلكترونية  السجائر  اإللكترونية؛ 
النيكوتين  الستنشاق  اإللكترونية  األجهزة  التقليدية؛ 
للمدخنين  بالفم  التبخير  وأجهزة  رذاذ؛  على  المحتوي 
المدخنين  مستلزمات  التبغ؛  وبدائل  التبغ  منتجات   ،
المذكورة  للمنتجات  ولوازم  قطع  اإللكترونية؛  للسجائر 
السجائر  إطفاء  أجهزة  34؛  الفئة  المتضمنة، في  سابقا 
علب  نة؛ 

ّ
المسخ التبغ  أعواد  وكذلك  ن 

ّ
المسخ والسيجار 

األوعية   . الشحن  إلعادة  القابلة  اإللكترونية  السجائر 
للسجائر  الحمل  وحقائب  الزينة  وأغطية  الواقية 
التدخين  وأجهزة  التبغ  تسخين  وألجهزة  اإللكترونية 
للسيارات  والحماالت  للسيارات  الحامالت  اإللكترونية؛ 
المخصصة للسجائر اإللكترونية وألجهزة تسخين التبغ 
وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ عبوات التخلص من أعواد 
ومستحضرات  المنظفات  المستهلكة؛  المسخن  التبغ 
التنظيف وأدوات التنظيف وفراشي التنظيف للسجائر 
التدخين  وأجهزة  التبغ  تسخين  وألجهزة  اإللكترونية 

اإللكترونية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :23/01/2019  التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35266 العالمة التجارية رقم :  35266

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

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  charging docks 
and charging stations for electronic devices that 
are used for heating tobacco  charging docks and 
charging stations for electronic cigarettes  portable 
power supplies for electronic devices that are used 
for heating tobacco  portable power supplies for 
electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األجهزة  بطاريات  اإللكترونية؛  للسجائر  البطاريات 
أجهزة  التبغ،  لتسخين  المستخدمة  اإللكترونية 
لتسخين  المستخدمة  االلكترونية  لألجهزة  الشحن 
اإللكترونية  لألجهزة  بي  اس  يو  شواحن  التبغ؛ 
المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر 
المستخدمة  لألجهزة  السيارات  شواحن  اإللكترونية؛ 
اإللكترونية  السجائر  ؛ شواحن بطاريات  التبغ   لتسخين 
اإللكترونية  لألجهزة  الشحن  ومحطات  الشحن  منصات 
التي تستخدم لتسخين التبغ؛ منصات الشحن ومحطات 
المحمولة  الطاقة  مزودات  اإللكترونية؛  للسجائر  الشحن 
التبغ؛  لتسخين  تستخدم  التي  اإللكترونية  لألجهزة 

مزودات الطاقة المحمولة للسجائر اإللكترونية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  



67 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

)89(

 

Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35267 العالمة التجارية رقم :  35267

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: PepsiCo, Inc.     بإسم :  بيبسيكو، إنك

Applicant Address :700 Anderson  Hill Road 
Purchase, N.Y.10577, U.S.A., , , 

العنوان :  700 أندرسون هيل روود، بيورجيس، نيويورك 
10577، الواليات المتحدة االمريكة , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Tortilla chips  grain-based snack foods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التي  الخفيفة  الوجبات  أطعمة  الذرة؛  دقيق  رقائق 

أساسها الحبوب 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)90(

Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35268 العالمة التجارية رقم :  35268

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: PepsiCo, Inc.     بإسم :  بيبسيكو، إنك

Applicant Address :700 Anderson  Hill Road 
Purchase, N.Y.10577, U.S.A., , , 

العنوان :  700 أندرسون هيل روود، بيورجيس، نيويورك 
10577، الواليات المتحدة االمريكة , , , , 
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Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel:
+970 2 2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Corn-based snack foods  tortilla chips. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق  الذرة؛  أساسها  التي  الخفيفة  الوجبات  أطعمة 

دقيق الذرة 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)91(

Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35269 العالمة التجارية رقم :  35269

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: JA Worldwide, Inc. بإسم :  جي إيه ورلد وايد، إنك.

Applicant Address :Atlantic Avenue 745, Boston, 
MA 02111, USA, , , 

العنوان :  أتالنتيك أفينيو 745 ، بوسطن، أم إيه 02111، 
الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Eeducation  training  entertainment  sports and 
cultural activities  including educational and 
instructional services relating to international 
humanitarian aid and development  publication of 
books, texts, leaflets, reports and magazines, all in 
relation to the national and international relief of 
distress and hardship  information and consultancy 
services in relation to the aforesaid services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الترفيهية؛  الخدمات  والتدريب؛  ؛  التعليمية  الخدمات 
الخدمات  ذلك  في  بما  والثقافية؛  الرياضية  النشاطات 
اإلنسانية  بالمعونة  المتعلقة  والتربوية  التعليمية 
النصوص،  الكتب،  نشر  خدمات  والتنمية؛  الدولية 
والمنشورات، التقارير والمجالت، كل ما يتعلق بالتخفيف 
المعلومات  والمشقة؛  الضيق  من  والدولي  الوطني 
والخدمات االستشارية فيما يتعلق بالخدمات المذكورة 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35272 العالمة التجارية رقم :  35272

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Tufts University بإسم :  تافتس يونيفيرسيتي

Applicant Address :Ballou Hall, Medford, 
Massachusetts 02155, United States , , , 

العنوان :  بالو هول, ميدفورد, ماساشوستس 02155, 
الواليات المتحدة االمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
educational services, namely providing courses 
of instruction at the undergraduate, graduate and 
professional levels  post-   secondary level courses, 
seminars, and lectures of instruction in the fields 
of art, literature, science and engineering, history, 
 politics, mathematics, university affairs, education, 
social science, archaeology, humanities, drama, 
dance, foreign language,  public policy, international 
affairs, music, religion, law, diplomacy, medicine, 
dental medicine, veterinary medicine, nutrition, 
 architecture, public health and physical education  
entertainment services, namely football, baseball, 
hockey, basketball,  volleyball, lacrosse and other 
athletic games and competitions  organizing 
exhibitions for educational, sporting and cultural 
 purposes  entertainment services in the field of live 
performances of dance, music, theater, or lecture  
motion picture film  production services, television 
and radio show production services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
باالخص تقديم دورات تعليمية في  خدمات تعليمية, 
المستويات الجامعية والدراسات العليا والمهنية؛ دورات 
التعليم  ومحاضرات  والندوات  الثانوية  المرحلة  بعد  ما 
والتاريخ  والهندسة  والعلوم  واألدب  الفن  مجاالت  في 
والتعليم  الجامعة  وشؤون  والرياضيات   والسياسة 
والدراما  اإلنسانية  والعلوم  واآلثار  االجتماعية  والعلوم 
والشؤون  العامة  والسياسة  األجنبية  واللغات  والرقص 
والدبلوماسية  والقانون  والدين  والموسيقى  الدولية 
والتغذية  البيطري  والطب  األسنان  والطب  وطب 
البدنية؛  والتربية  العامة  والصحة  المعمارية  والهندسة 
البيسبول،   ، القدم  كرة  باالخص  ترفيهية,  خدمات 
وغيرها  الكروس   ، الطائرة  الكرة  السلة،  كرة  الهوكي، 
المعارض  تنظيم  الرياضية  والمسابقات؛  األلعاب  من 
خدمات  والثقافية؛  والرياضية  التعليمية  لألغراض 
الترفيه في مجال العروض الحية للرقص أو الموسيقى أو 
المسرح أو المحاضرة؛ خدمات إنتاج األفالم السينمائية 

المتحركة وخدمات اإلنتاج  التلفزيوني واإلذاعي 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35273 العالمة التجارية رقم :  35273

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م. 

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

 ,1 رقم  الصناعية  المنطقة  الوحدة,  شارع    : العنوان 
ص.ب: 4115, الشارقة, االمارات العربية المتحدة , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)بكافة  البسكويت  السكاكر،  الحلويات،  الشوكوالته، 
المعكرونة  المعكرونة،  الباستا،  الكعك،  انواعه(، 
السباغيتي،  الفورية،  العصائية  المعكرونة  العصائية، 
الخبازة والمكونات االخرى  الخميرة، مسحوق  الشعيرية، 
اب  الكاتش  الخل،  المايونيز،  السلطة،  توابل   للمخابز، 
للطبخ،  الجاهز  العجين  منتجات  )التوابل(،  والصلصات 
الحلويات  البوظة،  المثلج،  البرثس  المثلج،  العجين 
المثلجة  الحلويات  االلبان،  من  المصنوعة  غير  المثلجة 
 ، القهوة  المثلجة،  الحلويات  الفواكه،  من   المصنوعة 
الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم 
مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، الطحين 
االطعمة  التوابل،  مشروبات  الحبوب،  من  المصنوع 
الشاي  الصلصات،  واالعشاب(،  الحبوب  على  )المعتمدة 

العشبي، العسل، الفشار 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35274 العالمة التجارية رقم :  35274

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC  .بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م

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

 ,1 رقم  الصناعية  المنطقة  الوحدة,  شارع    : العنوان 
ص.ب: 4115, الشارقة, االمارات العربية المتحدة , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)بكافة  البسكويت  السكاكر،  الحلويات،  الشوكوالته، 
المعكرونة  المعكرونة،  الباستا،  الكعك،  انواعه(، 
السباغيتي،  الفورية،  العصائية  المعكرونة  العصائية، 
الخبازة والمكونات االخرى  الخميرة، مسحوق  الشعيرية، 
اب  الكاتش  الخل،  المايونيز،  السلطة،  توابل   للمخابز، 
للطبخ،  الجاهز  العجين  منتجات  )التوابل(،  والصلصات 
الحلويات  البوظة،  المثلج،  البرثس  المثلج،  العجين 
المثلجة  الحلويات  االلبان،  من  المصنوعة  غير  المثلجة 
 ، القهوة  المثلجة،  الحلويات  الفواكه،  من   المصنوعة 
الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم 
مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، الطحين 
االطعمة  التوابل،  مشروبات  الحبوب،  من  المصنوع 
الشاي  الصلصات،  واالعشاب(،  الحبوب  على  )المعتمدة 

العشبي، العسل، الفشار 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35275 العالمة التجارية رقم :  35275

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: ASAD OMAR ASAD QARQASH بإسم :  اسعد عمر اسعد قرقش   

Applicant Address :JENIN - DOWAR AL CINIMA, , , , , , , العنوان :  جنين - دوار السينما

Applicant for Correspondence: MAKTAB ABU 
YAEESH LLMOHASABH

PALISTINE
JENIN - DOWAR YAHIA AUASH - AMARET 
ALHWETY F3

للمحاسبة  يعيش  ابو  مكتب   : التبليغ   عنوان 
جوال : 0569056932

فلسطين
جنين - دوار يحيى عياش - عمارة الحويطي ط2

Goods/Services:
Headgear, footwear , Clothing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم واغطية الرأس 

  

)96(

Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35276 العالمة التجارية رقم :  35276

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Mohamad Raed Mohamad 
Ibraheem Abu Araa

بإسم :  محمد رائد محمد ابراهيم أبو عرة   

Applicant Address :Tubas Aqabah Alshar’e Alraesee العنوان :  طوباس عقابة الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Ajvar [preserved peppers] , Peel (Fruit) , Sauerkraut 
, Gherkins

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلل   ، مخلالت   ،  ) محفوظ  )فلفل  الحار  الفلفل  مخلل 

الملفوف ، خيار مخلل 
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Date :23/01/2019 التاريخ: 2019/01/23

Trademark No.:35277 العالمة التجارية رقم :  35277

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: ARARAT HOTEL بإسم :  فندق ارارات   

Applicant Address :Bethlehem, , ,  , , , ,العنوان :  بيت لحم

Applicant for Correspondence: عنوان التبليغ : 

Goods/Services:
Accommodations and reservation for 
temporarily places,catering (foodand 
drinks),home(tourist),hotel and restaurants

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بالطعام  المؤقتة,التزويد  االقامة  اماكن  وحجز  تاجير 

والشراب,اماكن اقامة السياح,الفنادق ومطاعم

  

)98(

Date :24/01/2019 التاريخ: 2019/01/24

Trademark No.:35283 العالمة التجارية رقم :  35283

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SHARIKET MAHAMES 
ALMASLAMANI

بإسم :  شركة محامص المسلماني   

Applicant Address :NABLUS -RAFIDIA TEL 
09/2333334, , , 

العنوان :  نابلس رفيديا تلفون /092333334, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
coffee

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة 
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Date :24/01/2019 التاريخ: 2019/01/24

Trademark No.:35284 العالمة التجارية رقم :  35284

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name:  SHAREKAT ALMAHSIRI 
LILMAWAD ALGTHAEIA MOSAHMA 
KHOSOSYA 

مساهمة  الغذائية  للمواد  المحسيري  شركة    : بإسم 
خصوصية   

Applicant Address :Ramallah Almanteqa Alsenaiya العنوان :  رام الله / المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence: Almohami Haitham 
Almahsere

PALISTINE
 Ramallah Emaret Alesra’ Tabeq 3

عنوان التبليغ : المحامي هيثم المحسيري 

فلسطين
رام الله عمارة االسراء  ط 3 جوال 0599040052

Goods/Services:
Butter , Butter (Chocolate nut) , Butter (Cocoa) , 
Butter (Coconut) , Butter (Peanut) , hips (Potato) 
, Nuts, prepared

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جوز  زبدة   ، الكاكاو  زبدة   ، الشوكوالتة  لب  زبدة   ، زبدة 

الهند ، زبدة فول سوداني ، رقائق بطاطا ، بندق محضر

  

)100(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35287 العالمة التجارية رقم :  35287

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc     .بإسم :  ذا كارتون نيتورك، إنك

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

اتالنتا،  دبليو،  أن  درايف،  تيشوود   1050   : العنوان 
جورجيا 30318، الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 
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Goods/Services:
Audio and audio visual recordings  portable audio 
speakers, compact disc players, personal stereos, 
electronic docking stations, headphones, earphones, 
personal computers and tablet computers, mouse 
pads, computer mice, computer keyboards, USB 
flash drives, karaoke machines, walkie-talkies, 
telephones, calculators, rulers, computers, cameras 
(photographic), film (photographic), decorative 
magnets, digital photo frames  protective helmets 
for sports, snorkel tubes, swim masks, swim 
goggles  downloadable audio, video, audiovisual 
and image files  computer software, video game 
cartridges, video game software, downloadable 
software for mobile devices, memory cards for 
video game machines  computer joysticks  solar 
powered battery chargers for mobile phones and 
tablets  battery chargers for mobile phones and 
tablets  protective cases for mobile phones and 
tablets  grips, stands and mounts for handheld 
electronic devices, namely, mobile phones and 
tablets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ مكبرات الصوت 
المحمولة، أجهزة تشغيل االقراص المضغوطة، المسجالت 
سماعات  اإللكترونية،  لألجهزة  تثبيت  قواعد  الشخصية، 
الشخصية  الحاسوب  أجهزة  االذن،  سماعات  الرأس، 
وأجهزة الحاسوب اللوحية العاملة باللمس، مساند الفأرات، 
الحاسوب،  ألجهزة  مفاتيح  لوحات  الحواسيب،  فأرات 
مع  الغناء  آالت   ، العالمية  التسلسلية  الذاكرة  سواقات 
أجهزة  الالسلكية،  الهواتف  مسبقا،  المسجل  اللحن 
آالت  الحاسوب،  أجهزة  مساطر،  الحاسبة،  اآلالت  الهاتف، 
)فوتوغرافية(،  األفالم  الفوتوغرافي(،  )التصوير  التصوير 
الخوذ  الرقمية؛  الصور  إطارات  للتزيين،  مغناطيسات 
الواقية لأللعاب الرياضية، أنابيب الغوص، أقنعة السباحة، 
النظارات الواقية للسباحة؛ مقاطع الصوت القابلة للتحميل، 
والصور؛  البصرية  السمعية  الملفات  المرئية،  والمقاطع 
برمجيات  الفيديو،  ألعاب  أشرطة   ، الحاسوب  وبرمجيات 
لألجهزة  للتنزيل  القابلة  البرمجيات  الفيديو،  ألعاب 
النقالة، بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ عصا التحكم 
ألجهزة الحاسوب؛ شاحن بطارية تعمل بالطاقة الشمسية 
بطارية  شاحن  اللوحية؛  واألجهزة  المحمولة  للهواتف 
واقية  حافظات  اللوحية؛  واألجهزة  المحمولة  للهواتف 
للهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية؛ المقابض، الحماالت 
والمثبتات لألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد، تحديدا: ، 

الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)101(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35288 العالمة التجارية رقم :  35288

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc. .بإسم :  ذا كارتون نيتورك، إنك

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

اتالنتا،  دبليو،  أن  درايف،  تيشوود   1050   : العنوان 
جورجيا 30318، الواليات المتحدة األمريكية , , , , 
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Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

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 :
والمحتوى  البرامج  تقديم  تحديدا:   ، الترفيه  خدمات 
اإلنترنت،  الصناعية،  االقمار  التلفزيون،  عبر  الترفيهي 
اإللكترونية  االتصاالت  وشبكات  الالسلكية  الشبكات 
القابلة  غير  األلكترونية  المنشورات  توفير  األخرى؛ 
للتحميل؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تضم المحتوى 
المرئي المسموع، معلومات الترفيه واأللعاب اإللكترونية 
عبر اإلنترنت؛ توفير الموسيقى إلكترونيا عبر اإلنترنت، 
على  الفيديو  مقاطع  توفير  للتحميل،  القابلة  غير 
الترفيه  عروض  تقديم  للتحميل،  القابلة  غير  اإلنترنت، 
المحتويات  إنتاج أفالم،  الترفيه؛  الحّية؛ خدمات مالهي 

التلفزيونية والترفيهية الرقمية 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)102(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35290 العالمة التجارية رقم :  35290

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Sharekat al _zalmout  L al 
tawze&apos;e 

بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع    

Applicant Address :Nablus_ hisba street _zalmout 
Bld, , , 

العنوان :  نابلس _شارع الحسبة بناية الزلموط , , , , 

Applicant for Correspondence: Ameed syam 

PALISTINE
Nablus_sufian  street 

عنوان التبليغ : عميد صيام 

فلسطين
نابلس _شارع سفيان 
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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 :
البيرة    شراب الشعير    والمياه المعدنية والغازية وغيرها 
من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من 
أخرى  ومستحضرات  شراب  الفواكه،  وعصائر  الفواكه 

لعمل المشروبات. 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)103(

Date :28/01/2019  التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35291 العالمة التجارية رقم :  35291

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharekat al _zalmout  L al 
tawze&apos;e 

بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع    

Applicant Address :Nablus_ hisba street _zalmout 
Bld, , , 

العنوان :  نابلس _شارع الحسبة بناية الزلموط , , , , 

Applicant for Correspondence: Ameed syam 

PALISTINE
Nablus_sufian  street 

عنوان التبليغ : عميد صيام 

فلسطين
نابلس _شارع سفيان 

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 :
األرز     االصطناعية     والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
التابيوكا والساغو    الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
الحلويات  والحلويات     والفطائر  الخبز  الحبوب     من 
الخميرة  األسود     والعسل  النحل  عسل  المثلجة    
ومسحوق الخبيز    الملح    الخردل    الخل والصلصات    

التوابل       البهارات    الثلج 

Special condition: اشتراطات خاصة: 
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)104(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35292 العالمة التجارية رقم :  35292

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharekat al _zalmout  L al 
tawze&apos;e 

بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع    

Applicant Address :Nablus_ hisba street _zalmout 
Bld, , , 

العنوان :  نابلس _شارع الحسبة بناية الزلموط , , , , 

Applicant for Correspondence: Ameed syam 

PALISTINE
Nablus_sufian  street 

عنوان التبليغ : عميد صيام 

فلسطين

نابلس _شارع سفيان 

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 :
خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم 
ومطهوة،  ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحم، 
هالم    جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض 
الصالحة  والدهون  الزيوت  الحليب،  ومنتجات  والحليب 

لألكل. 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)105(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35293 العالمة التجارية رقم :  35293

Class: 35 في الصنف :   35
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Applicant Name: Sharekat al _zalmout  L al 
tawze&apos;e 

بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع    

Applicant Address :Nablus_ hisba street _zalmout 
Bld, , , 

العنوان :  نابلس _شارع الحسبة بناية الزلموط , , , , 

Applicant for Correspondence: Ameed syam 

PALISTINE
Nablus_sufian  street 

عنوان التبليغ : عميد صيام 

فلسطين
نابلس _شارع سفيان 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي. 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)106(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35295 العالمة التجارية رقم :  35295

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sharekat Biolab Lel Khadamt 
ALtebiah 

بإسم :  شركة بيو الب للخدمات الطبية    

Applicant Address :Palestine ، Bethlehem ، Share 
Al Quds, , , 

العنوان :  فلسطين _ بيت لحم _ شارع القدس , , , , 

Applicant for Correspondence: Bilal Kamal 

PALISTINE
Albera  ،  Alsharfa ، Share Gemzo ، Bejanb Nade 
Alsayarat 

عنوان التبليغ : المحامي بالل كمال 

فلسطين
السيارات  نادي  بجانب   ، جمزو  شارع   ، الشرفة   ، البيرة 

الفلسطيني 
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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 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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال, النشاط المكتبي, 
التجارية  االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات 
لشركات صناعية او تجارية, تنظيم المعارض التجارية 
الترويجية  الخدمات  التجارية,  او  االعالنية  للغايات 
المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات 
المحالت التجارية للعمالء, خدمات إعداد نماذج الدعاية 
واإلعالن أو ترويج المبيعات, تحرير النصوص االعالنية, 
خدمات عرض عامة, خدمات المساعدة لتشغيل شركة 
ترويج  المنتوجات,  عرض  االمتياز,  مبدأ  على  تجارية 
عامة,  مزادات  في  المبيعات  اخرى(,  )الطراف  المبيعات 
ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق, خدمات المساعدة 
معالجة  طلبات  من  تتكون  التي  التجارية  لالنشطة 
االستيراد  وكاالت  عالمية,  اتصاالت  شبكات  خالل  من 
كمبيوترات,  شبكة  على  المباشر  االعالن  والتصدير, 
المنتوجات  )شراء  االخرى  لالطراف  التوريد  خدمات 
والخدمات لشركات اخرى(, توزيع العينات, ادارة الملفات 
التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة,  العالقات  المحوسبة, 
المساحات  تأجير  البيع,  االت  تاجير  االعالنات,  وكاالت 
في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  مواد  نشر  اإلعالنية, 
إدارة األعمال, البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 
حاسوب, تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, 
في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة  تحضير  النسخ, 
فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية  األعمال  إدارة 
التمثيل, اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية 
واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات السوق, لصق اإلعالنات, 
تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية 
نصوص  نشر  حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات 
البيع,  خدمات  وترتيب  البيع  وكاالت  واإلعالن,  الدعاية 
كانت,  طريقة  باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات 
وذلك  الغير،  لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات 

لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)107(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35296 العالمة التجارية رقم :  35296

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Hani Yousef Taher Omareah      بإسم :  هاني يوسف طاهر عمرية

Applicant Address :Jenin Aja , , ,  , , , , العنوان :  جنين عجة

Applicant for Correspondence: : عنوان التبليغ

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.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ،األرز  ، التابيوكا 
والساغو  ، والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب  ، 
الخبز والفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة ، عسل النحل 
والعسل األسود  ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح ،  الخردل 

،  الخل والصلصات ) التوابل ( البهارات  ، الثلج

  

)108(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35303 العالمة التجارية رقم :  35303

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: ORION CORPORATION بإسم :  اوريون كوربوريشن

Applicant Address : 13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea, , , 

يونغسان-غو,  90دا-جيل,  بايكبيوم-رو   ,13   : العنوان 
سيؤل,كوريا , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Chewing gum 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العلكة 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)109(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35304 العالمة التجارية رقم :  35304

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: NV Biscuits Delacre SA     بإسم :  إن في بيسكويتس ديالكر إس أيه

Applicant Address :Avenue Emile van Becelaere 
2,1170 Watermael-Boitsfort,Belgium, , , 

 1170-2 بيسيلير-بلجيكا  فان  إيميلي  أفنيو    : العنوان 
ووترميل-بويتسفورت , , , , 

Applicant for Correspondence: SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Nablus- Palestine P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ : شركة سماس للملكية الفكرية 

فلسطين
نابلس -فلسطين ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Biscuits, cookies, cakes, pastry, 
confectionery, chocolate and  
.chocolate-based products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات، شوكوال  فطائر،  كيك،  محلى،  كعك  بسكويت، 

ومنتجات أساسها الشوكوال 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)110(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35305 العالمة التجارية رقم :  35305

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: NV Biscuits Delacre SA بإسم :  إن في بيسكويتس ديالكر إس أيه
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Applicant Address :Avenue Emile van Becelaere 
2,1170 Watermael-Boitsfort,Belgium, , , 

 1170-2 بيسيلير-بلجيكا  فان  إيميلي  أفنيو    : العنوان 
ووترميل-بويتسفورت , , , , 

Applicant for Correspondence: SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Nablus- Palestine P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ : شركة سماس للملكية الفكرية 

فلسطين
نابلس -فلسطين ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Biscuits, cookies, cakes, pastry, confectionery, chocolate  
and chocolate-based products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات، شوكوال  فطائر،  كيك،  محلى،  كعك  بسكويت، 

ومنتجات أساسها الشوكوال 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)111(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35307 العالمة التجارية رقم :  35307

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: shareket north face le tejaret al 
mawad al gethaeah 

بإسم :  شركة نورث فيس لتجارة المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah - Palestine, , ,  , , , , العنوان :  رام الله -فلسطين

Applicant for Correspondence: Adv yazan altawil 

PALISTINE
albireh mokabel albank al islami al falastine 

عنوان التبليغ : المحامي يزن الطويل 

فلسطين
البيرة - مقابل البنك االسالمي الفلسطيني 

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 :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية    األرز    التابيوكا 
الحبوب     من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو    
الخبز والفطائر والحلويات    الحلويات المثلجة    عسل النحل 
والعسل األسود    الخميرة ومسحوق الخبيز    الملح    الخردل    

الخل والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج. 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)112(

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35308 العالمة التجارية رقم :  35308

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: shareket north face le tejaret al 
mawad al gethaeah 

بإسم :  شركة نورث فيس لتجارة المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah - Palestine, , ,  , , , , العنوان :  رام الله -فلسطين

Applicant for Correspondence: Adv yazan altawil 

PALISTINE
albireh mokabel albank al islami al falastine 

عنوان التبليغ : المحامي يزن الطويل 

فلسطين
البيرة - مقابل البنك االسالمي الفلسطيني 

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 :
خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم    
جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)113(

Date :29/01/2019 التاريخ: 2019/01/29

Trademark No.:35309 العالمة التجارية رقم :  35309

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rafat Irssan Salem Sulaiman بإسم :  رافت عرسان سالم سليمان    

Applicant Address :Ramallah Qarawa Bani Zaid 
Awal Albalad, , , 

العنوان :  رام الله قراوة بني زيد أول البلد , , , , 
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Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
؛  األرز  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
المصنوعة  والمستحضرات  والدقيق  ؛  والساغو  التابيوكا 
؛ الحلويات المثلجة  من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات 
؛ عسل النحل والعسل األسود ؛ الخميرة ومسحوق الخبيز ؛ 
الملح ؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل (؛ البهارات؛ الثلج 

  

)114(

Date :29/01/2019 التاريخ: 2019/01/29

Trademark No.:35310 العالمة التجارية رقم :  35310

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rafat Irssan Salem Sulaiman بإسم :  رافت عرسان سالم سليمان    

Applicant Address :Ramallah Qarawa Bani Zaid 
Awal Albalad, , , 

العنوان :  رام الله قراوة بني زيد أول البلد , , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
؛  األرز  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
المصنوعة  والمستحضرات  والدقيق  ؛  والساغو  التابيوكا 
؛ الحلويات المثلجة  من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات 
؛ عسل النحل والعسل األسود ؛ الخميرة ومسحوق الخبيز ؛ 
الملح ؛ الخردل؛ الخل والصلصات ) التوابل (؛ البهارات؛ الثلج

  

)115(

 

Date :29/01/2019 التاريخ: 2019/01/29

Trademark No.:35311 العالمة التجارية رقم :  35311

Class: 30 في الصنف :   30
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Applicant Name: Rafat Irssan Salem Sulaiman بإسم :  رافت عرسان سالم سليمان

Applicant Address :Ramallah Qarawa Bani Zaid 
Awal Albalad, , , 

العنوان :  رام الله قراوة بني زيد أول البلد , , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
؛  األرز  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
التابيوكا والساغو ؛ والدقيق والمستحضرات المصنوعة 
الحلويات  ؛  والحلويات  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  ؛  األسود  والعسل  النحل  عسل  ؛  المثلجة 
 ( والصلصات  الخل  الخردل؛  ؛  الملح  ؛  الخبيز  ومسحوق 

التوابل (؛ البهارات؛ الثلج 

  

)116(

Date :29/01/2019 التاريخ: 2019/01/29

Trademark No.:35313 العالمة التجارية رقم :  35313

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Sharekat Raha  Lil Syaha W Al 
Safar Mosahama Khososiya  

بإسم :  شركة راحة للسياحة والسفر مساهمة خصوصية    

Applicant Address : 14Shar’e 
Al Nuzha  Emaret Burj Ramallah   
Al Tabeq Al Awal, , , 

العنوان :  14 شارع النزهة – عمارة برج رام الله – الطابق 
االول , , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Arranging of tours ,Sightseeing [tourism] 
,Arranging of cruises , Passenger transport , 
Reservation (Transport)  , Reservation (Travel ) ، 
Tours (Arranging of ) ,  Transport of travellers ,  
Travel reservation

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السياحية  االماكن  ارتياد   ، السياحية  الرحالت   تنظيم 
،  تنظيم الرحالت  ،    نقل المسافرين  ،   الحجز للنقل 
 ، المسافرين  نقل   ، الرحالت  تنظيم   ، للسفر   الحجز   ،

الحجز للسفر                             
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)117(

Date :29/01/2019  التاريخ: 2019/01/29

Trademark No.:35314 العالمة التجارية رقم :  35314

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Academiet Amadeus Lil Seyaha 
W Al safar

بإسم :  اكاديمية اماديوس للسياحة والسفر     

Applicant Address : 14Shar’e 
Al Nuzha  Emaret Burj Ramallah   
Al Tabeq Al Awal, , , 

العنوان :  14 شارع النزهة – عمارة برج رام الله – الطابق 
االول , , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Coaching [training] , Arranging and conducting of 
workshops ( Training(، Educational examination 
، Educational services ، Guidance (Vocational ) 
[education or   training advice ) ، Practical training 
[demonstration] ، Teaching

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العمل  ورشات  وادارة  تنظيم   ،   ) التدريب   ( التمرين 
التربية  خدمات   ، التعليمية  االمتحانات   ،  ) )تدريب 
او  تعليمية  نصائح   ( المهني  التوجيه   ، والتعليم 

تدريبية (  ، التدريب العملي  استعراض ، التدريس 

  

)118(

Date :29/01/2019 التاريخ: 2019/01/29

Trademark No.:35315 العالمة التجارية رقم :  35315

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: sharikit pink beauty بإسم :  شركة بينك بيوتي    

Applicant Address :nablus - share a aladeel fretkh 
bulding -jawal 0599877761, , , 

جوال  فريتخ   عمارة  العدل  -شارع  نابلس    : العنوان 
 , , , ,0599877761

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ
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Goods/Services:
advertising, business management , business 
administration ,office functions .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط 

المكتبي 

  

)119(

Date :29/01/2019 التاريخ: 2019/01/29

Trademark No.:35316 العالمة التجارية رقم :  35316

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SHAREKAT HANI SNSN W 
AWLADH LLMAWAD ALESTEHLAKIYH W 
ALESTETHMAR

بإسم :  شركة هاني سنان واوالدة للمواد االستهالكية 
واالستثمار                                                    

Applicant Address :JENIN-SHARE`E 
FALASTEEN -   AMARET ALBARAKH  F2 
SHUQAH 213 , , , 

البركة مول ط2  :  جنين - شارع فلسطين - عمارة  العنوان 
شقة 213  تلفون :042500786 جوال :0595111428, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوةاالصطناعية                                    

  

)120(

Date :29/01/2019 التاريخ: 2019/01/29

Trademark No.:35321 العالمة التجارية رقم :  35321

Class: 30 في الصنف :   30
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Applicant Name: MALIK MOHAMMAD OMAR 
ODEH

بإسم :  مالك محمد عمر عودة    

Applicant Address :TULKARIM EAST 
DHANABAH -JAWAL 0569222790, , , 

جوال  فلسطين-  ذنابة  شرق  طولكرم    : العنوان 
 , , , ,0569222790

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
CHIPS,CORN GRITS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شيبس ذرة منفوشة

  

)121(

Date :30/01/2019  التاريخ: 2019/01/30

Trademark No.:35322 العالمة التجارية رقم :  35322

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: consaltant medical company االجهزة  لتوريد  االستشارية  الطبية  الشركة    : بإسم 
الصحية والمخبرية   

Applicant Address :hebron al rama st, , ,  , , , ,العنوان :  الخليل ضاحية الرامة

Applicant for Correspondence: ali halaika

PALISTINE
alal shioukh

عنوان التبليغ : علي الحاليقة

فلسطين
الخليل الشيوخ 

Goods/Services:
  Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبيطرية،  أسنان  وطب  وطبية  جراحية  وأدوات  أجهزة 
مواد  تجبير،  أدوات  إصطناعية،  وأسنان  وعيون  أطراف 

خياطة أو درز الجروح.
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)122(

Date :30/01/2019 التاريخ: 2019/01/30

Trademark No.:35323 العالمة التجارية رقم :  35323

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharkeet Al Hamoudeh Lil 
lmantojat Al ghethayah W Al zrayyeh W Al 
Synaeeah W Elsthmaryya 

والزراعية  الغذائية  للمنتجات  الحمودة  شركة    : بإسم 
والصناعية واالستثمارية    

Applicant Address :Al Suoahera Al Sharqya- 
Palestine, , , 

العنوان :  السواحرة الشرقية - فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: Adv Alaa Jaffal 

PALISTINE
Plaza Mall Building - Al Bireh floor 6 

 - البالوع   - البيرة   - المحامي عالء جفال   : التبليغ  عنوان 
عمارة بالزا مول - ط6 

فلسطين
المحامي عالء جفال - البيرة - البالوع - عمارة بالزا مول - ط6 

Goods/Services:
Pickles

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلالت

Special condition:                         :اشتراطات خاصة

  

)123(

 

Date :30/01/2019 التاريخ: 2019/01/30

Trademark No.:35324 العالمة التجارية رقم :  35324

Class: 30 في الصنف :   30
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Applicant Name: Sharkeet Al Hamoudeh Lil 
lmantojat Al ghethayah W Al zrayyeh W Al 
Synaeeah W Elsthmaryya 

والزراعية  الغذائية  للمنتجات  الحمودة  شركة    : بإسم 
والصناعية واالستثمارية    

Applicant Address :Al Suoahera Al Sharqya- 
Palestine, , , 

العنوان :  السواحرة الشرقية - فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: Adv Alaa Jaffal 

PALISTINE
Plaza Mall Building - Al Bireh floor 6 

 - البالوع   - البيرة   - المحامي عالء جفال   : التبليغ  عنوان 
عمارة بالزا مول - ط6 

فلسطين
المحامي عالء جفال - البيرة - البالوع - عمارة بالزا مول - ط6 

Goods/Services:
Coffee tea, cocoa and artificial coffee, rice, 
tapioca and sago, flour and preparations made 
from cereals, bread, pies, pastries, sweets chilled 
, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice, anise, the basis of 
which drinks chocolate, cocoa, coffee, drinks the 
basis of which the tea, cookies, cake dough, cake 
powder, cinnamon (spice), corn flakes, corn flour, 
yeast dough, Fondant, clear fruit, ginger bread, 
ginger,  ice cream, iced tea, pasta , Kchap, yeast, 
mayonnaise, oat sauces gravy, meat pies, molasses 
for food, nutmeg, mustard, pancakes, popcorn, 
rice, noodles, saffron (spice), sago, salad dressings, 
salt, tomato sauce, semolina, sugar , sugar, sweets, 
wheat flour. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة الشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز، التابيوكا 
 ، الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو، 
الخميرة   ، المثلجة  الحلويات  والحلويات،  والفظائر  الخبز 
والصلصات   ، الخل   ، الخردل   ، الملح   ، الخبيز  ومسحوق 
اساسها  مشروبات   ، اليانسون   ، والثلج  البهارات  )التوابل( 
 ، الشاي  اساسها  مشروبات   ، والقهوة  والكاكاو  الشوكالتة 
كعك ، عجينة الكيك ، مسحوق الكيك ، قرفة )بهار( ، رقائق 
جلي   ، اقراص سكرية  للعجين،  خمائر   ، ذرة  دقيق   ، الذرة 
فواكه ، خبز زنجبيل ، زنجبيل، بوظة ، شاي مثلج ، المعكرونة 
، كتشاب ، الخميرة ، مايونيز ، الشوفان صلصات مرق اللحم ، 
فطائر اللحم ، دبس للطعام ، جوزة الطيب ، الخردل ، الفطائر 
، بوشار ، االرز ، شعيرية ، الزعفران )التوابل ( ، ساغو ، توابل 
 ، سكر  سميد،   ، البندورة  صلصة   ، الطعام  ملح   ، السلطة 

حلويات السكر ، طحين القمح . 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)124(

  

Date :30/01/2019 التاريخ: 2019/01/30

Trademark No.:35325 العالمة التجارية رقم :  35325

Class: 31 في الصنف :   31
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Applicant Name: Sharkeet Al Hamoudeh Lil 
lmantojat Al ghethayah W Al zrayyeh W Al 
Synaeeah W Elsthmaryya 

والزراعية  الغذائية  للمنتجات  الحمودة  شركة    : بإسم 
والصناعية واالستثمارية    

Applicant Address :Al Suoahera Al Sharqya- 
Palestine, , , 

العنوان :  السواحرة الشرقية - فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: Adv Alaa Jaffal 

PALISTINE
Plaza Mall Building - Al Bireh floor 6 

 - البالوع   - البيرة   - المحامي عالء جفال   : التبليغ  عنوان 
عمارة بالزا مول - ط6 

فلسطين
المحامي عالء جفال - البيرة - البالوع - عمارة بالزا مول - ط6 

Goods/Services:
/ Agricultural products, horticultural products and 
forestry, live animals, fresh fruits and vegetables, 
seeds, plants and natural flowers, food for animals, 
almonds, preparations for fattening animals, 
live animals, the weight of the sugar cane, live 
bait to catch fish, barley, fresh legumes, fruits of 
carob, beets, berries, fresh fruit, food for birds, 
bulbs, shrubs, seed grain untreated, fresh, grain 
Cocoa Castanea raw, citrus, coconut, cucumber, 
preparations for poultry that bleaching, fertilized 
eggs for hatching, preparations for fattening 
animals, live fish, flour Fish for animal consumption, 
fish eggs, bulbs flowers, fresh flowers, garlands of 
fresh flowers, feed, fresh herbs, yields (beans), 
fresh grapes, grouts for poultry, hay, hazelnut, 
lemon, lentils fresh, lettuce, fruits carob, yellow 
corn , zucchini, fresh mushrooms, oatmeal, fresh 
olives, Fresh onion, orange, palm, peanut trees, 
fresh peas, peppers, plants, seeds, plants, potato 
fresh, live poultry, bushes Word, sesame, spinach, 
fresh, percussion, animal feed , straw, sugar cane, 
wheat, fresh vegetables, Miramah, mint, thyme, 
frike, Guzha, Maftool. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، والغابات  البساتين  ومنتجات   ، الزراعية  المنتجات 
الحيوانات الحية ، الفواكه والخضروات الطازجة ، البذور 
الخاصة  الغذائية  المواد   ، الطبيعية  والزهور  والنباتات 
الحيوانات،  لتسمين  مستحضرات  لوز،   ، بالحيوانات 
لصيد  حي  طعم  السكر،  قصب  ثقل  حية،  حيوانات 
الخروب، شمندر،  ثمار   ، طازجة  بقول  ، شعير،  االسماك 
توت ، فواكه طازجة، طعام للطيور ، بصيالت، شجيرات، 
كاكاو  حبوب  طازجة،  كستنة  معالجة،  غير  حبوب  بذور 
مستحضرات  خيار،  الهند،  جوز  حمضيات،   ، الخام 
 ، للتفقيس  مخصب  بيض   ، تبيض  التي  للدواجن 
مستحضرات لتسمين الحيوانات ، أسماك حية ، دقيق 
بصيالت  السمك،  بيض  الحيواني،  لالستهالك  السمك 
الزهور، زهور طبيعية، أكاليل من زهور طبيعية، علف ، 
أعشاب طازجة، غالل)حبوب( ، عنب طازج ، برغل للدواجن، 
تبن، بندق، ليمون، عدس طازج، خس، ثمار الخروب، ذرة 
بصل  طازج،  زيتون  شوفان،  طازج،  فطر  كوسا،  صفراء، 
طازج، برتقال، أشجار نخيل، فول السوداني، بازالء طازجة 
دواجن  طازجة،  بطاطا  نباتات،  نباتات،  بذور  فلفل،   ،
علف  قرع،   ، ورد، سمسم، سبانخ طازجة  حية، شجيرات 
طازجة  ، خضروات  قمح   ، للحيوانات، قش، قصب سكر 

، ميرامية ، نعنع ، الزعتر ، الفريكة، القزحة ، المفتول . 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)125(

 

Date :30/01/2019  التاريخ:  2019/01/30

Trademark No.:35326 العالمة التجارية رقم :  35326

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Sharkeet Al Hamoudeh Lil 
lmantojat Al ghethayah W Al zrayyeh W Al 
Synaeeah W Elsthmaryya 

والزراعية  الغذائية  للمنتجات  الحمودة  شركة    : بإسم 
والصناعية واالستثمارية    

Applicant Address :Al Suoahera Al Sharqya- 
Palestine, , , 

العنوان :  السواحرة الشرقية - فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: Adv Alaa Jaffal 

PALISTINE
Plaza Mall Building - Al Bireh floor 6 

 - البالوع   - البيرة   - المحامي عالء جفال   : التبليغ  عنوان 
عمارة بالزا مول - ط6 

فلسطين
المحامي عالء جفال - البيرة - البالوع - عمارة بالزا مول - ط6 

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages  mineral and aerated 
waters  water with fruit flavorings  fruit drinks 
and fruit juices  carbonated drinks  energy and 
isotonic drinks  non-alcoholic beverages flavored 
with tea  syrups and other preparations for making 
beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والغازية،  المعدنية  المياه  الكحولية؛  غير  المشروبات 
الفاكهة  مشروبات  الفاكهة؛  مع  المنكهة  والمياه 
وعصائر الفاكهة؛ المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة 
غير  المشروبات  القوة؛  او  التوتر  متساوي  المشروبات 
أخرى  ومستحضرات  شراب  الشاي؛  بنكهة  الكحولية 

لصنع المشروبات 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :30/01/2019 التاريخ:  2019/01/30

Trademark No.:35327 العالمة التجارية رقم :  35327

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sharkeet Al Hamoudeh Lil 
lmantojat Al ghethayah W Al zrayyeh W Al 
Synaeeah W Elsthmaryya 

والزراعية  الغذائية  للمنتجات  الحمودة  شركة    : بإسم 
والصناعية واالستثمارية    

Applicant Address :Al Suoahera Al Sharqya- 
Palestine, , , 

العنوان :  السواحرة الشرقية - فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: Adv Alaa Jaffal 

PALISTINE
Plaza Mall Building - Al Bireh floor 6 

 - البالوع   - البيرة   - المحامي عالء جفال   : التبليغ  عنوان 
عمارة بالزا مول - ط6 

فلسطين
المحامي عالء جفال - البيرة - البالوع - عمارة بالزا مول - ط6 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions  assistance 
services for business management or commercial 
functions for an industrial or commercial company  
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes  promotion 
services provided by a commercial company by 
issuing store service cards to clients  modeling 
services for sales promotions or advertising purposes  
advertising texts  shop-window dressing  assistance 
services for the operating of a commercial company 
on a franchise basis  product demonstration  sales 
promotion (for third parties)  sales at public auctions  
shopping center promotion and management services  
assistance services for the commercial functions of 
a business consisting in processing orders through 
global communications networks  import-export 
agencies  on-line advertising on a computer network  
supplying services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال, النشاط المكتبي, 
التجارية  االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات 
التجارية  المعارض  تنظيم  تجارية,  او  صناعية  لشركات 
للغايات االعالنية او التجارية, الخدمات الترويجية المقدمة 
المحالت  بطاقات  اصدار  خالل  من  تجارية  قبل شركة  من 
واإلعالن  الدعاية  نماذج  إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية 
خدمات  االعالنية,  النصوص  تحرير  المبيعات,  ترويج  أو 
عرض عامة, خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على 
مبدأ االمتياز, عرض المنتوجات, ترويج المبيعات )الطراف 
ادارة  وخدمات  ترويج  عامة,  مزادات  في  المبيعات  اخرى(, 
مراكز التسوق, خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي 
اتصاالت  شبكات  خالل  من  معالجة  طلبات  من  تتكون 
عالمية, وكاالت االستيراد والتصدير, االعالن المباشر على 
شبكة كمبيوترات, خدمات التوريد لالطراف االخرى )شراء 

المنتوجات والخدمات لشركات اخرى(,
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distribution of samples  computerized file 
management  public relations  commercial 
information agencies  advertising agencies  rental 
of vending machines  renting of advertising space  
dissemination of advertising matter  business 
management assistance  data search in computer 
files (for others)  compilation of information 
into computer databases  transcription  publicity 
columns preparation  commercial or industrial 
management assistance  business management of 
performing artists  direct mail advertising  updating 
of advertising material  document reproduction  
marketing studies  bill-posting, outdoor advertising  
opinion polling  systemization of information into 
computer databases  publication of advertising 
texts  sales agencies and arranging sales services  
wholesale and retail services by any means  
the bringing together for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 

العالقات  المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات,  توزيع   
العامة, وكاالت االنباء التجارية, وكاالت االعالنات, تاجير 
االت البيع, تأجير المساحات اإلعالنية, نشر مواد الدعاية 
واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال, البحث عن المعلومات 
لالخرين في ملفات حاسوب, تجميع المعلومات في قواعد 
بيانات حاسوب, النسخ, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, 
إدارة  الصناعية,  أو  التجارية  األعمال  إدارة  المساعدة في 
تحديث  المباشر,  بالبريد  اإلعالن  التمثيل,  فناني  أعمال 
السوق,  دراسات  الوثائق,  نسخ  واإلعالن,  الدعاية  مواد 
إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات,  لصق 
الرأي, تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, نشر 
البيع وترتيب خدمات  واإلعالن, وكاالت  الدعاية  نصوص 
البيع, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت, 
وذلك  الغير،  لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات 
خدمات   ، شرائها  و  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكين 

البيع بالجملة والتجزئة 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

   

)127(

 

Date :30/01/2019 التاريخ:  2019/01/30

Trademark No.:35328 العالمة التجارية رقم :  35328

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: sharikit oraib ayesh lisinait al 
taheniya wa alhalawa

الطحينه  لصناعة  واوالده  عايش  عريب  شركة    : بإسم 
والحالوة    

Applicant Address :nablus .howara moqabel al 
bank aleslamy al falastiny mogama huseen al 
shekh ali  jawal 059943332, , , 

االسالمي  البنك  مقابل  -حوارة   نابلس    : العنوان 
جوال  علي   الشيخ  حسين  مجمع  الفلسطيني 

 , , , ,0599433332

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Tahini

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طحينة 
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Date :30/01/2019 التاريخ:  2019/01/30

Trademark No.:35329 العالمة التجارية رقم :  35329

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Sharkeet Al Hamoudeh Lil 
lmantojat Al ghethayah W Al zrayyeh W Al 
Synaeeah W Elsthmaryya 

والزراعية  الغذائية  للمنتجات  الحمودة  شركة    : بإسم 
والصناعية واالستثمارية    

Applicant Address :Al Suoahera Al Sharqya- 
Palestine, , , 

العنوان :  السواحرة الشرقية - فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: Adv Alaa Jaffal 

PALISTINE
Plaza Mall Building - Al Bireh floor 6 

 - البالوع   - البيرة   - المحامي عالء جفال   : التبليغ  عنوان 
عمارة بالزا مول - ط6 

فلسطين
المحامي عالء جفال - البيرة - البالوع - عمارة بالزا مول - ط6 

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت. 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)129(

 

Date :30/01/2019 التاريخ:  2019/01/30

Trademark No.:35330 العالمة التجارية رقم :  35330

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: sharikit oraib ayesh lisinait al 
taheniya wa alhalawa

الطحينه  لصناعة  واوالده  عايش  عريب  شركة    : بإسم 
والحالوة
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Applicant Address :nablus .howara moqabel al 
bank aleslamy al falastiny mogama huseen al 
shekh ali  jawal 059943332, , , 

االسالمي  البنك  مقابل  -حوارة   نابلس    : العنوان 
جوال  علي   الشيخ  حسين  مجمع  الفلسطيني 

 , , , ,0599433332

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
halvah

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحالوة

  

)130(

Date :30/01/2019 التاريخ:  2019/01/30

Trademark No.:35331 العالمة التجارية رقم :  35331

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Caterpillar Inc.     .بإسم :  كاتربيلر إنك

Applicant Address :100 NE Adams Street, Peoria, 
Illinois 61629-9540, United States of America, , , 

العنوان :  100 إن. إي.  أدمز ستريت ، بيوريا ، إلينويز 
9540-61629 ، الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Machines, machine tools and attachments thereof, 
motors, engines and generators (not for land 
vehicles)  machine coupling and transmission 
components (not for land vehicles)  compressors 
for machines  electricity generators  pumps for 
machines for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, 
earth contouring, earth moving, forestry, 
landscaping, lifting, marine, material handling, 
material scrapping, mining, mulching, oil and gas 
distribution, exploration and production, paving, 
pipelaying, power generation,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمكائن  والمحركات  وملحقاتها  اآللية  والعدد  اآلالت 
آلية  قارنات   ، البرية(  للمركبات  )ليست  والمولدات 
وعناصر نقل الحركة )ليست للمركبات البرية( ، ضاغطات 
لالستخدام  لآلالت  ، مضخات  الكهرباء  مولدات   ، لآلالت 
األرض  وتكييف  والهدم  واإلنشاء  والضغط  الزراعة  في 
والمسطحات  والغابات  التراب  وجرف  التراب  وكفاف 
وكشط  المواد  ومناولة  البحري  والدفع  والرفع  األرضية 
والغاز  النفط  وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد 

والغاز  النفط  وإنتاج  والغاز  النفط  آبار  واستكشاف 
والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة،
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road building and repair, site preparation and 
remediation, waste management, air and space, 
quarry, aggregate and cement, vegetation 
management, transportation, and government 
and defense  and repair, replacement, and 
remanufactured parts for all of the forementioned 
goods  machines, machine tools and attachments 
thereof, motors, engines and generators (not for 
land vehicles), machine coupling and transmission 
components (not for land vehicles), namely, 
articulated trucks, asphalt pavers, backhoe loaders, 
cold planers, compactors, compact track and multi 
terrain loaders, dozers, draglines, drills, electric 
rope shovels, excavators, feller bunchers, forest 
machines, forwarders, harvesters, highwall miners, 
hydraulic mining shovels, knuckleboom loaders, 
material handlers, motor graders, pipelayers, 
road reclaimers, site prep tractors, skidders, skid 
steer loaders, surface mining conveyor systems, 
telehandlers, track loaders, underground hard 
rock mining machines, underground longwall 
mining machines, underground room and pillar 
mining systems, wheel dozers, wheel excavators, 
wheel loaders, wheel tractor scrapers, log loaders, 
backhoe loaders, marine engines, industrial 
engines, diesel engines for machines, hydraulic 
engines and motors  electric, industrial, diesel, gas 
and natural gas generators and gensets  and repair, 
replacement and remanufactured parts for all of the 
forementioned goods  attachments, namely, augurs, 
backhoes, bale grabs, bale spears, blades, brooms, 
brushcutters, buckets, cold planers, delimbers, 

وإدارة  المواقع  ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح  وبناء 
الحجارة  واستخراج  والمساحات  والهواء  النفايات 
والنقل  النباتي  الغطاء  وإدارة  واألسمنت  والتجميع 
والقطع  واالستبدال  اإلصالح  وقطع  والدفاع  واإلدارة 
اآلالت   ، آنفًا  المذكورة  السلع  لكافة  تصنيعها  المعاد 
والمكائن  والمحركات  وملحقاتها  اآللية  والعدد 
آلية  قارنات   ، البرية(  للمركبات  )ليست  والمولدات 
 
ُ
تحديدا البرية(  للمركبات  )ليست  الحركة  نقل  وعناصر 
الشاحنات المفصلية وراصفات األسفلت والجرافات ذات 
المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي 
المضغوطة  للمسارات  مجنزرة  وجرافات  الرص  للشوارع 
ولتضاريس المتعددة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات 
الحبال  ومجارف  )مثاقب(  والحفارات  السحب  كبل  ذات 
األخشاب  قطع  تحزيم  وجرارات  والحفارات  الكهربائية 
وآالت  الحصاد  وآالت  النقل  وآليات  للغابات  ومعدات 
ومجارف  الجدار  عالية  مناجم  من  الفحم  استخراج 
بذراع  مزودة  وجرارات  الفحم  الستخراج  هيدروليكية 
تسوية  وجرارات  المواد  مناولة  وآليات  مفصلي  رافعة 
األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيب وماكينات 
الرفع  وجرارات  المواقع  تجهيز  وجرارات  الطرق  إصالح 
وأنظمة  المطاطية  العجالت  ذات  الصغيرة  والجرافات 
عن  المناولة  وآالت  السطوح  من  الفحم  الستخراج  ناقلة 
الصلبة  الصخور  تعدين  وآالت  المجنزرة  والجرافات  بعد 
طويلة  مناجم  من  الفحم  استخراج  وآالت  األرض  تحت 
الجدار تحت األرض وأنظمة استخراج الفحم تحت األرض 
الطرق(  )لشق  والجرارات  واألعمدة  الحجرات  بطريقة 
العجالت والجرافات ذات  العجالت والحفارات ذات  ذات 
العجالت وكواشط الجرارات ذات العجالت وجرافات قطع 
والمحركات  الخلفي  المحراث  ذات  والجرافات  الخشب 
الديزل  ومحركات  الصناعية  والمحركات  البحرية 
المولدات   ، الهيدروليكية  والمحركات  والمكائن  لآلالت 
الغاز  ومولدات  الديزل  ومولدات  والصناعية  الكهربائية 
ومولدات الغاز الطبيعي والمولدات الكهربية المتحركة ، 
قطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة 
البّريمة  تحديدًا  الملحقات   ، آنفًا  المذكورة  المنتجات 
)مثقاب لولبي( والمحراث الخلفي ومقابض الباالت ورماح 
الباالت والشفرات والمقشات وقطاعات الفراشي والدالء 

ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع
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felling heads, flail mowers, forks, grapples, 
hammers, harvester heads, material handling arms, 
mulchers, multi-processors, pulverizers, rakes, 
rippers, saws, shears, silage defacers, snow blowers, 
snow plows, snow pushes, stump grinders, thumbs, 
tillers, trenchers, truss booms, water delivery 
systems, winches, integrated tool carriers, cutting 
jaws, and pallet forks all of the foregoing for earth 
moving, earth conditioning and material handling  
and repair, replacement, and remanufactured parts 
for all of the forementioned goods  machine parts 
for use in compaction, compressing gas, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, namely cutting and clearing trees and 
brush, compaction, demolition, earth conditioning, 
earth contouring, earth moving, landscaping, lawn 
care, lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, paving, pipelaying, powering oil 
and gas drilling operations  producing power from 
engines and generators, pumping oil, tunnel boring, 
waste management, air and space, and vegetation 
management  metal sealing rings for use with 
turbomachinery and centrifuges  metal sealing rings 
for machines for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, tunnel 
boring, and vegetation management  metal seals 
for machines for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation,  

الغابات  أشجار  قطع  ورؤوس  األشجار  تقليم  وآالت 
والمطارق  والكالبات  والشوكات  المدراسات  وجزازات 
ْرش 

َ
المواد وأدوات ف ورؤوس آالت الحصاد وأذرع مناولة 

التراب والمعالجات المتعددة ومكنات السحق واألمشاط 
)لتسوية التربة( وآالت تفتيت التربة الصلدة والمناشير 
ف األخضر المحفوظ 

َ
وآالت الجز وأالت سحب وفصل الَعل

ومنافخ الثلج وجرافات الثلج وجرافات دفع الثلج ومطاحن 
جذوع األشجار وأدوات البستنة وأدوات الحرث وحفارات 
الخنادق وجرارات رافعة جملونية وأنظمة تمديد المياه 
وفكوك  المتكاملة  األدوات  وناقالت  )ونش(  والرافعات 
القطع وشوكات المنصات النقالة جميعها لما ذكر آنفًا 
قطع   ، المواد  ومناولة  األرض  وتكييف  التراب  لجرف 
لكافة  تصنيعها  المعاد  والقطع  واالستبدال  اإلصالح 
في  لالستخدام  اآلالت  أجزاء   ، آنفًا  المذكورة  المنتجات 
وكفاف  األرض  وتكييف  والهدم  الغاز  الضغط وضغط 
وتصفية  قطع  تحديدًا  والغابات  التراب  وجرف  التراب 
األرض  وتكييف  والهدم  والضغط  والفراشي  األشجار 
األرضية  والمسطحات  التراب  وجرف  التراب  وكفاف 
والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد 
األنابيب  وتمديد  والتعبيد  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين 

الطاقة من  إنتاج   ، والغاز  النفط  وتشغيل عمليات حفر 
وإدارة  األنفاق  وحفر  الزيت  وضخ  والمولدات  المكائن 
 ، النباتي  الغطاء  وإدارة  والمساحات  والهواء  النفايات 
حلقات معدنية مانعة للتسرب لالستخدام مع المعدات 
حلقات   ، المركزي  الطرد  وفرازات  التوربينية  اآللية 
معدنية مانعة للتسرب لالستخدام في الزراعة والضغط 
التراب  وكفاف  األرض  وتكييف  والهدم  واإلنشاء 
والرفع  األرضية  والمسطحات  والغابات  التراب  وجرف 
التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  ومناولة  البحري  والدفع 

والغاز  النفط  آبار  واستكشاف  والغاز  النفط  وتوزيع 
وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز  النفط  وإنتاج 
المواقع  ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح  وبناء  الطاقة 
تسرب  مانعات   ، النباتي  الغطاء  وإدارة  األنفاق  وحفر 
معدنية لآلالت لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء 
التراب  وجرف  التراب  وكفاف  األرض  وتكييف  والهدم 
البحري  والدفع  والرفع  األرضية  والمسطحات  والغابات 
النفط  وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  ومناولة 

والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز 
والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة
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road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management  a full line of engine parts for backhoe 
loaders, skid steer loaders, multi terrain loaders, 
integrated tool carriers, wheel loaders, track 
excavators, wheeled excavators, front shovels, 
telescoping material handlers, track material 
handlers, wheeled material handlers, track-
type tractors, pipelayers, track loaders, landfill 
compactors, soil compactors, wheel dozers, motor 
graders, industrial tractors, wheel tractor-scrapers, 
forest machines, track skidders, wheeled skidders, 
track feller bunchers, wheeled feller bunchers, 
forwarders, track harvesters, knuckleboom loaders, 
vibratory soil compactors, soil compactors, vibratory 
asphalt compactors, pneumatic compactors, asphalt 
pavers, track asphalt pavers, screeds, cold planers, 
road reclaimers, windrow elevators, soil stabilizers, 
underground mining loaders, waste handlers, augers, 
bale accumulators, blades, brooms, brushcutters, 
buckets, mowers, forks, grapples, hammers, 
harvester heads, mulchers, pulverizers, rakes, 
rippers, saws, shears, defacers, blowers, plows, 
stump grinders, thumbs, tillers, trenchers, winches, 
and water delivery system  motors and engines 
except for land vehicles  machine coupling and 
transmission components except for land vehicles  
agricultural implements other than hand-operated, 
namely, bale grabs, bale spears, mulchers, rakes, 
tillers, trenchers for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping,

وحفر  المواقع  ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح  وبناء 
متكاملة  مجموعة   ، النباتي  الغطاء  وإدارة  األنفاق 
الخلفي  المحراث  ذات  للجرافات  المحركات  قطع  من 
والجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية والجرافات 
األدوات  وناقالت  المتعددة  للتضاريس  المجنزرة 
المتكاملة والجرافات ذات العجالت والحفارات المجنزرة 
ومناوالت  األمامية  والمجارف  العجالت  ذات  والحفارات 
ومناوالت  المجنزرة  المواد  ومناوالت  المتداخلة  المواد 
المواد ذات العجالت والجرارات المجنزرة وآليات تمديد 
األراضي  ردم  وضاغطات  المجنزرة  والجرافات  األنابيب 
وضاغطات التربة والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت 
والجرارات  محركات  ذات  األرض  تسوية  وجرارات 
ومعدات  العجالت  ذات  الجرارات  وكواشط  الصناعية 
ذات  الرفع  وجرارات  المجنزرة  الرفع  وجرارات  للغابات 
األخشاب  قطع  لتحزيم  المجنزرة  والجرارات  العجالت 
وآليات  العجالت  ذات  األخشاب  قطع  تحزيم  وجرارات 
بذراع  مزودة  وجرارات  المجنزرة  الحصاد  وآالت  النقل 
وضاغطات  االهتزازية  التربة  وضاغطات  مفصلي  رافعة 
والضاغطات  االهتزازية  األسفلت  وضاغطات  التربة 
األسفلت  وراصفات  األسفلت  وراصفات  الهوائية 
السطح  وكشط  قطع  ومعدات  التسوية  وأذرع  المجنزرة 
ورافعات  الطرق  إصالح  وماكينات  للشوارع  اإلسفلتي 
 الًدريس ومثبتات التربة وجرافات استخراج الفحم 

ًّ
صف

والمراكمات  والبّريمة  النفايات  ومناوالت  األرض  تحت 
والدالء  الفراشي  والمقشات وقطاعات  والشفرات  البالية 
آالت  ورؤوس  والمطارق  والكالبات  والشوكات  والجزازات 
ْرش التراب ومكنات السحق واألمشاط 

َ
الحصاد وأدوات ف

)لتسوية التربة( وآالت تفتيت التربة الصلدة والمناشير 
والجرافات  والمنافخ  والفصل  السحب  وأالت  الجز  وآالت 
ومطاحن جذوع األشجار وأدوات البستنة وأدوات الحرث 
تمديد  وأنظمة  )ونش(  والرافعات  الخنادق  وحفارات 
المياه ، المحركات والمكائن عدا ما كان منها للمركبات 
كان  ما  عدا  الحركة  نقل  وعناصر  آلية  قارنات   ، البرية 
يدار  ما  عدا  الزراعية  المعدات   ، البرية  للمركبات  منها 
وأدوات  الباالت  ورماح  الباالت  مقابض  تحديدًا  باليد 
الحرث  التربة( وأدوات  )لتسوية  التراب واألمشاط  ْرش 

َ
ف

والضغط  الزراعة  في  لالستخدام  الخنادق  وحفارات 
واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف 

التراب والغابات والمسطحات األرضية
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lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, tunnel 
boring, and vegetation management  machine 
couplings and transmission components except 
for land vehicles  valves being parts of machines  
spark plugs  air and gas filters as parts of machines 
or engines for mechanical purposes  air intake and 
exhaust assemblies for engines  water regulators 
being parts of machines  oil filters  couplings for 
machines  starters for motors and engines  electric 
pumps  belts for machines  blades as machines 
parts  attachments for vehicles, namely, grapple 
buckets for moving earth and loose objects  
combustion engine fuel nozzles  water separators 
for use in engines  fuel heaters for engines  air 
condensers  alternators for land vehicles  anti-
friction bearings for machines  anti-friction pads 
for machines  anti-pollution devices for motors and 
engines  axles for machines  ball rings for bearings 
for machines, namely, for articulated trucks, on/
off highway trucks, asphalt pavers, backhoe 
loaders, cold planers, compactors, track loaders, 
dozers, draglines, drills, shovels, excavators, feller 
bunchers, forest machines, forwarders, harvesters, 
hydraulic shovels, knuckleboom loaders, material 
handlers, motor graders, pipelayers, road 
reclaimers, skidders, skid steer loaders, wheel 
dozers, wheel excavators for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production,

ْرش 
َ
المواد والتعدين وف البحري ومناولة  والرفع والدفع 

النفط  آبار  واستكشاف  والغاز  النفط  وتوزيع  التراب 
األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز  النفط  وإنتاج  والغاز 
ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح  وبناء  الطاقة  وتوليد 
قارنات   ، النباتي  الغطاء  وإدارة  األنفاق  وحفر  المواقع 
للمركبات  منها  كان  ما  عدا  الحركة  نقل  وعناصر  آلية 
البرية ، صمامات كونها أجزاء آالت ، شمعات اإلشعال ، 
مرشحات )فالتر( الهواء والغاز باعتبارها أجزاء من اآلالت 
سحب  مجموعات   ، الميكانيكية  للغايات  المكائن  أو 
الهواء والعوادم للمكائن ، منظمات المياه كونها أجزاء 
آالت ، مرشحات )فالتر( الزيت ، قارنات لآلالت ، أجهزة 
الكهربائية  المضخات   ، والمكائن  للمحركات  إقالع 
 ، آالت  أجزاء  باعتبارها  المراوح  ريش   ، لآلالت  السيور   ،
لجرف  الكالبات  جرافات  تحديدًا  للمركبات  الملحقات 
التراب واألشياء السائبة ، فوهات وقود المكائن المحترق 
سخانات   ، المكائن  في  لالستخدام  المياه  فرازات   ،
التيار  ، مولدات  الهوائية  المكثفات   ، للمكائن  الوقود 
لالحتكاك  مقاومة  محامل   ، البرية  للمركبات  المتردد 
لآلالت ، منصات مقاومة لالحتكاك لآلالت ، أدوات ضد 
اآلالت  دواليب  محاور   ، والمكائن  للمحركات  التلوث 
للشاحنات  تحديدًا  لآلالت  المحامل  كريات  حلقات   ،
وعلى  السريعة  الطريق  على  والشاحنات  المفصلية 
األسفلت  وراصفات  األسفلت  وراصفات  الوعرة  الطرق 
والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط 
والجرافات  الرص  وآليات  للشوارع  اإلسفلتي  السطح 
المجنزرة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات ذات كبل 
والحفارات  والمجارف  )مثاقب(  والحفارات  السحب 
للغابات  ومعدات  األخشاب  قطع  تحزيم  وجرارات 
الهيدروليكية  والمجارف  الحصاد  وآالت  النقل  وآليات 
مناولة  وآليات  رافعة مفصلي  بذراع  المزودة  والجرارات 
وآليات  محركات  ذات  األرض  تسوية  وجرارات  المواد 
تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات الرفع 
والجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية والجرارات 
العجالت  ذات  والحفارات  العجالت  ذات  الطرق(  )لشق 
والهدم  واإلنشاء  والضغط  الزراعة  في  لالستخدام 
وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات 
ومناولة  البحري  والدفع  والرفع  األرضية  والمسطحات 
والغاز  النفط  وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد 

واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز
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motors, and engines  control cables being parts of 
machines, engines, or motors  current generators  
cylinder heads for engines  cylinders for machines  
cylinders for motors and engines  centering drilling 
bits being parts of machines  drilling heads being 
parts of machines  power drills  electric, diesel, 
gas, and natural gas generator belts  electric, 
diesel, gas, and natural gas generators  belts for 
motors and engines  fans for motors and engines  
fuel transfer apparatus for internal combustion 
engines, namely fuel pumps  transmission gears 
for machines, other than for land vehicles  guards 
being parts of machines  hammers being parts of 
machines  hydraulic hammers  lubricating pumps  
lubricators being parts of machines  machine fly 
wheels  pistons for motors  pulleys being parts 
of machines  electric pumps  reduction gears 
other than for land vehicles  shaft couplings for 
machines  bearings for transmission shafts being 
parts of machines  superchargers for motors and 
engines  turbochargers for motors and engines  
transmission chains and shafts, other than for 
land vehicles  turbocompressors  parts and 
fittings for all the aforesaid goods sold as a unit 
with the goods  mechanical engine parts for land 
vehicles, agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely, starting motors, alternators, 
pistons, cylinder heads, cooling systems parts 
namely, water pumps for land vehicles, water 
pumps for use in motors and engines, oil coolers 
for engines, radiators, heat exchangers for motors 
and engines and fans for motors and engines, 
turbochargers, lubricating systems parts namely, 
oil pumps for land vehicles, oil pumps for use in 
motors and engines, metal and non-metal engine 
seals, metal

وإصالح  وبناء  الطاقة  وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد 
الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء 
النباتي ، كتائف ارتكاز لآلالت ، محامل للمكائن ، بطانات 
مكابح  قطع   ، للمركبات  المستخدمة  بخالف  لآلالت  مكابح 
لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات ، نعول مكابح لآلالت 
تدار  آالت   ، مكربنات   ، للمركبات  المستخدمة  بخالف 
بالهواء المضغوط ، مضخات تدار بالهواء المضغوط ، أذرع 
توصيل لآلالت والمحركات والمكائن ، كبالت تحكم كونها 
أجزاء من اآلالت أو المكائن أو المحركات ، مولدات التيار ، 
رؤوس أسطوانات للمكائن ، أسطوانات لآلالت ، أسطوانات 
آالت  أجزاء  لقم حفر مركزية كونها   ، والمكائن  للمحركات 
سيور   ، آلية  مثاقب   ، آالت  أجزاء  كونها  حفر  رؤوس   ،
ومولدات  الغاز  ومولدات  والديزل  الكهربائية  المولدات 
ومولدات  والديزل  الكهربائية  المولدات   ، الطبيعي  الغاز 
الغاز ومولدات الغاز الطبيعي ، سيور للمحركات والمكائن 
، مراوح المحركات والمكائن ، أجهزة نقل الوقود لمحركات 
االحتراق الداخلي تحديدًا مضخات الوقود ، مسننات نقل 
 ، البرية  المركبات  في  المستخدمة  بخالف  لآلالت  الحركة 
 ، آالت  أجزاء  كونها  المطارق   ، آالت  أجزاء  كونها  الوقاء 
المشحمات   ، التشحيم  ، مضخات  الهيدروليكية  المطارق 
كونها أجزاء آالت ، دواليب تنظيم سرعة اآلالت ، مكابس 
للمحركات ، بكرات كونها أجزاء آالت ، المضخات الكهربائية 
، مسننات تخفيض السرعة بخالف المستخدمة للمركبات 
البرية ، قارنات ألعمدة اإلدارة كونها أجزاء آالت ، الضاغطات 
التربينية  الشواحن   ، والمكائن  للمحركات  الفائقة 
للمحركات والمكائن ، سالسل وأعمدة نقل الحركة بخالف 
 ، التربينية  الضاغطات   ، البرية  المركبات  المستخدمة في 
واحدة  كوحدة  تباع  آنفًا  المذكورة  المنتجات  وقطع  أجزاء 
للمركبات  الميكانيكية  المكائن  أجزاء   ، المنتجات  مع 
تحديدًا  التراب  جرف  ومعدات  الزراعية  والمعدات  البرية 
والمكابس  المتردد  التيار  ومولدات  التشغيل  محركات 
ورؤوس األسطوانات وأجزاء أنظمة التبريد تحديدًا مضخات 
في  لالستخدام  المياه  ومضخات  البرية  للمركبات  المياه 
والمشعات  للمكائن  الزيت  ومبردات  والمكائت  المحركات 
والمكائت  للمحركات  الحرارية  والمبادالت  الحرارية 
وأجزاء  التربينية  والشواحن  والمكائن  للمحركات  والمراوح 
البرية  للمركبات  الزيت  التشحيم تحديدًا مضخات  أنظمة 
والمكائن  المحركات  في  لالستخدام  الزيت  ومضخات 
للمكائن  المعدنية  وغير  المعدنية  التسرب  ومانعات 

وأطواق منع التسرب المعدنية
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and non-metal engine gaskets for vehicles, 
gaskets for internal combustion engines, shaft 
couplings for machines, gears for machines, gears 
for engines for machines, shafts for engines, air 
compressors, and blocks  crank shafts for engines, 
engine camshafts, engine bearings  mufflers for 
engines and motors  engine exhaust caps  exhaust 
silencers for engines  radiators and radiator caps for 
vehicles  exhausts for engines  current generators, 
compressors, and pumps as parts of machines, 
motors, and engines, and parts therefor, for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lawn care, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, 
paving, pipelaying, power generation, road building 
and repair, site preparation and remediation, tunnel 
boring, and vegetation management  bearing 
brackets for machines  engine bearings  brake 
linings for machines other than for vehicles  brake 
segments for machines other than for vehicles  
brake shoes for machines other than for vehicles  
carburetors  compressed air machines  compressed 
air pumps  connecting rods for machines,oil and 
gas distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, waste management, 
and vegetation management  bearings  blocks, 
camshafts, crankshafts, cylinder heads, filters 
for motors and engines, frames, fuel injectors, 
metal engine gaskets for vehicles, liners, electric 
motors, electric pumps, piston rings, engine rods, 
rotating assemblies, mechanical seals, pressure 
switches as parts of machines, turbochargers for 
machines, and valves as machine components for 
compacting earth, compressing gas, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth 
moving, forestry, namely cutting and clearing 
trees, landscaping, lawn care, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, 
paving, pipelaying, powering oil and gas drilling 
operations, producing power from engines and 
generators, pumping oil, waste management, and 
vegetation management  winches  motors for 
model vehicles and/or slot cars 

التسرب  منع  وأطواق  المركبات  لمكائن  المعدنية  وغير 
لآلالت  األعمدة  وقارنات  الداخلي  االحتراق  لمحركات 
وأعمدة  اآلالت  لمكائن  ومسننات  لآلالت  ومسننات 
للمكائن وضاغطات الهواء والقوالب ، األعمدة المرفقية 
المكائن  ومحامل  للمكائن  الكامات  وأعمدة  للمكائن 
أجهزة  أغطية   ، والمحركات  للمكائن  الصوت  كاتمات   ،
أجهزة صرف  كاتمات صوت   ، للمكائن  العوادم  صرف 
العوادم للمكائن ، المشعات الحرارية وأغطية المشعات 
 ، المكائن  عوادم  صرف  أجهزة   ، للمركبات  الحرارية 
أجزاء  كونها  والمضخات  الضاغطات   ، التيار  مولدات 
لالستخدام  وأجزائها  والمكائن  والمحركات  اآلالت  من 
األرض  وتكييف  والهدم  واإلنشاء  والضغط  الزراعة  في 
والمسطحات  والغابات  التراب  وجرف  التراب  وكفاف 
البحري  والدفع  والرفع  بالحدائق  والعناية  األرضية 
النفط  وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  ومناولة 

النفط  وإنتاج  والغاز  النفط  آبار  واستكشاف  والغاز 
وبناء  الطاقة  وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز 
األنفاق  وحفر  المواقع  ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح 
 ، المحامل   ، النباتي  الغطاء  وإدارة  النفايات  وإدارة 
ورؤوس  المرفقية  واألعمدة  الكامات  وأعمدة  القوالب 
والمكائن  للمحركات  )فالتر(  والمرشحات  األسطوانات 
واإلطارات ومحاقن الوقود وأطواق منع التسرب المعدنية 
للمركبات والبطانات والمحركات الكهربائية والمضخات 
الكهربائية وحلقات المكابس وأذرع المكائن ومجموعات 
التدوير ومانعات التسرب الميكانيكية ومفاتيح الضغط 
كونها أجزاء آالت والشواحن التربينية لآلالت والصمامات 
كونها مكونات آالت لضغط التربة وضغط الغاز والهدم 
وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات 
األرضية  والمسطحات  األشجار  وتصفية  قطع  تحديدًا 
والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد 
األنابيب  وتمديد  والتعبيد  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين 

من  الطاقة  وإنتاج  والغاز  النفط  عمليات حفر  وتشغيل 
وإدارة  النفايات  وإدارة  الزيت  وضخ  والمولدات  المكائن 
للمركبات  محركات   ، )ونش(  الرافعات   ، النباتي  الغطاء 

الصغيرة و/أو السيارات التي تعمل بقطع النقد 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Goods/Services:
Vehicles, tractors, marine vehicles and apparatus 
for locomotion by land, air or water for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth 
moving, forestry, landscaping, lifting, marine, 
material handling, material scrapping, mining, 
mulching, oil and gas distribution, exploration and 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, waste management, air and space, 
quarry, aggregate and cement, vegetation 
management, transportation, and government 
and defense  and repair, replacement, and 
remanufactured parts for all of the forementioned 
goods  vehicles, apparatus for locomotion by land, 
air or water, namely, trucks, off-highway trucks, 
articulated trucks, underground mining trucks, 
internal combustion fork-lift trucks, electric fork-
lift trucks, electric pallet movers, manual pallet 
movers, asphalt pavers, backhoe loaders, cold 
planers, compactors, compact track and multi 
terrain loaders, dozers, draglines, drills, electric 
rope shovels, excavators, feller bunchers, forest 
machines, forwarders, harvesters, highwall miners, 
hydraulic mining shovels, knuckleboom loaders, 
material handlers, motor graders, pipelayers, road 
reclaimers, site prep tractors, agricultural tractors, 
combines, windrowers, balers, disc mowers and 
conditioners, sickle mowers and conditioners, bale 
accumulators, skidders, skid steer loaders, surface 
mining conveyor systems, telehandlers, track 
loaders, underground hard rock mining machines, 
underground longwall mining machines,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقل  وأجهزة  البحرية  والمركبات  والجرارات  المركبات 
البري أو المائي أو الجوي لالستخدام في الزراعة والضغط 
واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف 
والدفع  والرفع  األرضية  والمسطحات  والغابات  التراب 
ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  وكشط  المواد  ومناولة  البحري 

النفط  آبار  واستكشاف  والغاز  النفط  وتوزيع  التراب 
األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز  النفط  وإنتاج  والغاز 
ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح  وبناء  الطاقة  وتوليد 
والمساحات واستخراج  والهواء  النفايات  وإدارة  المواقع 
النباتي  الغطاء  وإدارة  واألسمنت  والتجميع  الحجارة 
واالستبدال  اإلصالح  وقطع  والدفاع  واإلدارة  والنقل 
 ، آنفًا  المذكورة  السلع  لكافة  تصنيعها  المعاد  والقطع 
المركبات وأجهزة النقل البري أو المائي أو الجوي تحديدًا 
والشاحنات  الوعرة  الطرق  على  والشاحنات  الشاحنات 
األرض  تحت  الفحم  استخراج  وشاحنات  المفصلية 
الشوكية  الرافعة  ذات  الداخلي  االحتراق  وشاحنات 
ونقاالت  الشوكية  الرافعة  ذات  الكهربائية  والشاحنات 
اليدوية  المنصات  ونقاالت  الكهربائية  المنصات 
الخلفي  المحراث  ذات  والجرافات  األسفلت  وراصفات 
للشوارع  اإلسفلتي  السطح  وكشط  قطع  ومعدات 
المضغوطة  للمسارات  مجنزرة  وجرافات  الرص  وآليات 
ولتضاريس المتعددة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات 
الحبال  ومجارف  )مثاقب(  والحفارات  السحب  كبل  ذات 
األخشاب  قطع  تحزيم  وجرارات  والحفارات  الكهربائية 
وآالت  الحصاد  وآالت  النقل  وآليات  للغابات  ومعدات 
ومجارف  الجدار  عالية  مناجم  من  الفحم  استخراج 
بذراع  مزودة  وجرارات  الفحم  الستخراج  هيدروليكية 
تسوية  وجرارات  المواد  مناولة  وآليات  مفصلي  رافعة 
األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيب وماكينات 
إصالح الطرق وجرارات تجهيز المواقع والجرارات الزراعية 
والحازمات  الًدريس  ات 

ًّ
وصاف والحصاد  الجمع  وآالت 

ومكيفات  وجزازات  القرصية  والمكيفات  والجزازات 
الرفع  وجرارات  الدريس   

ّ
صف ومراكمات  الحصد 

وأنظمة  المطاطية  العجالت  ذات  الصغيرة  والجرافات 
عن  المناولة  وآالت  السطوح  من  الفحم  الستخراج  ناقلة 
الصلبة  الصخور  تعدين  وآالت  المجنزرة  والجرافات  بعد 

تحت األرض وآالت استخراج الفحم
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underground room and pillar mining systems, wheel 
dozers, wheel excavators, wheel loaders, wheel 
tractor scrapers, log loaders, backhoe loaders  and 
repair, replacement and remanufactured parts for all 
of the forementioned goods  structural, repair and 
replacement and remanufactured parts for engines 
for the foregoing vehicles  transmissions for land 
vehicles and structural, repair and replacement 
parts therefor  locomotives  railcars  engines for 
land vehicles  diesel engines for land vehicles, 
rocket engines for land vehicle propulsion  vehicle 
parts, namely, tracks for tracked land vehicles  
hydraulic circuits and hydraulic adapters for 
connecting components of hydraulic systems in 
vehicles  horns for vehicles  rearview mirrors  side 
view mirrors for vehicles  seats and seat belts for 
vehicles  seat suspension, seat cushions and seat arm 
rests all for vehicles  fitted seat covers for vehicles  
vehicle head rest covers  brakes for vehicles  brake 
linings for vehicles  brake air compressors for land 
vehicles  land vehicle structural parts  hydraulic 
apparatus for use in moving work tools attached 
to vehicles and not for engines or motors, namely, 
hydraulic drives, hydraulic gears, hydraulic pumps, 
and hydraulic shock absorbers  parts and fittings 
for all the aforesaid goods sold as a unit with the 
goods  parts and fittings for land vehicles, namely, 
engines, connecting rods for vehicles other than 
parts of motors and engines, transmissions for land 
vehicles  repair, and replacement parts for land 
vehicles, namely, a full line of structural parts for 
articulated trucks, on/off highway trucks, asphalt 
pavers, backhoe loaders, cold planers, compactors, 
track loaders, dozers, draglines, drills, shovels, 
excavators, feller bunchers, forest machines, 
forwarders, harvesters,

من مناجم طويلة الجدار تحت األرض وأنظمة استخراج 
الفحم تحت األرض بطريقة الحجرات واألعمدة والجرارات 
العجالت  ذات  والحفارات  العجالت  ذات  الطرق(  )لشق 
والجرافات ذات العجالت وكواشط الجرارات ذات العجالت 
وجرافات قطع الخشب والجرافات ذات المحراث الخلفي 
تصنيعها  المعاد  والقطع  واالستبدال  اإلصالح  وقطع 
وقطع  الهيكلية  القطع   ، آنفًا  المذكورة  السلع  لكافة 
لمكائن  تصنيعها  المعاد  والقطع  واالستبدال  اإلصالح 
للمركبات  الحركة  ، عناصر نقل  آنفًا  المذكورة  المركبات 
واالستبدال  اإلصالح  وقطع  الهيكلية  والقطع  البرية 
الخاصة بها ، القاطرات ، المقطورات ، مكائن للمركبات 
البرية ، مكائن الديزل للمركبات البرية ، مكائن صاروخية 
المركبات تحديدًا مسارات  ، قطع  البرية  المركبات  لدفع 
للمركبات البرية المجنزرة ، دارات هيدروليكية ومحوالت 
الهيدروليكية  األنظمة  مكونات  لتوصيل  هيدروليكية 
 ، الخلفية  الرؤية  مرايا   ، للمركبات  أبواق   ، المركبات  في 
مرايا الرؤية الجانبية للمركبات ، مقاعد وأحزمة المقاعد 
ومساند  المقاعد  ووسائد  المقاعد  تعليق   ، للمركبات 
أذرع المقاعد لكافة المركبات ، أغطية المقاعد المجهزة 
للمركبات ، بطانات المكابح للمركبات ، ضاغطات الهواء 
للمركبات  الهيكلية  القطع   ، البرية  للمركبات  للمكابح 
الهيدروليكية لالستخدام في تحريك  األجهزة   ، البرية 
أو  للمكائن  وليست  للمركبات  المرافقة  العمل  أدوات 
المحركات تحديدًا الدواسات الهيدروليكية والمسننات 
ومخمدات  الهيدروليكية  والمضخات  الهيدروليكية 
جميعها  والقطع  األجزاء   ، الهيدروليكية  الصدمات 
للمنتجات المذكورة آنفًا تباع كوحدة واحدة مع المنتجات 
، األجزاء والقطع للمركبات البرية تحديدًا المكائن وأذرع 
والمكائن  المحركات  قطع  بخالف  للمركبات  التوصيل 
اإلصالح  قطع   ، البرية  للمركبات  الحركة  نقل  وعناصر 
متكاملة  مجموعة  تحديدًا  البرية  للمركبات  واالستبدال 
والشاحنات  المفصلية  للشاحنات  الهيكلية  القطع  من 
وراصفات  الوعرة  الطرق  وعلى  السريعة  الطريق  على 
المحراث  ذات  والجرافات  األسفلت  وراصفات  األسفلت 
الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع 
)لشق  والجرارات  المجنزرة  والجرافات  الرص  وآليات 
الطرق( والحفارات ذات كبل السحب والحفارات )مثاقب( 
األخشاب  قطع  تحزيم  وجرارات  والحفارات  والمجارف 

ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت الحصاد
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hydraulic shovels, knuckleboom loaders, 
material handlers, motor graders, pipelayers, road 
reclaimers, skidders, skid steer loaders, wheel 
dozers, wheel excavators for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management  wheelbarrows  hitch covers  mud 
flaps  license plate holders  covers for vehicle 
steering wheels  automobile windshield sunshades  
bicycles  tricycles  motor scooters  push scooters 
[vehicles]  air pumps [vehicle accessories]  bicycle 
horns  bicycle bells  bicycle training wheels. 

رافعة  بذراع  المزودة  والجرارات  الهيدروليكية  والمجارف 
األرض  تسوية  وجرارات  المواد  مناولة  وآليات  مفصلي 
إصالح  وماكينات  األنابيب  تمديد  وآليات  محركات  ذات 
العجالت  ذات  الصغيرة  والجرافات  الرفع  وجرارات  الطرق 
العجالت  ذات  الطرق(  )لشق  والجرارات  المطاطية 
والحفارات ذات العجالت لالستخدام في الزراعة والضغط 
وجرف  التراب  وكفاف  األرض  وتكييف  والهدم  واإلنشاء 
والدفع  والرفع  األرضية  والمسطحات  والغابات  التراب 
وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  ومناولة  البحري 

النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط 
وبناء  الطاقة  وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز 
األنفاق  وحفر  المواقع  ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح 
وإدارة الغطاء النباتي ، عربات اليد  ، أغطية وصالت الربط ، 
واقيات الوحل ، حامالت لوحات الترخيص ، أغطية لعجالت 
األمامي  السيارات  لزجاج  شمسيات   ، المركبات  توجيه 
 ، العجالت  ثالثية  هوائية  دراجات   ، هوائية  دراجات   ،
بخارية  دراجات   ، محركات  ذات  صغيرة  بخارية  دراجات 
صغيرة تدفع باألرجل ]مركبات[ ، مضخات هوائية ]لوازم 
للدراجات  ، أجراس  الهوائية  للدراجات  أبواق   ، للمركبات[ 

الهوائية ، عجالت التدريب للدراجات الهوائية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Goods/Services:
Machines, machine tools and attachments thereof, 
motors, engines and generators (not for land 
vehicles)  machine coupling and transmission 
components (not for land vehicles)  compressors 
for machines  electricity generators  pumps for 
machines for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, 
earth contouring, earth moving, forestry, 
landscaping, lifting, marine, material handling, 
material scrapping, mining, mulching, oil and gas 
distribution, exploration and production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, waste 
management, air and space, quarry, aggregate and 
cement, vegetation management, transportation, 
and government and defense  and repair, 
replacement, and remanufactured parts for all 
of the forementioned goods  machines, machine 
tools and attachments thereof, motors, engines 
and generators (not for land vehicles), machine 
coupling and transmission components (not for 
land vehicles), namely, articulated trucks, asphalt 
pavers, backhoe loaders, cold planers, compactors, 
compact track and multi terrain loaders, dozers, 
draglines, drills, electric rope shovels, excavators, 
feller bunchers, forest machines, forwarders, 
harvesters, highwall miners, hydraulic mining 
shovels, knuckleboom loaders, material handlers, 
motor graders, pipelayers, road reclaimers, 
site prep tractors, skidders, skid steer loaders, 
surface mining conveyor systems, telehandlers, 
track loaders, underground hard rock mining 
machines, underground longwall mining machines, 
underground room and pillar mining systems, 
wheel dozers, wheel excavators, wheel loaders, 
wheel tractor scrapers, log loaders, backhoe 
loaders, marine engines,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمكائن  والمحركات  وملحقاتها  اآللية  والعدد  اآلالت 
آلية  قارنات   ، البرية(  للمركبات  )ليست  والمولدات 
وعناصر نقل الحركة )ليست للمركبات البرية( ، ضاغطات 
لالستخدام  لآلالت  ، مضخات  الكهرباء  مولدات   ، لآلالت 
األرض  وتكييف  والهدم  واإلنشاء  والضغط  الزراعة  في 
والمسطحات  والغابات  التراب  وجرف  التراب  وكفاف 
وكشط  المواد  ومناولة  البحري  والدفع  والرفع  األرضية 
والغاز  النفط  وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد 

والغاز  النفط  وإنتاج  والغاز  النفط  آبار  واستكشاف 
الطاقة وبناء وإصالح  والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد 
الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وإدارة النفايات والهواء 
واألسمنت  والتجميع  الحجارة  واستخراج  والمساحات 
وقطع  والدفاع  واإلدارة  والنقل  النباتي  الغطاء  وإدارة 
لكافة  تصنيعها  المعاد  والقطع  واالستبدال  اإلصالح 
وملحقاتها  اآللية  والعدد  اآلالت   ، آنفًا  المذكورة  السلع 
والمحركات والمكائن والمولدات )ليست للمركبات البرية( 
للمركبات  )ليست  الحركة  نقل  وعناصر  آلية  قارنات   ،
 الشاحنات المفصلية وراصفات األسفلت 

ُ
البرية( تحديدا

وكشط  قطع  ومعدات  الخلفي  المحراث  ذات  والجرافات 
مجنزرة  وجرافات  الرص  للشوارع  اإلسفلتي  السطح 
والجرارات  المتعددة  ولتضاريس  المضغوطة  للمسارات 
والحفارات  السحب  كبل  ذات  والحفارات  الطرق(  )لشق 
)مثاقب( ومجارف الحبال الكهربائية والحفارات وجرارات 
النقل  وآليات  للغابات  ومعدات  األخشاب  قطع  تحزيم 
عالية  مناجم  من  الفحم  استخراج  وآالت  الحصاد  وآالت 
الجدار ومجارف هيدروليكية الستخراج الفحم وجرارات 
المواد  مناولة  وآليات  مفصلي  رافعة  بذراع  مزودة 
تمديد  وآليات  محركات  ذات  األرض  تسوية  وجرارات 
تجهيز  وجرارات  الطرق  إصالح  وماكينات  األنابيب 
المواقع وجرارات الرفع والجرافات الصغيرة ذات العجالت 
السطوح  من  الفحم  الستخراج  ناقلة  وأنظمة  المطاطية 
وآالت المناولة عن بعد والجرافات المجنزرة وآالت تعدين 
الصخور الصلبة تحت األرض وآالت استخراج الفحم من 
استخراج  وأنظمة  األرض  تحت  الجدار  طويلة  مناجم 
الفحم تحت األرض بطريقة الحجرات واألعمدة والجرارات 
العجالت  ذات  والحفارات  العجالت  ذات  الطرق(  )لشق 
ذات  الجرارات  وكواشط  العجالت  ذات  والجرافات 

العجالت وجرافات قطع الخشب
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industrial engines, diesel engines for machines, 
hydraulic engines and motors  electric, industrial, 
diesel, gas and natural gas generators and gensets  
and repair, replacement and remanufactured parts 
for all of the forementioned goods  attachments, 
namely, augurs, backhoes, bale grabs, bale 
spears, blades, brooms, brushcutters, buckets, 
cold planers, delimbers, felling heads, flail 
mowers, forks, grapples, hammers, harvester 
heads, material handling arms, mulchers, multi-
processors, pulverizers, rakes, rippers, saws, 
shears, silage defacers, snow blowers, snow plows, 
snow pushes, stump grinders, thumbs, tillers, 
trenchers, truss booms, water delivery systems, 
winches, integrated tool carriers, cutting jaws, and 
pallet forks all of the foregoing for earth moving, 
earth conditioning and material handling  and 
repair, replacement, and remanufactured parts for 
all of the forementioned goods  machine parts for 
use in compaction, compressing gas, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, namely cutting and clearing trees and 
brush, compaction, demolition, earth conditioning, 
earth contouring, earth moving, landscaping, lawn 
care, lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, paving, pipelaying, powering 
oil and gas drilling operations  producing power 
from engines and generators, pumping oil, tunnel 
boring, waste management, air and space, and 
vegetation management  metal sealing rings for 
use with turbomachinery and centrifuges  metal 
sealing rings for machines for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management  metal seals for machines for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving

البحرية  والمحركات  الخلفي  المحراث  ذات  والجرافات 
والمحركات الصناعية ومحركات الديزل لآلالت والمكائن 
الكهربائية  المولدات   ، الهيدروليكية  والمحركات 
ومولدات  الغاز  ومولدات  الديزل  ومولدات  والصناعية 
قطع   ، المتحركة  الكهربية  والمولدات  الطبيعي  الغاز 
لكافة  تصنيعها  المعاد  والقطع  واالستبدال  اإلصالح 
البّريمة  تحديدًا  الملحقات   ، آنفًا  المذكورة  المنتجات 
)مثقاب لولبي( والمحراث الخلفي ومقابض الباالت ورماح 
الباالت والشفرات والمقشات وقطاعات الفراشي والدالء 
وآالت  للشوارع  اإلسفلتي  السطح  وكشط  قطع  ومعدات 
وجزازات  الغابات  أشجار  قطع  ورؤوس  األشجار  تقليم 
ورؤوس  والمطارق  والكالبات  والشوكات  المدراسات 
التراب  ْرش 

َ
ف وأدوات  المواد  مناولة  وأذرع  الحصاد  آالت 

واألمشاط  السحق  ومكنات  المتعددة  والمعالجات 
)لتسوية التربة( وآالت تفتيت التربة الصلدة والمناشير 
ف األخضر المحفوظ 

َ
وآالت الجز وأالت سحب وفصل الَعل

ومنافخ الثلج وجرافات الثلج وجرافات دفع الثلج ومطاحن 
جذوع األشجار وأدوات البستنة وأدوات الحرث وحفارات 
الخنادق وجرارات رافعة جملونية وأنظمة تمديد المياه 
وفكوك  المتكاملة  األدوات  وناقالت  )ونش(  والرافعات 
القطع وشوكات المنصات النقالة جميعها لما ذكر آنفًا 
قطع   ، المواد  ومناولة  األرض  وتكييف  التراب  لجرف 
لكافة  تصنيعها  المعاد  والقطع  واالستبدال  اإلصالح 
في  لالستخدام  اآلالت  أجزاء   ، آنفًا  المذكورة  المنتجات 
وكفاف  األرض  وتكييف  والهدم  الغاز  الضغط وضغط 
وتصفية  قطع  تحديدًا  والغابات  التراب  وجرف  التراب 
األرض  وتكييف  والهدم  والضغط  والفراشي  األشجار 
األرضية  والمسطحات  التراب  وجرف  التراب  وكفاف 
والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد 
األنابيب  وتمديد  والتعبيد  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين 

الطاقة من  إنتاج   ، والغاز  النفط  وتشغيل عمليات حفر 
وإدارة  األنفاق  وحفر  الزيت  وضخ  والمولدات  المكائن 
 ، النباتي  الغطاء  وإدارة  والمساحات  والهواء  النفايات 
حلقات معدنية مانعة للتسرب لالستخدام مع المعدات 
حلقات   ، المركزي  الطرد  وفرازات  التوربينية  اآللية 
معدنية مانعة للتسرب لالستخدام في الزراعة والضغط 
واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف 
والدفع  والرفع  األرضية  والمسطحات  والغابات  التراب 

ْرش التراب
َ
البحري ومناولة المواد والتعدين وف



110 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

, forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management  a full line of engine parts for backhoe 
loaders, skid steer loaders, multi terrain loaders, 
integrated tool carriers, wheel loaders, track 
excavators, wheeled excavators, front shovels, 
telescoping material handlers, track material 
handlers, wheeled material handlers, track-
type tractors, pipelayers, track loaders, landfill 
compactors, soil compactors, wheel dozers, motor 
graders, industrial tractors, wheel tractor-scrapers, 
forest machines, track skidders, wheeled skidders, 
track feller bunchers, wheeled feller bunchers, 
forwarders, track harvesters, knuckleboom loaders, 
vibratory soil compactors, soil compactors, 
vibratory asphalt compactors, pneumatic 
compactors, asphalt pavers, track asphalt pavers, 
screeds, cold planers, road reclaimers, windrow 
elevators, soil stabilizers, underground mining 
loaders, waste handlers, augers, bale accumulators, 
blades, brooms, brushcutters, buckets, mowers, 
forks, grapples, hammers, harvester heads, 
mulchers, pulverizers, rakes, rippers, saws, shears, 
defacers, blowers, plows, stump grinders, thumbs, 
tillers, trenchers, winches, and water delivery 
system  motors and engines except for land vehicles  
machine coupling and transmission components 
except for land vehicles  agricultural implements 
other than hand-operated, namely, bale grabs, bale 
spears, mulchers, rakes, tillers, trenchers for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation,

والغاز  النفط  آبار  واستكشاف  والغاز  النفط  وتوزيع 
وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز  النفط  وإنتاج 
المواقع  ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح  وبناء  الطاقة 
تسرب  مانعات   ، النباتي  الغطاء  وإدارة  األنفاق  وحفر 
معدنية لآلالت لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء 
التراب  وجرف  التراب  وكفاف  األرض  وتكييف  والهدم 
البحري  والدفع  والرفع  األرضية  والمسطحات  والغابات 
النفط  وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  ومناولة 

والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز 
وإصالح  وبناء  الطاقة  وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد 
وإدارة  األنفاق  وحفر  المواقع  ومعالجة  وإعداد  الطرق 
المحركات  قطع  من  متكاملة  مجموعة   ، النباتي  الغطاء 
الصغيرة  والجرافات  الخلفي  المحراث  ذات  للجرافات 
ذات العجالت المطاطية والجرافات المجنزرة للتضاريس 
ذات  والجرافات  المتكاملة  األدوات  وناقالت  المتعددة 
العجالت  ذات  والحفارات  المجنزرة  والحفارات  العجالت 
ومناوالت  المتداخلة  المواد  ومناوالت  األمامية  والمجارف 
المواد المجنزرة ومناوالت المواد ذات العجالت والجرارات 
المجنزرة  والجرافات  األنابيب  تمديد  وآليات  المجنزرة 
وضاغطات ردم األراضي وضاغطات التربة والجرارات )لشق 
الطرق( ذات العجالت وجرارات تسوية األرض ذات محركات 
العجالت  ذات  الجرارات  وكواشط  الصناعية  والجرارات 
الرفع  وجرارات  المجنزرة  الرفع  وجرارات  للغابات  ومعدات 
ذات العجالت والجرارات المجنزرة لتحزيم قطع األخشاب 
وآليات  العجالت  ذات  األخشاب  قطع  تحزيم  وجرارات 
بذراع  مزودة  وجرارات  المجنزرة  الحصاد  وآالت  النقل 
وضاغطات  االهتزازية  التربة  وضاغطات  مفصلي  رافعة 
والضاغطات  االهتزازية  األسفلت  وضاغطات  التربة 
الهوائية وراصفات األسفلت وراصفات األسفلت المجنزرة 
اإلسفلتي  السطح  وكشط  قطع  ومعدات  التسوية  وأذرع 
 الًدريس 

ًّ
للشوارع وماكينات إصالح الطرق ورافعات صف

األرض  تحت  الفحم  استخراج  وجرافات  التربة  ومثبتات 
ومناوالت النفايات والبّريمة والمراكمات البالية والشفرات 
والجزازات  والدالء  الفراشي  وقطاعات  والمقشات 
الحصاد  آالت  ورؤوس  والمطارق  والكالبات  والشوكات 
ْرش التراب ومكنات السحق واألمشاط )لتسوية 

َ
وأدوات ف

وآالت  والمناشير  الصلدة  التربة  تفتيت  وآالت  التربة( 
الجز وأالت السحب والفصل والمنافخ والجرافات ومطاحن 
وحفارات  الحرث  وأدوات  البستنة  وأدوات  األشجار  جذوع 

الخنادق والرافعات )ونش( وأنظمة تمديد المياه ،
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road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management  machine couplings and transmission 
components except for land vehicles  valves being 
parts of machines  spark plugs  air and gas filters 
as parts of machines or engines for mechanical 
purposes  air intake and exhaust assemblies for 
engines  water regulators being parts of machines  
oil filters  couplings for machines  starters for 
motors and engines  electric pumps  belts for 
machines  blades as machines parts  attachments 
for vehicles, namely, grapple buckets for moving 
earth and loose objects  combustion engine fuel 
nozzles  water separators for use in engines  fuel 
heaters for engines  air condensers  alternators for 
land vehicles  anti-friction bearings for machines  
anti-friction pads for machines  anti-pollution 
devices for motors and engines  axles for machines  
ball rings for bearings for machines, namely, for 
articulated trucks, on/off highway trucks, asphalt 
pavers, backhoe loaders, cold planers, compactors, 
track loaders, dozers, draglines, drills, shovels, 
excavators, feller bunchers, forest machines, 
forwarders, harvesters, hydraulic shovels, 
knuckleboom loaders, material handlers, motor 
graders, pipelayers, road reclaimers, skidders, 
skid steer loaders, wheel dozers, wheel excavators 
for use in agriculture, compaction, construction, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, 
oil and gas distribution, oil and gas exploration, 
oil and gas production, paving, pipelaying, 
power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, tunnel boring, and 
vegetation management  bearing brackets for 
machines  engine bearings  brake linings for 
machines other than for vehicles  brake segments 
for machines other than for vehicles  brake shoes 
for machines other than for vehicles  carburetors  
compressed air machines  compressed air pumps  
connecting rods for machines, motors, and engines  
control cables being parts of machines, engines,

 ، البرية  للمركبات  منها  كان  ما  عدا  والمكائن  المحركات   
قارنات آلية وعناصر نقل الحركة عدا ما كان منها للمركبات 
البرية ، المعدات الزراعية عدا ما يدار باليد تحديدًا مقابض 
واألمشاط  التراب  ْرش 

َ
ف وأدوات  الباالت  ورماح  الباالت 

الخنادق  وحفارات  الحرث  وأدوات  التربة(  )لتسوية 
لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف 
األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات 
والتعدين  المواد  ومناولة  البحري  والدفع  والرفع  األرضية 
ْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط 

َ
وف

األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز  النفط  وإنتاج  والغاز 
وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع 
وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، قارنات آلية وعناصر 
، صمامات  البرية  للمركبات  منها  كان  ما  عدا  الحركة  نقل 
)فالتر(  مرشحات   ، اإلشعال  شمعات   ، آالت  أجزاء  كونها 
الهواء والغاز باعتبارها أجزاء من اآلالت أو المكائن للغايات 
للمكائن  الهواء والعوادم  ، مجموعات سحب  الميكانيكية 
)فالتر(  مرشحات   ، آالت  أجزاء  كونها  المياه  منظمات   ،
والمكائن  للمحركات  إقالع  ، أجهزة  قارنات لآلالت   ، الزيت 
المراوح  ريش   ، لآلالت  السيور   ، الكهربائية  المضخات   ،
باعتبارها أجزاء آالت ، الملحقات للمركبات تحديدًا جرافات 
وقود  فوهات   ، السائبة  واألشياء  التراب  لجرف  الكالبات 
المكائن المحترق ، فرازات المياه لالستخدام في المكائن 
، سخانات الوقود للمكائن ، المكثفات الهوائية ، مولدات 
التيار المتردد للمركبات البرية ، محامل مقاومة لالحتكاك 
ضد  أدوات   ، لآلالت  لالحتكاك  مقاومة  منصات   ، لآلالت 
التلوث للمحركات والمكائن ، محاور دواليب اآلالت ، حلقات 
المفصلية  للشاحنات  تحديدًا  لآلالت  المحامل  كريات 
الوعرة  الطرق  وعلى  السريعة  الطريق  على  والشاحنات 
ذات  والجرافات  األسفلت  وراصفات  األسفلت  وراصفات 
اإلسفلتي  السطح  وكشط  قطع  ومعدات  الخلفي  المحراث 
للشوارع وآليات الرص والجرافات المجنزرة والجرارات )لشق 
)مثاقب(  والحفارات  السحب  كبل  ذات  والحفارات  الطرق( 
األخشاب  قطع  تحزيم  وجرارات  والحفارات  والمجارف 
والمجارف  الحصاد  وآالت  النقل  وآليات  للغابات  ومعدات 
مفصلي  رافعة  بذراع  المزودة  والجرارات  الهيدروليكية 
وآليات مناولة المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات 
الطرق وجرارات  األنابيب وماكينات إصالح  وآليات تمديد 
المطاطية  العجالت  ذات  الصغيرة  والجرافات  الرفع 
ذات  والحفارات  العجالت  ذات  الطرق(  )لشق  والجرارات 

العجالت لالستخدام في الزراعة



112 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

or motors  current generators  cylinder heads for 
engines  cylinders for machines  cylinders for 
motors and engines  centering drilling bits being 
parts of machines  drilling heads being parts of 
machines  power drills  electric, diesel, gas, and 
natural gas generator belts  electric, diesel, gas, and 
natural gas generators  belts for motors and engines  
fans for motors and engines  fuel transfer apparatus 
for internal combustion engines, namely fuel 
pumps  transmission gears for machines, other than 
for land vehicles  guards being parts of machines  
hammers being parts of machines  hydraulic 
hammers  lubricating pumps  lubricators being parts 
of machines  machine fly wheels  pistons for motors  
pulleys being parts of machines  electric pumps  
reduction gears other than for land vehicles  shaft 
couplings for machines  bearings for transmission 
shafts being parts of machines  superchargers for 
motors and engines  turbochargers for motors and 
engines  transmission chains and shafts, other than 
for land vehicles  turbocompressors  parts and 
fittings for all the aforesaid goods sold as a unit 
with the goods  mechanical engine parts for land 
vehicles, agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely, starting motors, alternators, 
pistons, cylinder heads, cooling systems parts 
namely, water pumps for land vehicles, water 
pumps for use in motors and engines, oil coolers 
for engines, radiators, heat exchangers for motors 
and engines and fans for motors and engines, 
turbochargers, lubricating systems parts namely, 
oil pumps for land vehicles, oil pumps for use in 
motors and engines, metal and non-metal engine 
seals, metal and non-metal engine gaskets for 
vehicles, gaskets for internal combustion engines, 
shaft couplings for machines, gears for machines, 
gears for engines for machines, shafts for engines, 
air compressors, and blocks  crank shafts for 
engines,

والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب 
وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع 
وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  ومناولة  البحري 

النفط  وإنتاج  والغاز  النفط  آبار  واستكشاف  والغاز  النفط 
وبناء  الطاقة  وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز 
وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة 
 ، للمكائن  ، محامل  لآلالت  ارتكاز  ، كتائف  النباتي  الغطاء 
بطانات مكابح لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات ، قطع 
، نعول مكابح  للمركبات  المستخدمة  مكابح لآلالت بخالف 
لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات ، مكربنات ، آالت تدار 
بالهواء المضغوط ، مضخات تدار بالهواء المضغوط ، أذرع 
توصيل لآلالت والمحركات والمكائن ، كبالت تحكم كونها 
 ، التيار  ، مولدات  المحركات  أو  المكائن  أو  أجزاء من اآلالت 
رؤوس أسطوانات للمكائن ، أسطوانات لآلالت ، أسطوانات 
أجزاء  كونها  مركزية  حفر  لقم   ، والمكائن  للمحركات 
، سيور  آلية  ، مثاقب  آالت  أجزاء  ، رؤوس حفر كونها  آالت 
ومولدات  الغاز  ومولدات  والديزل  الكهربائية  المولدات 
ومولدات  والديزل  الكهربائية  المولدات   ، الطبيعي  الغاز 
الغاز ومولدات الغاز الطبيعي ، سيور للمحركات والمكائن 
، مراوح المحركات والمكائن ، أجهزة نقل الوقود لمحركات 
االحتراق الداخلي تحديدًا مضخات الوقود ، مسننات نقل 
البرية  المركبات  في  المستخدمة  بخالف  لآلالت  الحركة 
 ، آالت  أجزاء  كونها  المطارق   ، آالت  أجزاء  كونها  الوقاء   ،
المشحمات   ، التشحيم  مضخات   ، الهيدروليكية  المطارق 
، مكابس  اآلالت  ، دواليب تنظيم سرعة  آالت  أجزاء  كونها 
للمحركات ، بكرات كونها أجزاء آالت ، المضخات الكهربائية 
، مسننات تخفيض السرعة بخالف المستخدمة للمركبات 
البرية ، قارنات ألعمدة اإلدارة كونها أجزاء آالت ، الضاغطات 
الفائقة للمحركات والمكائن ، الشواحن التربينية للمحركات 
والمكائن ، سالسل وأعمدة نقل الحركة بخالف المستخدمة 
وقطع  أجزاء   ، التربينية  الضاغطات   ، البرية  المركبات  في 
المنتجات  واحدة مع  تباع كوحدة  آنفًا  المذكورة  المنتجات 
والمعدات  البرية  للمركبات  الميكانيكية  المكائن  أجزاء   ،
الزراعية ومعدات جرف التراب تحديدًا محركات التشغيل 
األسطوانات  ورؤوس  والمكابس  المتردد  التيار  ومولدات 
للمركبات  المياه  مضخات  تحديدًا  التبريد  أنظمة  وأجزاء 
البرية ومضخات المياه لالستخدام في المحركات والمكائت 
والمبادالت  الحرارية  والمشعات  للمكائن  الزيت  ومبردات 
للمحركات  والمراوح  والمكائت  للمحركات  الحرارية 

والمكائن والشواحن التربينية وأجزاء أنظمة التشحيم
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engine camshafts, engine bearings  mufflers for 
engines and motors  engine exhaust caps  exhaust 
silencers for engines  radiators and radiator caps for 
vehicles  exhausts for engines  current generators, 
compressors, and pumps as parts of machines, 
motors, and engines, and parts therefor, for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lawn care, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, 
oil and gas distribution, oil and gas exploration, 
oil and gas production, paving, pipelaying, 
power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, tunnel boring, 
waste management, and vegetation management  
bearings  blocks, camshafts, crankshafts, cylinder 
heads, filters for motors and engines, frames, 
fuel injectors, metal engine gaskets for vehicles, 
liners, electric motors, electric pumps, piston 
rings, engine rods, rotating assemblies, mechanical 
seals, pressure switches as parts of machines, 
turbochargers for machines, and valves as machine 
components for compacting earth, compressing 
gas, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, namely cutting 
and clearing trees, landscaping, lawn care, lifting, 
marine propulsion, material handling, mining, 
mulching, paving, pipelaying, powering oil and gas 
drilling operations, producing power from engines 
and generators, pumping oil, waste management, 
and vegetation management  winches  motors for 
model vehicles and/or slot cars 

تحديدًا مضخات الزيت للمركبات البرية ومضخات الزيت 
التسرب  ومانعات  والمكائن  المحركات  في  لالستخدام 
المعدنية وغير المعدنية للمكائن وأطواق منع التسرب 
المعدنية وغير المعدنية لمكائن المركبات وأطواق منع 
األعمدة  وقارنات  الداخلي  االحتراق  لمحركات  التسرب 
لآلالت ومسننات لآلالت ومسننات لمكائن اآلالت وأعمدة 
للمكائن وضاغطات الهواء والقوالب ، األعمدة المرفقية 
المكائن  ومحامل  للمكائن  الكامات  وأعمدة  للمكائن 
أجهزة  أغطية   ، والمحركات  للمكائن  الصوت  كاتمات   ،
أجهزة صرف  كاتمات صوت   ، للمكائن  العوادم  صرف 
العوادم للمكائن ، المشعات الحرارية وأغطية المشعات 
 ، المكائن  عوادم  صرف  أجهزة   ، للمركبات  الحرارية 
أجزاء  كونها  والمضخات  الضاغطات   ، التيار  مولدات 
لالستخدام  وأجزائها  والمكائن  والمحركات  اآلالت  من 
األرض  وتكييف  والهدم  واإلنشاء  والضغط  الزراعة  في 
والمسطحات  والغابات  التراب  وجرف  التراب  وكفاف 
البحري  والدفع  والرفع  بالحدائق  والعناية  األرضية 
النفط  وتوزيع  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  ومناولة 

النفط  وإنتاج  والغاز  النفط  آبار  واستكشاف  والغاز 
وبناء  الطاقة  وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز 
األنفاق  وحفر  المواقع  ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح 
 ، المحامل   ، النباتي  الغطاء  وإدارة  النفايات  وإدارة 
ورؤوس  المرفقية  واألعمدة  الكامات  وأعمدة  القوالب 
والمكائن  للمحركات  )فالتر(  والمرشحات  األسطوانات 
واإلطارات ومحاقن الوقود وأطواق منع التسرب المعدنية 
للمركبات والبطانات والمحركات الكهربائية والمضخات 
الكهربائية وحلقات المكابس وأذرع المكائن ومجموعات 
التدوير ومانعات التسرب الميكانيكية ومفاتيح الضغط 
كونها أجزاء آالت والشواحن التربينية لآلالت والصمامات 
كونها مكونات آالت لضغط التربة وضغط الغاز والهدم 
وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات 
األرضية  والمسطحات  األشجار  وتصفية  قطع  تحديدًا 
والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد 
األنابيب  وتمديد  والتعبيد  التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين 

من  الطاقة  وإنتاج  والغاز  النفط  عمليات حفر  وتشغيل 
وإدارة  النفايات  وإدارة  الزيت  وضخ  والمولدات  المكائن 
للمركبات  محركات   ، )ونش(  الرافعات   ، النباتي  الغطاء 

الصغيرة و/أو السيارات التي تعمل بقطع النقد 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)134(

Date :30/01/2019 التاريخ:  2019/01/30

Trademark No.:35335 العالمة التجارية رقم :  35335

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Caterpillar Inc. .بإسم :  كاتربيلر إنك

Applicant Address :100 NE Adams Street, Peoria, 
Illinois 61629-9540, United States of America, , , 

العنوان :  100 إن. إي.  أدمز ستريت ، بيوريا ، إلينويز 
9540-61629 ، الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Vehicles, tractors, marine vehicles and apparatus 
for locomotion by land, air or water for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine, material 
handling, material scrapping, mining, mulching, oil 
and gas distribution, exploration and production, 
paving, pipelaying, power generation, road building 
and repair, site preparation and remediation, waste 
management, air and space, quarry, aggregate and 
cement, vegetation management, transportation, 
and government and defense  and repair, 
replacement, and remanufactured parts for all of 
the forementioned goods  vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, trucks, 
off-highway trucks, articulated trucks, underground 
mining trucks, internal combustion fork-lift trucks, 
electric fork-lift trucks, electric pallet movers, 
manual pallet movers, asphalt pavers, backhoe 
loaders, cold planers, compactors, compact track 
and multi terrain loaders, dozers, draglines, drills, 
electric rope shovels, excavators, feller bunchers, 
forest machines, forwarders, harvesters, highwall 
miners, hydraulic mining shovels,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقل  وأجهزة  البحرية  والمركبات  والجرارات  المركبات 
البري أو المائي أو الجوي لالستخدام في الزراعة والضغط 
واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف 
والدفع  والرفع  األرضية  والمسطحات  والغابات  التراب 
ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  وكشط  المواد  ومناولة  البحري 

النفط  آبار  واستكشاف  والغاز  النفط  وتوزيع  التراب 
األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز  النفط  وإنتاج  والغاز 
ومعالجة  وإعداد  الطرق  وإصالح  وبناء  الطاقة  وتوليد 
والمساحات واستخراج  والهواء  النفايات  وإدارة  المواقع 
النباتي  الغطاء  وإدارة  واألسمنت  والتجميع  الحجارة 
واالستبدال  اإلصالح  وقطع  والدفاع  واإلدارة  والنقل 
 ، آنفًا  المذكورة  السلع  لكافة  تصنيعها  المعاد  والقطع 
المركبات وأجهزة النقل البري أو المائي أو الجوي تحديدًا 
والشاحنات  الوعرة  الطرق  على  والشاحنات  الشاحنات 
األرض  تحت  الفحم  استخراج  وشاحنات  المفصلية 
الشوكية  الرافعة  ذات  الداخلي  االحتراق  وشاحنات 
ونقاالت  الشوكية  الرافعة  ذات  الكهربائية  والشاحنات 
اليدوية  المنصات  ونقاالت  الكهربائية  المنصات 

وراصفات األسفلت والجرافات ذات المحراث الخلفي
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knuckleboom loaders, material handlers, 
motor graders, pipelayers, road reclaimers, site 
prep tractors, agricultural tractors, combines, 
windrowers, balers, disc mowers and conditioners, 
sickle mowers and conditioners, bale accumulators, 
skidders, skid steer loaders, surface mining conveyor 
systems, telehandlers, track loaders, underground 
hard rock mining machines, underground longwall 
mining machines, underground room and pillar 
mining systems, wheel dozers, wheel excavators, 
wheel loaders, wheel tractor scrapers, log loaders, 
backhoe loaders  and repair, replacement and 
remanufactured parts for all of the forementioned 
goods  structural, repair and replacement and 
remanufactured parts for engines for the foregoing 
vehicles  transmissions for land vehicles and 
structural, repair and replacement parts therefor  
locomotives  railcars  engines for land vehicles  
diesel engines for land vehicles, rocket engines 
for land vehicle propulsion  vehicle parts, namely, 
tracks for tracked land vehicles  hydraulic circuits 
and hydraulic adapters for connecting components 
of hydraulic systems in vehicles  horns for vehicles  
rearview mirrors  side view mirrors for vehicles  
seats and seat belts for vehicles  seat suspension, 
seat cushions and seat arm rests all for vehicles  
fitted seat covers for vehicles  vehicle head rest 
covers  brakes for vehicles  brake linings for 
vehicles  brake air compressors for land vehicles  
land vehicle structural parts  hydraulic apparatus 
for use in moving work tools attached to vehicles 
and not for engines or motors, namely, hydraulic 
drives, hydraulic gears, hydraulic pumps, and 
hydraulic shock absorbers  parts and fittings for all 
the aforesaid goods sold as a unit with the goods  
parts and fittings for land vehicles, namely, 

ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع وآليات 
الرص وجرافات مجنزرة للمسارات المضغوطة ولتضاريس 
كبل  ذات  والحفارات  الطرق(  )لشق  والجرارات  المتعددة 
السحب والحفارات )مثاقب( ومجارف الحبال الكهربائية 
ومعدات  األخشاب  قطع  تحزيم  وجرارات  والحفارات 
استخراج  وآالت  الحصاد  وآالت  النقل  وآليات  للغابات 
هيدروليكية  ومجارف  الجدار  عالية  مناجم  من  الفحم 
مفصلي  رافعة  بذراع  مزودة  وجرارات  الفحم  الستخراج 
وآليات مناولة المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات 
وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات 
تجهيز المواقع والجرارات الزراعية وآالت الجمع والحصاد 
والمكيفات  والجزازات  والحازمات  الًدريس  ات 

ًّ
وصاف

 
ّ

صف ومراكمات  الحصد  ومكيفات  وجزازات  القرصية 
الدريس وجرارات الرفع والجرافات الصغيرة ذات العجالت 
السطوح  من  الفحم  الستخراج  ناقلة  وأنظمة  المطاطية 
وآالت المناولة عن بعد والجرافات المجنزرة وآالت تعدين 
الفحم من  الصلبة تحت األرض وآالت استخراج  الصخور 
مناجم طويلة الجدار تحت األرض وأنظمة استخراج الفحم 
تحت األرض بطريقة الحجرات واألعمدة والجرارات )لشق 
الطرق( ذات العجالت والحفارات ذات العجالت والجرافات 
ذات العجالت وكواشط الجرارات ذات العجالت وجرافات 
وقطع  الخلفي  المحراث  ذات  والجرافات  الخشب  قطع 
لكافة  تصنيعها  المعاد  والقطع  واالستبدال  اإلصالح 
اإلصالح  وقطع  الهيكلية  القطع   ، آنفًا  المذكورة  السلع 
المركبات  لمكائن  المعاد تصنيعها  والقطع  واالستبدال 
البرية  للمركبات  الحركة  نقل  عناصر   ، آنفًا  المذكورة 
والقطع الهيكلية وقطع اإلصالح واالستبدال الخاصة بها 
، القاطرات ، المقطورات ، مكائن للمركبات البرية ، مكائن 
الديزل للمركبات البرية ، مكائن صاروخية لدفع المركبات 
البرية ، قطع المركبات تحديدًا مسارات للمركبات البرية 
هيدروليكية  ومحوالت  هيدروليكية  دارات   ، المجنزرة 
المركبات  في  الهيدروليكية  األنظمة  مكونات  لتوصيل 
الرؤية  مرايا   ، الخلفية  الرؤية  مرايا   ، للمركبات  أبواق   ،
 ، للمركبات  المقاعد  وأحزمة  مقاعد   ، للمركبات  الجانبية 
المقاعد  أذرع  ومساند  المقاعد  ووسائد  المقاعد  تعليق 
 ، للمركبات  المجهزة  المقاعد  أغطية   ، المركبات  لكافة 
للمكابح  الهواء  ضاغطات   ، للمركبات  المكابح  بطانات 

للمركبات البرية ، القطع الهيكلية للمركبات البرية ،
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engines, connecting rods for vehicles other than 
parts of motors and engines, transmissions for land 
vehicles  repair, and replacement parts for land 
vehicles, namely, a full line of structural parts for 
articulated trucks, on/off highway trucks, asphalt 
pavers, backhoe loaders, cold planers, compactors, 
track loaders, dozers, draglines, drills, shovels, 
excavators, feller bunchers, forest machines, 
forwarders, harvesters, hydraulic shovels, 
knuckleboom loaders, material handlers, motor 
graders, pipelayers, road reclaimers, skidders, 
skid steer loaders, wheel dozers, wheel excavators 
for use in agriculture, compaction, construction, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, 
oil and gas distribution, oil and gas exploration, 
oil and gas production, paving, pipelaying, 
power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, tunnel boring, and 
vegetation management  wheelbarrows  hitch 
covers  mud flaps  license plate holders  covers for 
vehicle steering wheels  automobile windshield 
sunshades  bicycles  tricycles  motor scooters  push 
scooters [vehicles]  air pumps [vehicle accessories]  
bicycle horns  bicycle bells  bicycle training 
wheels. 

تحريك  في  لالستخدام  الهيدروليكية  األجهزة 
أو  للمكائن  وليست  للمركبات  المرافقة  العمل  أدوات 
والمسننات  الهيدروليكية  الدواسات  تحديدًا  المحركات 
ومخمدات  الهيدروليكية  والمضخات  الهيدروليكية 
جميعها  والقطع  األجزاء   ، الهيدروليكية  الصدمات 
للمنتجات المذكورة آنفًا تباع كوحدة واحدة مع المنتجات 
وأذرع  المكائن  تحديدًا  البرية  للمركبات  والقطع  األجزاء   ،
والمكائن  المحركات  قطع  بخالف  للمركبات  التوصيل 
اإلصالح  قطع   ، البرية  للمركبات  الحركة  نقل  وعناصر 
متكاملة  مجموعة  تحديدًا  البرية  للمركبات  واالستبدال 
والشاحنات  المفصلية  للشاحنات  الهيكلية  القطع  من 
وراصفات  الوعرة  الطرق  وعلى  السريعة  الطريق  على 
المحراث  ذات  والجرافات  األسفلت  وراصفات  األسفلت 
للشوارع  اإلسفلتي  السطح  وكشط  قطع  ومعدات  الخلفي 
وآليات الرص والجرافات المجنزرة والجرارات )لشق الطرق( 
والحفارات ذات كبل السحب والحفارات )مثاقب( والمجارف 
والحفارات وجرارات تحزيم قطع األخشاب ومعدات للغابات 
الهيدروليكية  والمجارف  الحصاد  وآالت  النقل  وآليات 
مناولة  وآليات  مفصلي  رافعة  بذراع  المزودة  والجرارات 
المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات وآليات تمديد 
األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات الرفع والجرافات 
الصغيرة ذات العجالت المطاطية والجرارات )لشق الطرق( 
في  لالستخدام  العجالت  ذات  والحفارات  العجالت  ذات 
الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف 
التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع 
التراب  ْرش 

َ
وف والتعدين  المواد  ومناولة  البحري  والدفع 

وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج 
الطاقة  وتوليد  األنابيب  وتمديد  والتعبيد  والغاز  النفط 
وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق 
وإدارة الغطاء النباتي ، عربات اليد  ، أغطية وصالت الربط ، 
واقيات الوحل ، حامالت لوحات الترخيص ، أغطية لعجالت 
األمامي  السيارات  لزجاج  شمسيات   ، المركبات  توجيه 
 ، العجالت  ثالثية  هوائية  دراجات   ، هوائية  دراجات   ،
بخارية  دراجات   ، محركات  ذات  صغيرة  بخارية  دراجات 
]لوازم  ، مضخات هوائية  باألرجل ]مركبات[  صغيرة تدفع 
للدراجات  أجراس   ، الهوائية  للدراجات  أبواق   ، للمركبات[ 

الهوائية ، عجالت التدريب للدراجات الهوائية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)135(

Date :31/01/2019 التاريخ:  2019/01/31

Trademark No.:35337 العالمة التجارية رقم :  35337

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: bader talal abdul ghani al 
mohtaseb

بإسم :  بدر طالل عبد المغني المحتسب   

Applicant Address :al khalil, , ,  نقابة بجانب  المونونايت  طلعة  الخليل  العنوان: 
المهندسين, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
margarine jamid and vegetable oil

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سمن بلدي وزيت نباتي ولبن بلدي

  

)136(

Date :31/01/2019 التاريخ:  2019/01/31

Trademark No.:35338 العالمة التجارية رقم :  35338

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: sharikat pal develop llkomputer 
walteknolojia

بإسم :  شركة بال ديفلوب للكمبيوتر والتكنولوجيا   

Applicant Address :hebron, , ,  , , , ,العنوان :  الخليل شارع المونونايت

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي.
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)137(

Date :31/01/2019 التاريخ:  2019/01/31

Trademark No.:35339 العالمة التجارية رقم :  35339

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Tilad Investment Company Limited     بإسم :  شركة تيالد لإلستثمار المحدودة

Applicant Address :P.O. 506890 - Al Soqoq Street - 
Zabeel - Dubai - United Arab Emarites, , , 

506890 - شارع الصكوك - زعبيل -  العنوان :  ص.ب. 
دبي - اإلمارات العربية المتحدة , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Investment Insurance  financial affairs  monetary 
affairs  real estate affairs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االستثمار,خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون 

المالية ؛ الشؤون العقارية 

Special condition:   :اشتراطات خاصة

  

)138(

Date :03/02/2019  التاريخ:  2019/02/03

Trademark No.:35341 العالمة التجارية رقم :  35341

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: SHARIKIT MOWAFIQ TOOMI 
WA AWLADO LITIJARIT ALALUMINIUM

بإسم :  شركة موفق طعمه و اوالده لتجاره االلمنيوم   

Applicant Address :TULKARUM , ATEEL 
.JAWAL :05696110600, , , 

العنوان :  طولكرم - عتيل - جوال : 05696110600, , , , 
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Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
ALUMINUM

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االلمنيوم

  

)139(

 

Date :03/02/2019 التاريخ:  2019/02/03

Trademark No.:35343 العالمة التجارية رقم :  35343

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharkeet Sinokrot Lil Mantojaat 
Al Ghetha&apos;iya 

بإسم :  شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية المساهمة 
الخصوصية المحدودة    

Applicant Address :Ramallah -Betunia - industrial 
district, , , 

العنوان :  رام الله - بتونيا المنطقة الصناعية , , , , 

Applicant for Correspondence: Adv. Mark Nesnas 

PALISTINE
Ramallah - Ramallah Commercial Tower - Third 
floor 

عنوان التبليغ : المحامي مارك نسناس - إتقان للخدمات 
اإلستشارية 

فلسطين
رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

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, 
beverages (chocolate-based), beverages (cocoa-
based), beverages (coffee-based), beverages (tea-
based), biscuits, cakes, candy, chocolate, chocolate 
beverages with milk, chocolate-based beverages, 
cocoa, cocoa beverages with milk, cocoa products, 
cocoa-based beverages, confectionery, cookies, 
pastries, petit-beurre biscuits, petits fours [cakes], 
wafer, stuffed wafer. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االرز،  االصطناعية،  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
المثلجة،  الحلويات  والحلويات،  والفطائر  الخبز  الحبوب، 
عسل النحل والعسل األسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، 
البهارات،  )التوابل(،  والصلصات  الخل  الخردل،  الملح، 
الثلج، مشروبات اساسها الشوكالتة ، مشروبات اساسها 
اساسها  مشروبات  القهوة،  أساسها  مشروبات  الكاكاو، 
الشاي، بسكويت ، كيك ، حلوى ، شوكالته ، مشروبات 
الشوكوالته،  اساسها  مشروبات   ، حليب  مع  شوكالته 
كاكاو،  منتجات  حليب،  مع  كاكاو  مشروبات  كاكاو، 
مشروبات اساسها الكاكاو، حلويات، كعك محلى، فطائر، 

بسكويت بالزبدة، بتي فور [كعك]، ويفر، ويفر محشو. 

Special condition:                         :اشتراطات خاصة
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)140(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35344 العالمة التجارية رقم :  35344

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: AMMAR NAJEEB SULTAN AL 
TAMIMI

بإسم :  عمار نجيب سلطان التميمي   

Applicant Address :AL KHALIL, , ,  , , , ,العنوان :  الخليل الشعابة

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Beans

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بقوليات 

  

)141(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35345 العالمة التجارية رقم :  35345

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Sharkat Ammar Moul Wa 
Shorakaaoh Lilsel’a Alesthlakiya Adiya Ammah    

االستهالكية  للسلع  و شركاه  مول  عمار  :  شركة  بإسم 
عادية عامة   

Applicant Address :Rammallah  Shar’e Alqods 
Alraeese Moqabl Ashly Lelmafroshat      , , , 

العنوان :  رام الله شارع القدس الرئيسي مقابل اشلي 
للمفروشات, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Cafes , Cafeterias , Catering (Food and drink) , 
Restaurants , Restaurants (Self-service) , Snack-
bars

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشراب، المطاعم 

، مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة
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)142(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35346 العالمة التجارية رقم :  35346

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: ahmad naem yousf araj     بإسم :  احمد  نعيم  يوسف عرج

Applicant Address :nablus al manteqah alsenaeyah 
al sharqeyah jawal - 0599886363 qorb matbaet 
alhijawi , , , 

جوال-  الشرقيه  الصناعية  المنطقة  نابلس    : العنوان 
0599886363 قرب مطبعة الحجاوي, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
في  تستعمل  اخرى  ومواد  االقمشة  قصر  مستحضرات 
غسل وكي المالبس مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
عطرية,مستحضرات  زيوت   , ,عطور  ,صابون  وكشط 

تجميل, غسول )لوشن ( للشعر ,منظفات اسنان 

  

)143(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35347 العالمة التجارية رقم :  35347

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: Sharekat Geneva Liltegara 
Waltawkelat Alamah Mosahama Khososiya                   

بإسم :  شركة جنيفا للتجارة والتوكيالت العامة مساهمة 
خصوصية   

Applicant Address :Ramallah Albeireh Shar’e 
Nablus  , , , 

العنوان :  رام الله البيرة شارع نابلس, , , , 
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Applicant for Correspondence: Almohamiya Walaa 
Alsweity   

PALISTINE
Ramallah Shar’e Alersal Emaret Alsalam Tabeq 1

عنوان التبليغ : المحامية والء السويطي  

فلسطين
جوال  ط1  السالم   عمارة  االرسال  شارع  الله  رام 

0599110944

Goods/Services:
أنابيب قاسية غير معدنية   ،  ) مواد بناء ) غير معدنية 
للمباني ، أسفلت وزفت وقار ، مباني غير معدنية قابلة 

للنقل ، نصب ) مجسمات ( غير معدنية

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معدنية  غير  قاسية  أنابيب   ،  ) معدنية  غير  بناء)  مواد 
للمباني ، أسفلت وزفت وقار ، مباني غير معدنية قابلة 

للنقل ، نصب ) مجسمات ( غير معدنية

  

)144(

Date :04/02/2019 التاريخ: 2019/02/04

Trademark No.:35348 العالمة التجارية رقم :  35348

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC     بإسم :  وولمارت أبوللو، ال ال سي

Applicant Address :702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716 U.S.A., , , 

بينتونفيللي،  ستريت،   8 ساوثويست   702   : العنوان 
أركانساس، 72716 الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions  Retail store 
services featuring a wide variety of consumer 
goods  Retail grocery stores  Retail bakery shops  
Retail pharmacy services  Retail automobile parts 
services  Retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others  Retail store 
services featuring electronics, appliances,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات 
تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية 
؛ خدمات البيع بالتجزئة الذي يقدم مجموعة واسعة من 
السلع االستهالكية؛ متاجر البقالة للبيع بالتجزئة؛ محال 
المخابز للبيع بالتجزئة؛ خدمات صيدلية البيع بالتجزئة؛ 

خدمات قطع غيار السيارات بالتجزئة؛ 



123 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

indoor and outdoor furniture, home décor, health, 
beauty and personal care products, household 
essentials, apparel, home improvement products, 
grilling products, entertainment recordings, 
video games, books and publications, musical 
instruments, office supplies, arts and craft supplies  
online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods  Online retail grocery 
stores  Online retail pharmacy services  Online 
retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others  Online retail store 
services featuring electronics, appliances, indoor 
and outdoor furniture, grilling products, home 
improvement products, home décor, health, beauty 
and personal care products, household essentials, 
apparel, entertainment recordings, video games, 
books and publications, musical instruments, office 
supplies, arts and craft supplies  wholesale store 
services. 

بمجموعة  تتميز  التي  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 
واسعة من السلع االستهالكية لآلخرين؛ خدمات متجر بيع 
بالتجزئة التي تعرض اإللكترونيات، األدوات، أثاث داخلي 
وخارجي، ديكور المنزل، الصحة، منتجات الجمال والعناية 
منتجات   ، الثياب  المنزلية،  الضروريات  الشخصية، 
الترفيه،  تسجيالت  الشواء،  منتجات  البيت،  لتحسين 
الموسيقية،  اآلالت   ، والمنشورات  الكتب  الفيديو،  العاب 
مستلزمات المكاتب، لوازم الفنون والحرف؛ خدمات متاجر 
واسعة  تقدم مجموعة  التي  االنترنت  عبر  بالتجزئة  البيع 
عبر  بالتجزئة  البقالة  متاجر  ؛  االستهالكية  السلع  من 
خدمات  بالتجزئة؛  اإلنترنت  صيدليات  خدمات  اإلنترنت؛ 
مجموعة  تقدم  التي  االنترنت  على  بالتجزئة  البيع  متاجر 
البيع  خدمات  لآلخرين؛  المستهلكين  بضائع  من  واسعة 
بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تقدم االلكترونيات، األدوات، 
أثاث داخلي وخارجي، منتجات الشواء، منتجات لتحسين 
والعناية  الجمال  منتجات  الصحة،  المنزل،  ديكور  البيت، 
تسجيالت   ، الثياب  المنزلية،  الضروريات  الشخصية، 
اآلالت   ، والمنشورات  الكتب  الفيديو  العاب  الترفيه، 
والحرف؛  الفنون  لوازم  المكاتب،  مستلزمات  الموسيقية، 

خدمات متاجر البيع بالجملة. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)145(

Date :04/02/2019 التاريخ: 2019/02/04

Trademark No.:35349 العالمة التجارية رقم :  35349

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC     بإسم :  وولمارت أبوللو، ال ال سي

Applicant Address :702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716 U.S.A., , , 

بينتونفيللي،  ستريت،   8 ساوثويست   702   : العنوان 
أركانساس، 72716 الواليات المتحدة األمريكية , , , , 



124 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Insurance  financial affairs  monetary affairs  
financial advice and consulting services  real estate 
affairs  banking services  payment processing 
services, namely, credit card, gift card, debit card 
and pre-paid purchase card transaction processing 
service  real estate management  charitable 
fundraising  department store management  
market management  super market operation and 
management. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون 
االستشارية؛  والخدمات  المالية  االستشارات  النقدية؛ 
المصرفية؛ خدمات  الخدمات  العقارية؛  خدمات الشؤون 
بطاقات  االئتمان،  بطاقات   ، تحديدا:  الدفعات،  إجراء 
الهدايا، خدمة معالجة معامالت بطاقة الخصم المباشر 
العقارات؛  إدارة  الدفع؛ خدمات  الدفع مسبقة  بطاقات  و 
متعددة  المتاجر  إدارة  الخيرية؛  التبرعات  جمع  خدمات 

األقسام؛ إدارة السوق؛ تشغيل وإدارة األسواق الكبيرة. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)146(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35350 العالمة التجارية رقم :  35350

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC     بإسم :  وولمارت أبوللو، ال ال سي

Applicant Address :702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716 U.S.A., , , 

بينتونفيللي،  ستريت،   8 ساوثويست   702   : العنوان 
أركانساس، 72716 الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 
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Goods/Services:
Transport  packaging and storage of goods  travel 
arrangement  warehousing and distribution 
of the wares of others  warehousing services  
storage, shipping and delivery of wares  third 
party fulfillment and logistics services  freight 
transportation by means of truck, train and air  
packaging articles for transportation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات النقل؛ خدمات تعبئة وتخزين البضائع؛ وتنظيم 
الرحالت والسفر؛ تخزين وتوزيع البضائع لآلخرين؛ خدمات 
خدمات  للبضائع؛  والتسليم  الشحن  وتخزين،  التخزين؛ 
نقل  اللوجستية؛  والخدمات  اآلخرين  لألطراف  االمتثال 
البضائع بالشاحنات، القطار وجوا؛ تغليف المواد ونقلها. 

Special condition:              :اشتراطات خاصة

  

)147(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35351 العالمة التجارية رقم :  35351

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC     بإسم :  وولمارت أبوللو، ال ال سي

Applicant Address :702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716 U.S.A., , , 

بينتونفيللي،  ستريت،   8 ساوثويست   702   : العنوان 
أركانساس، 72716 الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

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 :
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم 
الصنـاعية؛  واألبحاث  التحاليل  خدمات  بها؛  المتعلقة 

خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب. 

Special condition: اشتراطات خاصة:             
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)148(

Date :04/02/2019  التاريخ: 2019/02/04

Trademark No.:35352 العالمة التجارية رقم :  35352

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC     بإسم :  وولمارت أبوللو، ال ال سي

Applicant Address :702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716 U.S.A., , , 

بينتونفيللي،  ستريت،   8 ساوثويست   702   : العنوان 
أركانساس، 72716 الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions  Retail store 
services featuring a wide variety of consumer 
goods  Retail grocery stores  Retail bakery shops  
Retail pharmacy services  Retail automobile parts 
services  Retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others  Retail store 
services featuring electronics, appliances, indoor 
and outdoor furniture, home décor, health, beauty 
and personal care products, household essentials, 
apparel, home improvement products, grilling 
products, entertainment recordings, video games, 
books and publications, musical instruments, office 
supplies, arts and craft supplies  online retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods  
Online retail grocery stores  Online retail pharmacy 
services  Online retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods of others  Online 
retail store services featuring electronics,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات  ؛  األعمال  إدارة  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  خدمات 
المكتبية  الوظائف  خدمات  األعمال؛  وتسيير شؤون  تولي 
من  واسعة  مجموعة  يقدم  الذي  بالتجزئة  البيع  خدمات  ؛ 
محال  بالتجزئة؛  للبيع  البقالة  متاجر  االستهالكية؛  السلع 
بالتجزئة؛  البيع  صيدلية  خدمات  بالتجزئة؛  للبيع  المخابز 
متاجر  خدمات  بالتجزئة؛  السيارات  غيار  قطع  خدمات 
السلع  من  واسعة  بمجموعة  تتميز  التي  بالتجزئة  البيع 
التي  بالتجزئة  بيع  متجر  خدمات  لآلخرين؛  االستهالكية 
تعرض اإللكترونيات، األدوات، أثاث داخلي وخارجي، ديكور 
الشخصية،  والعناية  الجمال  منتجات  الصحة،  المنزل، 
البيت،  لتحسين  منتجات   ، الثياب  المنزلية،  الضروريات 
منتجات الشواء، تسجيالت الترفيه، العاب الفيديو، الكتب 
والمنشورات ،  اآلالت الموسيقية، مستلزمات المكاتب، لوازم 
الفنون والحرف؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر االنترنت 
التي تقدم مجموعة واسعة من السلع االستهالكية ؛ متاجر 
البقالة بالتجزئة عبر اإلنترنت؛ خدمات صيدليات اإلنترنت 
بالتجزئة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على االنترنت التي 

تقدم مجموعة واسعة من بضائع المستهلكين لآلخرين؛
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appliances, indoor and outdoor furniture, grilling 
products, home improvement products, home 
décor, health, beauty and personal care products, 
household essentials, apparel, entertainment 
recordings, video games, books and publications, 
musical instruments, office supplies, arts and craft 
supplies  wholesale store services. 

تقدم  التي  اإلنترنت  عبر  بالتجزئة  البيع  خدمات 
منتجات  وخارجي،  داخلي  أثاث  األدوات،  االلكترونيات، 
الصحة،  المنزل،  ديكور  البيت،  لتحسين  منتجات  الشواء، 
منتجات الجمال والعناية الشخصية، الضروريات المنزلية، 
الكتب  الفيديو،  العاب  الترفيه،  تسجيالت   ، الثياب 
المكاتب،  مستلزمات  الموسيقية،  اآلالت   ، والمنشورات 

لوازم الفنون والحرف؛ خدمات متاجر البيع بالجملة. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)149(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35353 العالمة التجارية رقم :  35353

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC بإسم :  وولمارت أبوللو، ال ال سي

Applicant Address :702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716 U.S.A., , , 

بينتونفيللي،  ستريت،   8 ساوثويست   702   : العنوان 
أركانساس، 72716 الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Insurance  financial affairs  monetary affairs  
financial advice and consulting services  real estate 
affairs  banking services  payment processing 
services, namely, credit card, gift card, debit card 
and pre-paid purchase card transaction processing 
service  real estate management  charitable 
fundraising  department store management  
market management  super market operation and 
management. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون 
االستشارية؛  والخدمات  المالية  االستشارات  النقدية؛ 
المصرفية؛ خدمات  الخدمات  العقارية؛  خدمات الشؤون 
بطاقات  االئتمان،  بطاقات   ، تحديدا:  الدفعات،  إجراء 
الهدايا، خدمة معالجة معامالت بطاقة الخصم المباشر 
العقارات؛  إدارة  الدفع؛ خدمات  الدفع مسبقة  بطاقات  و 
متعددة  المتاجر  إدارة  الخيرية؛  التبرعات  جمع  خدمات 

األقسام؛ إدارة السوق؛ تشغيل وإدارة األسواق الكبيرة. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)150(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35354 العالمة التجارية رقم :  35354

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC     بإسم :  وولمارت أبوللو، ال ال سي

Applicant Address :702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716 U.S.A., , , 

بينتونفيللي،  ستريت،   8 ساوثويست   702   : العنوان 
أركانساس، 72716 الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Transport  packaging and storage of goods  travel 
arrangement  warehousing and distribution 
of the wares of others  warehousing services  
storage, shipping and delivery of wares  third 
party fulfillment and logistics services  freight 
transportation by means of truck, train and air  
packaging articles for transportation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات النقل؛ خدمات تعبئة وتخزين البضائع؛ وتنظيم 
الرحالت والسفر؛ تخزين وتوزيع البضائع لآلخرين؛ خدمات 
خدمات  للبضائع؛  والتسليم  الشحن  وتخزين،  التخزين؛ 
نقل  اللوجستية؛  والخدمات  اآلخرين  لألطراف  االمتثال 
البضائع بالشاحنات، القطار وجوا؛ تغليف المواد ونقلها. 

Special condition: اشتراطات خاصة:             

  

)151(

Date :04/02/2019 التاريخ:  2019/02/04

Trademark No.:35355 العالمة التجارية رقم :  35355

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC     بإسم :  وولمارت أبوللو، ال ال سي
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Applicant Address :702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, Arkansas, 72716 U.S.A., , , 

بينتونفيللي،  ستريت،   8 ساوثويست   702   : العنوان 
أركانساس، 72716 الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

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 :
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم 
الصنـاعية؛  واألبحاث  التحاليل  خدمات  بها؛  المتعلقة 

خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب  . 

Special condition:              :اشتراطات خاصة

  

)152(

Date :05/02/2019 التاريخ:  2019/02/05

Trademark No.:35356 العالمة التجارية رقم :  35356

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Sharekat Dot Media Lle’elan 
Walhasob Adiya Ammah

بإسم :  شركة دوت ميديا لإلعالن والحاسوب عادية عامة    

Applicant Address :Ramallah Shar’e Alersal 
Emaret Alsafeena Tabeq 3, , , 

العنوان :  رام الله شارع االرسال  عمارة السفينة ط3 , , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
transport, packaging and storge of goods, travel 
arrangement

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر
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)153(

Date :05/02/2019 التاريخ:  2019/02/05

Trademark No.:35357 العالمة التجارية رقم :  35357

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: SHAREKAT AL THORAYYA 
AL AQAREYYA 

بإسم :  شركة الثريا العقارية    

Applicant Address :Omar Al-Mokhtar Street, 
Nablus, Palestine., , , 

العنوان :  شارع عمر المختار، نابلس، فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: Firas Attereh 
Intellectual Property 

PALISTINE
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768 

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية 

فلسطين
نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

Special condition:              :اشتراطات خاصة

  

)154(

 

Date :05/02/2019 التاريخ:  2019/02/05

Trademark No.:35359 العالمة التجارية رقم :  35359

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: AJINOMOTO CO., INC.       .بإسم :  اجينوموتو كو., انك

Applicant Address : 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan , , , 

العنوان :   15-1, كيوباشي -1تشومي, تشو-كو, طوكيو 
104-8315, اليابان , , , , 
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Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Seasonings  Seasonings having monosodium 
glutamate as its principal ingredients  Mixed 
seasonings  Condiments  Cooking  salt  Ketchup 
[sauce]  Tomato sauce  Mayonnaise  Dressings 
for salad  Sauces [condiments]  Premixed sauces  
Oyster sauces   Marinade sauce  Teriyaki sauce  
Chili sauce  Soya sauce  Malt extract for food  
Meat gravies  Meat tenderizers for household 
 purposes  Pasta sauce  Sugar  Natural sweeteners  
Spices  Vinegar  Mustard  Pepper  Coffee  Coffee-
based beverages  Coffee  beverages with milk  
Coffee flavorings  Preparations for making coffee 
beverages  Artificial coffee  Cocoa  Cocoa-based 
 beverages  Cocoa beverages with milk  Tea  Tea-
based beverages  Instant tea  Confectionery  
Cakes  Cereal bars  Cereal  preparations  Crackers  
Bread  Sandwiches  Breadcrumbs  Buns  Corn, 
roasted  Custard  Honey  Pancake mixes  Instant 
 confectionery mixes  Flavorings, other than 
essential oils, for beverages  Food flavorings,  
other than essential oils  Ice cream   Ice , natural or 
artificial  Bean meal  Macaroni  Noodles  Instant 
noodles  Noodle-based prepared meals  Pasta  
Spaghetti   Pizzas  Pies  Ravioli  Rice  Processed 
rice products  Rice-based snack food  Tapioca  
Flour  Wheat flour  Vanillin [vanilla  substitute]  
Baking powder  Baking soda [bicarbonate of soda 
for cooking purposes]  Yeast  Preparations for 
making desserts   Puddings  powders for making 
ice cream  instant dessert pudding mixes  instant 
pudding mixes. Instant pudding mixes   Flavourings 
for beverages  Flavourings for milk shakes  
Preparations for making sauces  Preparations for 
making sauces for  dessert

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توابل؛ توابل تحتوي على الغلوتامات أحادية الصوديوم 
كتشاب  ملح؛  التوابل؛  مخلوطة؛  توابل  رئيسي؛  كمكون 
سلطة؛  توابل  مايونيز؛  بندورة؛  صلصة  ]صلصة[؛ 
مسبقا؛  صلصات  مخلوطة  صلصات  ]توابل[؛  صلصات 
صلصة  ترياكي؛  صلصة  المالح؛  الماء  صلصة  المحار؛ 
المنبت  الشعير  خالصة  الصويا؛  صلصة  الحار؛  الفلفل 
لحوم  مطريات  اللحم؛  مرق  صلصات  للطعام؛  )الملت( 
سكر؛  محليات  معكرونة؛  صلصة  المنزلية؛  لالغراض 
المشروبات  قهوة؛  فلفل؛  خردل؛  خل؛  توابل؛  طبيعية؛ 
الحليب؛  مع  القهوة  مشروبات  القهوة؛  اساسها  التي 
منكهات القهوة؛ مستحضرات لعمل مشروبات القهوة؛ 
القهوة االصطناعية؛ الكاكاو؛ المشروبات  التي اساسها 
الكاكاو؛ مشروبات الكاكاو مع الحليب؛ الشاي؛ المشروبات 
التي اساسها الشاي؛ الشاي الفوري؛ الحلويات؛ الكعك؛ 
بسكويت؛  الحبوب؛  مستحضرات  الحبوب؛  من  قوالب 
خبز؛ سندويشات؛ لب  خبز؛ كعك؛ ذرة محمصة؛ كسترد؛ 
مخاليط  )بانكيك(؛  المحالة  الفطائر  مخاليط  عسل؛ 
الزيوت  بخالف  للمشروبات  منكهات  الفورية؛  الحلويات 
العطرية؛  الزيوت  بخالف  للطعام  منكهات  العطرية؛ 
معكرونة؛  البقول؛  دقيق  او  صناعي؛  طبيعي  ثلج  بوظة؛ 
نودلز )معكرونة رقيقة(؛ نودلز )معكرونة رقيقة( فورية؛ 
رقيقة(؛  )معكرونة  النودلز  اساسها  محضرة  وجبات 
فطائر؛  بيتزا؛  رفيعة(؛  )معكرونة  سباغيتي  معكرونة؛ 
رافيول )فطائر بالجبنة  والصلصة الحمراء(؛ االرز؛ منتجات 
تابيوكا؛  االرز؛  اساسها  خفيفة  وجبات  المعالجة؛  االرز 
الدقيق؛ طحين قمح؛ فانيلين ]بديل للفانيال[؛ مسحوق 
الخبيز؛ صودا الخبيز ]بيكربونات الصودا الغراض الطهو[؛ 
مساحيق  مهلبية؛  الحلوى؛  لعمل  خميرة؛  مستحضرات 
لعمل البوظة؛ مخاليط الحلوى الفورية؛ مخاليط المهلبية 

الفورية؛ منكهات

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :05/02/2019 التاريخ:  2019/02/05

Trademark No.:35360 العالمة التجارية رقم :  35360

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: AJINOMOTO CO., INC.       .بإسم :  اجينوموتو كو., انك

Applicant Address : 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan , , , 

العنوان :   15-1, كيوباشي -1تشومي, تشو-كو, طوكيو 
104-8315, اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages  Non-alcoholic beverages 
flavored with coffee  Non-alcoholic beverages 
flavored with tea  Soft  drinks  Soft drinks in the 
form of jellies  Sports drinks  Protein-enriched 
sports beverages  Sports drinks in the form of jellies  
 Sports drinks in the form of powders  Isotonic 
beverages  Powdered drink mix  Powders used in 
the preparation of soft drinks   Powders used in the 
preparation of fruit-based beverages  Concentrates,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكحولية  غير  المشروبات  الكحولية؛  غير  مشروبات 
المنكهة  الكحولية  غير  المشروبات  بالقهوة؛  المنكهة 
بالشاي؛ مشروبات خفيفة؛ مشروبات خفيفة على هيئة 
الرياضيين  مشروبات  الرياضيين؛  مشروبات  هالم؛ 
 المعززة بالبروتين؛ مشروبات الرياضيين على هيئة هالم؛  
مشروبات  مسحوق؛  هيئة  على  الرياضيين  مشروبات 

تواترية؛ مساحيق المشروبات؛ 

syrups and powders used in the preparation of soft 
 drinks  Fruit juice  Fruit juice bases  Vegetable 
juices  Lemonade  smoothies  Mineral water  
Syrups for making non-alcoholic  beverages  Whey 
beverages  Beer 

الخفيفة؛  المشروبات  العداد  المستخدمة  المساحيق 
المساحيق المستخدمة  العداد المشروبات التي اساسها 
العداد  تستخدم  ومساحيق  شراب  ركازات  الفواكه؛ 
عصير  اساسات  الفاكهة؛  عصير  الخفيفة؛  المشروبات 
العصائر؛  ليموناضة؛  الخضراوات؛  عصير  الفاكهة؛ 
المياه المعدنية؛ شراب  لعمل المشروبات غير الكحولية؛ 

مشروبات مصل اللبن؛ البيرة 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :05/02/2019  التاريخ:  2019/02/05

Trademark No.:35362 العالمة التجارية رقم :  35362

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: AJINOMOTO CO., INC.       .بإسم :  اجينوموتو كو., انك

Applicant Address : 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan , , , 

العنوان :   15-1, كيوباشي -1تشومي, تشو-كو, طوكيو 
104-8315, اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Seasonings  Seasonings having monosodium 
glutamate as its principal ingredients  Mixed 
seasonings  Condiments  Cooking  salt  Ketchup 
[sauce]  Tomato sauce  Mayonnaise  Dressings 
for salad  Sauces [condiments]  Premixed sauces  
Oyster sauces   Marinade sauce  Teriyaki sauce  
Chili sauce  Soya sauce  Malt extract for food  
Meat gravies Meat tenderizers for household 
 purposes  Pasta sauce  Sugar  Natural sweeteners  
Spices  Vinegar  Mustard  Pepper  Coffee  Coffee-
based beverages  Coffee  beverages with milk  
Coffee flavorings  Preparations for making coffee 
beverages  Artificial coffee  Cocoa  Cocoa-based 
 beverages  Cocoa beverages with milk  Tea  Tea-
based beverages  Instant tea  Confectionery  Cakes  
Cereal bars  Cereal  preparations  Crackers  Bread  
Sandwiches  Breadcrumbs  Buns  Corn,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توابل؛ توابل تحتوي على الغلوتامات أحادية الصوديوم 
كتشاب  ملح؛  التوابل؛  مخلوطة؛  توابل  رئيسي؛  كمكون 
سلطة؛  توابل  مايونيز؛  بندورة؛  صلصة  ]صلصة[؛ 
مسبقا؛  صلصات  مخلوطة  صلصات  ]توابل[؛  صلصات 
صلصة  ترياكي؛  صلصة  المالح؛  الماء  صلصة  المحار؛ 
المنبت  الشعير  خالصة  الصويا؛  صلصة  الحار؛  الفلفل 
لحوم  مطريات  اللحم؛  مرق  صلصات  للطعام؛  )الملت( 
سكر؛  محليات  معكرونة؛  صلصة  المنزلية؛   لالغراض 
المشروبات  قهوة؛  فلفل؛  خردل؛  خل؛  توابل؛  طبيعية؛ 
الحليب؛  مع  القهوة  مشروبات  القهوة؛  اساسها  التي 
منكهات القهوة؛ مستحضرات لعمل مشروبات القهوة؛ 
القهوة االصطناعية؛ الكاكاو؛ المشروبات  التي اساسها 
الكاكاو؛ مشروبات الكاكاو مع الحليب؛ الشاي؛ المشروبات 
التي اساسها الشاي؛ الشاي الفوري؛ الحلويات؛ الكعك؛ 
قوالب من الحبوب؛ مستحضرات الحبوب؛ بسكويت؛ خبز؛ 

سندويشات؛ لب  خبز؛ كعك؛ ذرة محمصة؛ 
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roasted  Custard  Honey  Pancake mixes  Instant 
 confectionery mixes  Flavorings, other than 
essential oils, for beverages  Food flavorings, 
other than essential oils  Ice cream   Ice, natural or 
artificial  Bean meal  Macaroni  Noodles  Instant 
noodles  Noodle-based prepared meals  Pasta  
Spaghetti   Pizzas  Pies  Ravioli  Rice  Processed 
rice products  Rice-based snack food  Tapioca  
Flour  Wheat flour  Vanillin [vanilla  substitute]  
Baking powder  Baking soda [bicarbonate of soda 
for cooking purposes]  Yeast  Preparations for 
making desserts   Puddings  powders for making 
ice cream  instant dessert pudding mixes  instant 
pudding mixes. Instant pudding mixes   Flavourings 
for beverages  Flavourings for milk shakes  
Preparations for making sauces  Preparations for 
making sauces for  dessert 

)بانكيك(؛  المحالة  الفطائر  مخاليط  عسل؛  كسترد؛ 
مخاليط الحلويات الفورية؛ منكهات للمشروبات بخالف 
الزيوت  بخالف  للطعام  منكهات  العطرية؛  الزيوت 
البقول؛  دقيق  او  صناعي؛  طبيعي  ثلج  بوظة؛  العطرية؛ 
)معكرونة  نودلز  رقيقة(؛  )معكرونة  نودلز  معكرونة؛ 
رقيقة( فورية؛ وجبات محضرة اساسها النودلز )معكرونة 
بيتزا؛  رفيعة(؛  )معكرونة  سباغيتي  معكرونة؛  رقيقة(؛ 
فطائر؛ رافيول )فطائر بالجبنة  والصلصة الحمراء(؛ االرز؛ 
االرز؛  اساسها  خفيفة  وجبات  المعالجة؛  االرز  منتجات 
للفانيال[؛  ]بديل  فانيلين  الدقيق؛ طحين قمح؛  تابيوكا؛ 
الصودا  ]بيكربونات  الخبيز  صودا  الخبيز؛  مسحوق 
الحلوى؛  لعمل  خميرة؛  مستحضرات  الطهو[؛  الغراض 
مهلبية؛ مساحيق لعمل البوظة؛ مخاليط الحلوى الفورية؛ 

مخاليط المهلبية الفورية؛ منكهات 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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Date :05/02/2019 التاريخ:  2019/02/05

Trademark No.:35363 العالمة التجارية رقم :  35363

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: AJINOMOTO CO., INC.       .بإسم :  اجينوموتو كو., انك

Applicant Address : 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan , , , 

العنوان :   15-1, كيوباشي -1تشومي, تشو-كو, طوكيو 
104-8315, اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Non-alcoholic beverages  Non-alcoholic beverages 
flavored with coffee  Non-alcoholic beverages 
flavored with tea  Soft  drinks  Soft drinks in the 
form of jellies  Sports drinks  Protein-enriched 
sports beverages  Sports drinks in the form of jellies  
 Sports drinks in the form of powders  Isotonic 
beverages  Powdered drink mix  Powders used in 
the preparation of soft drinks   Powders used in the 
preparation of fruit-based beverages  Concentrates, 
syrups and powders used in the preparation of soft 
 drinks  Fruit juice  Fruit juice bases  Vegetable 
juices  Lemonade  smoothies  Mineral water  
Syrups for making non-alcoholic  beverages  Whey 
beverages  Beer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكحولية  غير  المشروبات  الكحولية؛  غير  مشروبات 
المنكهة  الكحولية  غير  المشروبات  بالقهوة؛  المنكهة 
بالشاي؛ مشروبات خفيفة؛ مشروبات خفيفة على هيئة 
الرياضيين  مشروبات  الرياضيين؛  مشروبات  هالم؛ 
 المعززة بالبروتين؛ مشروبات الرياضيين على هيئة هالم؛  
مشروبات  مسحوق؛  هيئة  على  الرياضيين  مشروبات 
المستخدمة  المساحيق  المشروبات؛  مساحيق  تواترية؛ 
المستخدمة  المساحيق  الخفيفة؛  المشروبات  العداد 
 العداد المشروبات التي اساسها الفواكه؛ ركازات شراب 
ومساحيق تستخدم العداد المشروبات الخفيفة؛ عصير 
الخضراوات؛  الفاكهة؛ عصير  اساسات عصير  الفاكهة؛ 
شراب  لعمل  المعدنية؛  المياه  العصائر؛  ليموناضة؛ 

المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات مصل اللبن؛ البيرة 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
  

)158(

Date :06/02/2019 التاريخ:  2019/02/06

Trademark No.:35364 العالمة التجارية رقم :  35364

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Rich Products Corporation بإسم :  ريتش برودكتس كوربوريشن

Applicant Address :One Robert Rich Way, Buffalo, 
NY 14213, U.S.A., , , 

العنوان :  ون روبرت ريتش واي، بوفالو ، إن واي 14213، 
الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 
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Goods/Services:
Dairy-based whipped toppings  non-dairy-based 
whipped toppings  dairy-base and non-dairy-based 
blend whipped toppings  dairy-based whippable 
toppings  non-dairy-based whippable toppings  
dairy-based and non-dairy based blend whippable 
toppings  dairy-based whipped cream  non-dairy-
based whipped cream  dairy-based and non-dairy-
based blend whipped cream dairy-based toppings, 
non-dairy-based toppings, and dairy-based and 
non-dairy-based blend toppings for food products, 
namely, cream toppings, whipped toppings, 
fruit toppings, nut-based toppings, yogurt-based 
toppings, vegetable-based toppings  dairy-based 
fillings, non-dairy-based fillings, and dairy-
based and non-dairy-based blend fillings for food 
products, namely, cream fillings, whipped cream 
fillings, dairy cream, artificial cream, and dairy 
and artificial dairy blend for use in the manufacture 
of food products  edible oils  edible fats  toppings 
made from edible oils  half and half dairy creamer  
vegetable-based fillings for foods  yogurt toppings 
for food  coconut-milk toppings for food  beverage 
whiteners in the nature of edible oil emulsions  
toppings comprised of edible oil emulsions for food 
products  fillings comprised of edible oil emulsions 
for food products  food spreads comprised of edible 
oil emulsions  whipped cream containing edible oil 
emulsions or soy 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األلبان؛  أساسها  التي  المخفوقة  العليا  التغطية  طبقات 
منتجات  من  خال  أساس  ذات  المخفوقة  العلوية  الطبقة 
التي  المخفوقة  العليا  التغطية  طبقات  خلطات  األلبان؛ 
طبقات  األلبان؛  أساسها  ليس  والتي  األلبان  أساسها 
التغطية العليا القابلة للخفق التي أساسها األلبان؛ طبقات 
األلبان؛  أساسها  ليس  التي  للخفق  القابلة  العليا  التغطية 
خلطات طبقات التغطية العليا القابلة للخفق التي أساسها 
األلبان والتي ليس أساسها األلبان؛ الكريمة المخفوقة التي 
من  خال  أساس  ذات  المخفوقة  القشدة  األلبان؛  ٍأساسها 
أساسها  التي  المخفوقة  الكريمة  خلطة  ؛  األلبان  منتجات 
األلبان والتي ليس أساسها األلبان؛ طبقات التغطية العليا 
ليس  التي  العليا  التغطية  طبقات  األلبان،  أساسها  التي 
التي  العلية  التغطية  طبقات  وخلطات  األلبان،  أساسها 
لمنتجات  األلبان  أساسها  ليس  والتي  األلبان  أساسها 
الكريمة،  من  العليا  التغطية  طبقات   ، تحديدا:  األطعمة، 
من  العلوية  الطبقة  المخفوقة،   العليا  التغطية  طبقات 
المكسرات،  أساسها  التي  العلوية  الطبقات  الفواكه، 
الحشوات  اللبن،  أساسها  التي  العلوية  التغطية  طبقات 
التي أساسها الخضراوات؛ الحشوات التي أساسها األلبان، 
الحشوات التي أساسها ليس من األلبان، خلطات الحشوات 
األلبان  من  أساسها  ليس  والتي  األلبان  من  أساسها  التي 
حشوات  الكريمة،  حشوات   ، تحديدا:  األطعمة،  لمنتجات 
االصطناعية،  الكريمة  األلبان،  كريمة  المخفوقة،  الكريمة 
وخلطات من األلبان وليست من األلبان لالستخدام في صناعة 
منتجات األطعمة؛ الزيوت الصالحه لالكل؛ الدهون الصالحة 
لألكل؛ الطبقة العلوية المصنوعة من الزيوت القابلة لألكل؛ 
القشدة ذات نسبة دسم منخفضة؛ الحشوات التي أساسها 
الخضار للطعام؛ طبقات التغطية العليا من األلبان لألطعمة؛ 
مبيضات  ؛  للطعام  الهند  جوز  حليب  من  العلوية  الطبقة 
لألكل؛  قابلة  زيوت  مستحلبات  شكل  على  المشروبات 
التي تتكون من مستحلبات زيوت  العليا  التغطية  طبقات 
تتكون  التي  الحشوات  األطعمة؛  لمنتجات  لألكل  قابلة 
األطعمة؛  لمنتجات  لألكل  القابلة  الزيوت  مستحلبات  من 
التي تتكون من مستحلبات زيوت  القابلة للدهن  األطعمة 
مستحلبات  تتضمن  التي  المخفوقة  الكريمة  لألكل؛  قابلة 

زيوت أو صويا قابلة لألكل 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)159(

Date :06/02/2019 التاريخ: 2019/02/06

Trademark No.:35365 العالمة التجارية رقم :  35365

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rich Products Corporation     بإسم :  ريتش برودكتس كوربوريشن

Applicant Address :One Robert Rich Way, Buffalo, 
NY 14213, U.S.A., , , 

العنوان :  ون روبرت ريتش واي، بوفالو ، إن واي 14213، 
الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Dairy-based icing for food products  non-dairy-
based icing for food products  dairy-based and non-
dairy-based blend ice cream  ice cream sundaes  
non-dairy-based dessert pudding  dairy-based 
pudding  dairy-based and non-dairy-based blend 
pudding  icings being frozen or non-frozen and 
being ready-to-use or not ready-to-use 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زينة  األطعمة؛  لمنتجات  األلبان  أساسها  التي  السكر  زينة 
السكر ذات أساس خال من منتجات األلبان لمنتجات الطعام؛ 
خلطات البوظة التي أساسها من األلبان والتي أساسها ليس 
أساسها  التي  البودينج  حلوى  البوظة؛  مثلجات  األلبان؛  من 
األلبان؛  من  أساسها  التي  البودينج  حلوى  األلبان؛  من  ليس 
أساسها  والتي  األلبان  من  أساسها  التي  البودينج  خلطات 
ليس من األلبان؛ زينة السكر المجمدة أو غير المجمدة التي 

تكون جاهزة لالستخدام أو غير جاهزة لالستخدام 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

)160(

 

Date :06/02/2019 التاريخ:  2019/02/06

Trademark No.:35366 العالمة التجارية رقم :  35366

Class: 29 في الصنف :   29
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Applicant Name: Rich Products Corporation     بإسم :  ريتش برودكتس كوربوريشن

Applicant Address :One Robert Rich Way, Buffalo, 
NY 14213, U.S.A., , , 

العنوان :  ون روبرت ريتش واي، بوفالو ، إن واي 14213، 
الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Dairy-based whipped toppings  non-dairy-based 
whipped toppings  dairy-base and non-dairy-based 
blend whipped toppings  dairy-based whippable 
toppings  non-dairy-based whippable toppings  
dairy-based and non-dairy based blend whippable 
toppings  dairy-based whipped cream  non-dairy-
based whipped cream  dairy-based and non-dairy-
based blend whipped cream dairy-based toppings, 
non-dairy-based toppings, and dairy-based and 
non-dairy-based blend toppings for food products, 
namely, cream toppings, whipped toppings, 
fruit toppings, nut-based toppings, yogurt-based 
toppings, vegetable-based toppings  dairy-based 
fillings, non-dairy-based fillings, and dairy-
based and non-dairy-based blend fillings for food 
products, namely, cream fillings, whipped cream 
fillings, dairy cream, artificial cream, and dairy 
and artificial dairy blend for use in the manufacture 
of food products  edible oils  edible fats  toppings 
made from edible oils

ن اجل البضائع/الخدمات التالية :
األلبان؛  أساسها  التي  المخفوقة  العليا  التغطية  طبقات 
المخفوقة ذات أساس خال من منتجات  العلوية  الطبقة 
التي  المخفوقة  العليا  التغطية  طبقات  خلطات  األلبان؛ 
طبقات  األلبان؛  أساسها  ليس  والتي  األلبان  أساسها 
األلبان؛  أساسها  التي  للخفق  القابلة  العليا  التغطية 
طبقات التغطية العليا القابلة للخفق التي ليس أساسها 
األلبان؛ خلطات طبقات التغطية العليا القابلة للخفق التي 
الكريمة  األلبان؛  أساسها  ليس  والتي  األلبان  أساسها 
ذات  المخفوقة  القشدة  األلبان؛  ٍأساسها  التي  المخفوقة 
أساس خال من منتجات األلبان ؛ خلطة الكريمة المخفوقة 
التي أساسها األلبان والتي ليس أساسها األلبان؛ طبقات 
التغطية  طبقات  األلبان،  أساسها  التي  العليا  التغطية 
العليا التي ليس أساسها األلبان، وخلطات طبقات التغطية 
العلية التي أساسها األلبان والتي ليس أساسها األلبان 
العليا  التغطية  طبقات   ، تحديدا:  األطعمة،  لمنتجات 
الطبقة  المخفوقة،   العليا  التغطية  طبقات  الكريمة،  من 
أساسها  التي  العلوية  الطبقات  الفواكه،  من  العلوية 
المكسرات، طبقات التغطية العلوية التي أساسها اللبن، 
التي  الحشوات  الخضراوات؛  أساسها  التي  الحشوات 
أساسها األلبان، الحشوات التي أساسها ليس من األلبان، 
ليس  والتي  األلبان  من  أساسها  التي  الحشوات  خلطات 
أساسها من األلبان لمنتجات األطعمة، تحديدا: ، حشوات 
األلبان،  كريمة  المخفوقة،  الكريمة  حشوات  الكريمة، 
من  وليست  األلبان  من  وخلطات  االصطناعية،  الكريمة 
الزيوت  األلبان لالستخدام في صناعة منتجات األطعمة؛ 
الصالحه لالكل؛  مالدهون الصالحة لألكل؛ الطبقة العلوية 
المصنوعة من الزيوت القابلة لألكل؛  القشدة ذات نسبة 
للطعام؛  التي أساسها الخضار  دسم منخفضة؛ الحشوات 

طبقات التغطية العليا من األلبان لألطعمة؛



139 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

  half and half dairy creamer  vegetable-based 
fillings for foods  yogurt toppings for food  coconut-
milk toppings for food  beverage whiteners in the 
nature of edible oil emulsions  toppings comprised 
of edible oil emulsions for food products  fillings 
comprised of edible oil emulsions for food products  
food spreads comprised of edible oil emulsions  
whipped cream containing edible oil emulsions or 
soy 

؛ مبيضات  للطعام  الهند  العلوية من حليب جوز  الطبقة   
لألكل؛  قابلة  زيوت  مستحلبات  شكل  على  المشروبات 
طبقات التغطية العليا التي تتكون من مستحلبات زيوت 
تتكون  التي  الحشوات  األطعمة؛  لمنتجات  لألكل  قابلة 
األطعمة؛  لمنتجات  لألكل  القابلة  الزيوت  مستحلبات  من 
األطعمة القابلة للدهن التي تتكون من مستحلبات زيوت 
الكريمة المخفوقة التي تتضمن مستحلبات  قابلة لألكل؛ 

زيوت أو صويا قابلة لألكل 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)161(

 

Date :06/02/2019 التاريخ:  2019/02/06

Trademark No.:35367 العالمة التجارية رقم :  35367

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rich Products Corporation     بإسم :  ريتش برودكتس كوربوريشن

Applicant Address :One Robert Rich Way, Buffalo, 
NY 14213, U.S.A., , , 

العنوان :  ون روبرت ريتش واي، بوفالو ، إن واي 14213، 
الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Dairy-based icing for food products  non-dairy-
based icing for food products  dairy-based and non-
dairy-based blend ice cream  ice cream sundaes  
non-dairy-based dessert pudding  dairy-based 
pudding  dairy-based and non-dairy-based blend 
pudding  icings being frozen or non-frozen and 
being ready-to-use or not ready-to-use 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زينة  األطعمة؛  لمنتجات  األلبان  أساسها  التي  السكر  زينة 
السكر ذات أساس خال من منتجات األلبان لمنتجات الطعام؛ 
خلطات البوظة التي أساسها من األلبان والتي أساسها ليس 
أساسها  التي  البودينج  حلوى  البوظة؛  مثلجات  األلبان؛  من 
األلبان؛  التي أساسها من  البودينج  األلبان؛ حلوى  ليس من 
أساسها  والتي  األلبان  من  أساسها  التي  البودينج  خلطات 
ليس من األلبان؛ زينة السكر المجمدة أو غير المجمدة التي 

تكون جاهزة لالستخدام أو غير جاهزة لالستخدام 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)162(

 

Date :06/02/2019 التاريخ:  2019/02/06

Trademark No.:35370 العالمة التجارية رقم :  35370

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: JELANCO FOR TRADE & 
INDUSTRY

المساهمة  والصناعة  للتجارة  جيالنكو  شركة    : بإسم 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Namera, Al-Rama, Hebron, 
West Bank, Palestine, , , 

الغربية,  الضفة  الخليل,  الرامة,  نمرة,    : العنوان 
فلسطين, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
building tools turning tools black smith materials

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدد مواد بناء ادوات خراطة لوازم حدادبن ونجارين

  

)163(

Date :07/02/2019 التاريخ:  2019/02/07

Trademark No.:35371 العالمة التجارية رقم :  35371

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: Red Roze Furniture Company بإسم :  شركة رد روز للمفروشات   

Applicant Address :Bethlehem-Doha hebron 
jerusalem st, بيت لحم-الدوحة شارع القدس الخليل, , 

العنوان :  بيت لحم-الدوحة شارع القدس الخليل, بيت 
لحم-الدوحة شارع القدس الخليل, , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
 Furniture,beds,blinds indoor windows 
furniture,bolsters,chairs and seats,cupboard, 
ebles,mattresses and desks

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للنوافذ,وسائد,كراسي  داخلية  اثاث,اسرة,ستائر 

مقاعد,خزانات,طاوالت,فرشات ومكاتب
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)164(

 

Date :07/02/2019 التاريخ:  2019/02/07

Trademark No.:35372 العالمة التجارية رقم :  35372

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name: Sharekat Al Sabi International 
Altijariya Mosahama Khososiya  

مساهمة  التجارية  انترناشيونال  السبع  :  شركة  بإسم 
خصوصية   

Applicant Address :Qalqilia Shar’e Alsab’e, , ,  , , , ,العنوان :  قلقيلية  شارع السبع

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Agriculture (Manure for) , Calcium cyanamide 
[fertilizer] , Chemicals (Agricultural-), except 
fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides 
and parasiticides , Compost , Emulsifiers , Fish 
meal fertilizers , Humus , Humus top dressing  , 
Nitrogenous fertilizers , Phosphates [fertilisers] 
, Phosphoric acid , Seaweeds [fertilizers] , Slag 
[fertilisers] , Superphosphates [fertilisers]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سماد للزراعة ، سياناميد الكالسيوم )سماد ( ، كيماويات 
الضارة  واألعشاب  الفطريات  مبيدات  عدا  زراعية 
 ، طبيعي  سماد   ، والطفيليات  والحشرات  والحشائش 
مستحلبات ، أسمدة من وجبات السمك  ، دبال ، سماد 
دبالي سطحي ، أسمدة نيتروجينية ، فسفات )سماد ( 
، خبث   ) )أسمدة  بحرية  ، طحالب  الفسفوريك  ، حمض 

)سماد ( ، سوبر فسفات )أسمدة (

  

)165(

Date :07/02/2019 التاريخ:  2019/02/07

Trademark No.:35373 العالمة التجارية رقم :  35373

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name: Sharekat Al Sabi International 
Altijariya Mosahama Khososiya  

مساهمة  التجارية  انترناشيونال  السبع  :  شركة  بإسم 
خصوصية   

Applicant Address :Qalqilia Shar’e Alsab’e, , ,  , , , ,العنوان :  قلقيلية  شارع السبع

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ
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Goods/Services:
Agriculture (Manure for) , Calcium cyanamide 
[fertilizer] , Chemicals (Agricultural-), except 
fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides 
and parasiticides , Compost , Emulsifiers , Fish 
meal fertilizers , Humus , Humus top dressing  , 
Nitrogenous fertilizers , Phosphates [fertilisers] 
, Phosphoric acid , Seaweeds [fertilizers] , Slag 
[fertilisers] , Superphosphates [fertilisers]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سماد للزراعة ، سياناميد الكالسيوم )سماد ( ، كيماويات 
الضارة  واألعشاب  الفطريات  مبيدات  عدا  زراعية 
 ، طبيعي  سماد   ، والطفيليات  والحشرات  والحشائش 
مستحلبات ، أسمدة من وجبات السمك  ، دبال ، سماد 
دبالي سطحي ، أسمدة نيتروجينية ، فسفات )سماد ( 
، خبث   ) )أسمدة  بحرية  ، طحالب  الفسفوريك  ، حمض 

)سماد ( ، سوبر فسفات )أسمدة ( 

)166(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35376 العالمة التجارية رقم :  35376

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: YILDIZ HOLDING ANONIM 
SIRKETI 

بإسم :  يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي    

Applicant Address :Kisikli Mahallesi, Cesme 
Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey,, 
, 

شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  كيسيكلى    : العنوان 
سوكاك نو:1/6 أوسكودار / اسطنبول، تركيا , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Coffee, cocoa  coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages, tea, ice tea, 
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, 
ice-cream, edible ices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكاكاو؛  او  القهوة  اساسها  مشروبات  الكاكاو؛  القهوة؛ 
المثلج؛  الشاي  الشاي؛  الشوكوالته؛  اساسها  مشروبات 
الهش؛  البسكويت  البسكويت،  الشوكوالته؛  الحلويات؛ 
بوظة  ويفر(،  )بسكويت  رقائق  من  مكون  بسكويت 

)أيسكريم(، مثلجات صالحة لالكل 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)167(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35377 العالمة التجارية رقم :  35377

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: YILDIZ HOLDING ANONIM 
SIRKETI 

بإسم :  يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي    

Applicant Address :Kisikli Mahallesi, Cesme 
Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey, 
, , 

شيكمازي  شيشمى  ماهاليسى  كيسيكلى    : العنوان 
سوكاك نو:1/6 أوسكودار / اسطنبول، تركيا , , , , 

Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh 

PALISTINE
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية 

فلسطين
بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods  such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, through 
vending machines, mail order catalogues or by 
means of electronic media, for example, through 
web sites or television shopping programmes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
متنوعة  لمجموعة  االخرين  لمصلحة  التجميع  خدمات 
من البضائع )بخالف نقلها( من اجل تمكين الزبائن من 
معاينة وشراء هذه البضائع بشكل مالئم، يمكن توفير 
منافذ  و  بالتجزئة  البيع  متاجر  خالل  من  الخدمات  هذه 
البيع الجملة او من خالل االت البيع او كتالوجات الطلبات 
اإللكترونية، على  األوساط  او من خالل وسائل  البريدية 
او  االلكترونية  التصفح  مواقع  خالل  من  المثال،  سبيل 

برامج التسوق التلفزيوينة 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)168(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35378 العالمة التجارية رقم :  35378

Class: 7 في الصنف :   7
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Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    

Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-wdshoon-
building-0568555400,                 , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 ,                 , , , 

Applicant for Correspondence:  
                
PALISTINE

 عنوان التبليغ : 

فلسطين

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 :
منها  كان  ما  عدا  ومكائن     محركات  آلية،  وعدد  آالت 
للمركبات البرية    ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة    عدا 
ما كان منها للمركبات البرية    ، معدات زراعية    عدا ما 
يدار باليد    ، أجهزة تفقيس البيض    آالت بيع أوتوماتية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)169(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35379 العالمة التجارية رقم :  35379

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    

Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-
wdshoon-building-0568555400, , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 , , , , 

Applicant for Correspondence:  
                
PALISTINE                

 عنوان التبليغ : 

فلسطين

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتبريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة 

والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واألغراض الصحية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)170(

 

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35380 العالمة التجارية رقم :  35380

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: marouf hamad marouf hanani بإسم :  معروف حمد معروف حنني   

Applicant Address :nablus - beet fourek - jawal : 
 , ,0597614259 : لاوج - كيروف تيب - سلبان ,0597614259

العنوان :  نابلس - بيت فوريك - جوال : 0597614259, 
نابلس - بيت فوريك - جوال : 0597614259, , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions. ( Bottling and 
selling mineral water

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي. ) تعبئة مياه معدنيه وبيعها (

)171(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35381 العالمة التجارية رقم :  35381

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    

Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-
wdshoon-building-0568555400, , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 , , , , 

Applicant for Correspondence:  

PALISTINE

 عنوان التبليغ : 
                

فلسطين                
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتبريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة 

والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واألغراض الصحية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)172(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35382 العالمة التجارية رقم :  35382

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    

Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-
wdshoon-building-0568555400, , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 , , , , 

Applicant for Correspondence:  
                
PALISTINE

 عنوان التبليغ : 
                

فلسطين                

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 :
منها  كان  ما  عدا  ومكائن     محركات  آلية،  وعدد  آالت 
للمركبات البرية، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة    عدا 
ما  زراعية    عدا  البرية، معدات  للمركبات  ما كان منها 
يدار باليد، أجهزة تفقيس البيض    آالت بيع أوتوماتية 

Special condition: اشتراطات خاصة:             
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)173(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35383 العالمة التجارية رقم :  35383

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    

Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-
wdshoon-building-0568555400, , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 , , , , 

Applicant for Correspondence:  
                
PALISTINE

 عنوان التبليغ : 
                

فلسطين

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 :
منها  كان  ما  عدا  ومكائن     محركات  آلية،  وعدد  آالت 
للمركبات البرية    ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة    عدا 
ما كان منها للمركبات البرية    ، معدات زراعية    عدا ما 
يدار باليد    ، أجهزة تفقيس البيض    آالت بيع أوتوماتية 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

)174(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35384 العالمة التجارية رقم :  35384

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    

Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-
wdshoon-building-0568555400, , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 , , , , 
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Applicant for Correspondence:  
                
PALISTINE

 عنوان التبليغ : 

فلسطين

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتبريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة 

والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واألغراض الصحية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)175(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35385 العالمة التجارية رقم :  35385

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    

Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-
wdshoon-building-0568555400, , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 , , , , 

Applicant for Correspondence:  
                
PALISTINE

 عنوان التبليغ : 

فلسطين

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&apos;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 :
وأجهزة  والمساحية  والمالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة 
واألجهزة  والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات 
واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة    
أو  لوصل  وأدوات  أجهزة   ، والتعليم  واإلنقاذ  اإلشراف    
الطاقة  التحكم في  أو  أو تنظيم  أو تكثيف  أو تحويل  فتح 
أو  الصوت  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة  الكهربائية، 
تسجيل،  أقراص  مغناطيسية،  بيانات  حامالت  الصور، 
أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط 
التسجيل الرقمية    آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، 
آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، 
أجهزة الكمبيوتر    برامج كمبيوتر    أجهزة إطفاء الحرائق 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)176(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35386 العالمة التجارية رقم :  35386

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    

Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-
wdshoon-building-0568555400, , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 , , , , 

Applicant for Correspondence:  
                
PALISTINE

 عنوان التبليغ : 
                

فلسطين                

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 :
منها  كان  ما  عدا  ومكائن     محركات  آلية،  وعدد  آالت 
الحركة     نقل  وعناصر  آلية  قارنات   ، البرية     للمركبات 
عدا ما كان منها للمركبات البرية    ، معدات زراعية    عدا 
بيع  آالت  البيض     تفقيس  أجهزة   ، باليد     يدار  ما 

أوتوماتية 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

)177(

Date :10/02/2019 التاريخ:  2019/02/10

Trademark No.:35387 العالمة التجارية رقم :  35387

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: SHAREKAT A.L SERVICE 
LALAJHEZA ALKAHROBAYA 

بإسم :  شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية    
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Applicant Address :Nablus-rafedia-arafa-
wdshoon-building-0568555400, , , 

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة عرفه ودشون - تليفون 
رقم 0568555400 , , , , 

Applicant for Correspondence:  
                
PALISTINE

 عنوان التبليغ : 
                

فلسطين

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتبريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة 

والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واألغراض الصحية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)178(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35388 العالمة التجارية رقم :  35388

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: HASSAN MOH HASSAN 
SHAHATEET

بإسم :  حسن محمد حسن شحاتيت   

Applicant Address :AL KHALIL, , ,  , , , ,العنوان :  الخليل مثلث خرسا الشارع العام

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
MOBILE ACCESSORIES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اكسسوارات اجهزة خلوية 

  

)179(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35389 العالمة التجارية رقم :  35389

Class: 9 في الصنف :   9
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Applicant Name: HASSAN MOH HASSAN 
SHAHATEET

بإسم :  حسن محمد حسن شحاتيت   

Applicant Address :AL KHALIL, , , , , , ,العنوان :  الخليل مثلث خرسا الشارع العام

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
MOBILE ACCESSORIES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اكسسوارات اجهزة خلوية 

  

)180(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35390 العالمة التجارية رقم :  35390

Class: 24 في الصنف :   24

Applicant Name: Nazieh Adnan Mohammad Tahayna بإسم :  مزيه عدنان محمد طحاينه   

Applicant Address :jenin -share`e abu baker, , , , , , ,العنوان :  جنين - شارع ابو بكر

Applicant for Correspondence: Mohammad zaki 
tahayna

PALISTINE
jenin - share`e` abu baker - amaret malhees t2

عنوان التبليغ : المحامي محمد زكي طحاينه

فلسطين
ط2 ملحيس  عمارة   - بكر  ابو  شارع   -  جنين 

جوال :0598204358 تلفاكس :042438746

Goods/Services:
Textiles and textile goods not included in other 
clases bedcovers table covers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فئات  في  الواردة  غير  النسيج  ومنتجات  المنسوجات 

اخرى ، اغطية الفراش والموائد 
  

)181(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35391 العالمة التجارية رقم :  35391

Class: 11 في الصنف :   11
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Applicant Name: Sharekat Mahalat Alaqsa 
Liladawat Alshiya Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة محالت االقصى لالدوات الصحية مساهمة 
خصوصية   

Applicant Address :Alram Shar’e Omar Ben 
Alkhatab Emaret Alsalaimeh, , , 

الساليمة  عمارة  الخطاب  بن  عمر  الرام شارع    : العنوان 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: Almuhame  Mutaz 
Khalil 

PALISTINE
Albereh Emaret Alquash Foq Maarad bejo 
Lelsayarat Tabeq 2

عنوان التبليغ : المحامي معتز خليل

فلسطين
ط2   للسيارات  بيجو  معرض  فوق  القعش  البيرةعمارة   

جوال 0597999970      

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتبريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة 
والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واألغراض الصحية                                             

)182(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35392 العالمة التجارية رقم :  35392

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: nazieh adnan mohammad tahayna بإسم :  نزيه عدنان محمد طحاينة   

Applicant Address :jenen shara abu baker, , ,  , , , , العنوان :  جنين شارع أبوبكر

Applicant for Correspondence: mohammad zaki 
tahayna

PALISTINE
jenin shara abu baker amart mlhes t2 

عنوان التبليغ : محمد زكي طحاينة 

فلسطين
 جنين - شارع أبو بكر- عمارة ملحيس ط2

جوال 0598204358  تلفاكس 042438746

Goods/Services:
houshold or kitchen utensils and containers combs 
and spongs brushes(expect paint brushes) brush-
making materials articles for cleaning purposes 
steelwool unworked orsemi-worked class(expect 
glass used in building_ glassware porcelain and 
eathenware not included in other clasess

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادوات و اواني لالستعمال المنزلي وللمطبخ امشاط واسفنج 
صنع  (مواد  الدهانات  او  التلوين  فراشي  عدا   ( فراشي 
الفراشي ادوات تنظيف سلك جلي زجاج غير مشغول )عدا 
الزجاج المستعمل في المباني( اواني زجاجية واواني خزف 

صيني واواني خزفية غير واردة في فئات احرى
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)183(

 

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35401 العالمة التجارية رقم :  35401

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SHAREKT MALEK ZALLOUM 
FOR IMPORT AND DISTRIBUTING

بإسم :  شركة مالك زلوم لالستيراد والتوزيع   

Applicant Address :ALKHALEEL العنوان :  الخليل بئر المحجر 2229595

Applicant for Correspondence: عنوان التبليغ : 

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 :
األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
المصنوعة من  الدقيق والمستحضرات  التابيوكا والساغو؛ 
المثلجة؛  الحلويات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛ 
الخبيز؛  ومسحوق  الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل 
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

)184(

Date :11/02/2019 التاريخ: 2019/02/11

Trademark No.:35402 العالمة التجارية رقم :  35402

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: RIYAD ANEES QASEM AQRAA بإسم :  رياض انيس قاسم اقرع    

Applicant Address :NABLUS - QABALAN - 
JAWAL : 0599382297, , , 

العنوان :  نابلس - قبالن - جوال : 0599382297, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.
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)185(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35403 العالمة التجارية رقم :  35403

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharekat Sin Jaw Lilesthmar 
Waltasweeq Alziraee Mosahama Khososiya  

الزراعي  والتسويق  لإلستثمار  جاو  سن  شركة    : بإسم 
مساهمة خصوصية   

Applicant Address :Areha Al Auja Bejaneb Masn’a 
Culligan , , , 

العنوان :  أريحا العوجا بجانب مصنع كاليجان, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Dates 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور

)186(

Date :12/02/2019 التاريخ:  2019/02/12

Trademark No.:35406 العالمة التجارية رقم :  35406

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC      .بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م

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

 ,1 رقم  الصناعية  المنطقة  الوحدة,  شارع    : العنوان 
ص.ب: 4115, الشارقة, االمارات العربية المتحدة , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all 
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant 
Noodles, Spaghetti, Vermicelli,  Yeast, Baking 
Powder and other Bakery Ingredients, Salad 
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments),  ready to cook dough products, 
frozen dough, frozen parathas, ice creams, non-
dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice 
 desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  tapioca, 
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from  cereals., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, 
Honey, Popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)بكافة  البسكويت  السكاكر،  الحلويات،  الشوكوالته، 
المعكرونة  المعكرونة،  الباستا،  الكعك،  انواعه(، 
السباغيتي،  الفورية،  العصائية  المعكرونة  العصائية، 
الخبازة والمكونات االخرى  الخميرة، مسحوق  الشعيرية، 
اب  الكاتش  الخل،  المايونيز،  السلطة،  توابل   للمخابز، 
للطبخ،  الجاهز  العجين  منتجات  )التوابل(،  والصلصات 
الحلويات  البوظة،  المثلج،  البرثس  المثلج،  العجين 
المثلجة  الحلويات  االلبان،  من  المصنوعة  غير  المثلجة 
 ، القهوة  المثلجة،  الحلويات  الفواكه،  من   المصنوعة 
الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم 
مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، الطحين 
المصنوع من الحبوب، مشروبات  االطعمة )المعتمدة على 
الحبوب واالعشاب(، الصلصات، الشاي العشبي، العسل، 

الفشار 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)187(

Date :12/02/2019 التاريخ:  2019/02/12

Trademark No.:35407 العالمة التجارية رقم :  35407

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: TMD Friction Services GmbH     بإسم :  تي ام دي فريكشين سيرفيسيز جي ام بي اتش

Applicant Address :Schlebuscher Strasse 99, 
51381 Leverkusen, Germany, , , 

ليفركوزن,   51381  ,99 شتراسه  خليبوخير    : العنوان 
المانيا , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Brake pads, brake segments, brake disks, brake 
drums, wear indicators, rivet sets, hydraulic units 
for brake installations, in  particular main brake 
cylinders, wheel cylinders, brake calipers, braking 
installations, brake hoses  brake boosters  all the 
 aforesaid goods for land vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اسطوانات  المكابح,  اقراص  مكابح,  قطع  مكابح,  لبادات 
المكابح, مؤشرات تآكل, مجموعات مسامير برشام, وحدات 
هيدروليكية لتركيبات الفرامل باالخص اسطوانات الفرامل 
تركيبات  المكابح,  العجالت,  مثبت  اسطوانات  الرئيسية, 
المكابح, خراطيم المكابح, معززات المكابح, جميع البضائع 

المذكورة للمركبات البرية 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)188(

Date :12/02/2019 التاريخ:  2019/02/12

Trademark No.:35408 العالمة التجارية رقم :  35408

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Sharekat Cool Lilsna’a Waltijara 
Mosahama Khososiya  

مساهمة  والتجارة  للصناعة  كوول  شركة    : بإسم 
خصوصية   

Applicant Address :Nieen Ramallah  , , ,  , , , ,العنوان :  نعلين رام الله

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
البيرة )شراب الشعير ( والمياه المعدنية والغازية وغيرها 
من المشروبات غير الكحولية ، مشروبات مستخلصة من 
أخرى  ومستحضرات  شراب   ، الفواكه  وعصائر  الفواكه 

لعمل المشروبات
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)189(

Date :13/02/2019  التاريخ:  2019/02/13

Trademark No.:35410 العالمة التجارية رقم :  35410

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: SHARIKET AL AFORI 
LLESTITHMARAT ALTEJARYA 
WALTA’HAODAT AL AMEH

بإسم :  شركة مجموعة العفوري لالستثمارات التجاريه 
والتعهدات العامه                                                                                                                                   

Applicant Address :NABLUS RAFIDYA 
BENAET AL BUORJ TABQ 3, , , 

العنوان :  نابلس رفيديا بتايه البرج ط 3 , , , , 

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : المحامي محمد المصري

فلسطين
ط   - الروضه  بنايه   - الرئيسي  رفيديا  شارع   -  - نابلس 

الثاني

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي

)190(

 

Date :13/02/2019 التاريخ:  2019/02/13

Trademark No.:35411 العالمة التجارية رقم :  35411

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: sherket aljebrini le montgat 
alalban walmawad alghithaya 

والمواد  االلبان  لمنتجات  الجبريني  شركة    : بإسم 
الغذائية    

Applicant Address :Alkhalel-alsh&apos;abeh, , ,  , , , , العنوان :  الخليل-شعابة
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Applicant for Correspondence: bilal kamal 

PALISTINE
Ramallah-Al birah 

عنوان التبليغ : المحامي بالل كمال 

فلسطين
نادي  بجانب  جمزو-  -شارع  -الشرفة  الله-البيرة  رام 

السيارات الفلسطيني 

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 :
خالصات  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم    
جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)191(

 

Date :13/02/2019 التاريخ:  2019/02/13

Trademark No.:35416 العالمة التجارية رقم :  35416

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Sharikat Jadore Moda Ltejaret Al 
malabes Waalahtheh Mosahama Khososiya 

واألحذية  المالبس  لتجارة  موضة  جدور  شركة    : بإسم 
مساهمة خصوصية    

Applicant Address :Al khaleel Ein Sarah, , ,  , , , , العنوان :  الخليل عين سارة

Applicant for Correspondence: Almohami Ahmad 
Hijazi 

PALISTINE
Ramallah  Alkuliya Alasriya 

عنوان التبليغ : المحامي أحمد حجازي 

فلسطين
رام الله الكلية العصرية 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة
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)192(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35417 العالمة التجارية رقم :  35417

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sharket Majmua&apos;at Mjali 
Al Estithmaryeh 

بإسم :  شركة مجموعة مجلي االستثمارية    

Applicant Address :Al Massyon-Ramallah - 
Palestine, , , 

العنوان :  رام الله -الماصيون  فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ : المحامي مهند عساف  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين
للخدمات اإلستشارية-  - إتقان  المحامي مهند عساف  

رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

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,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال, النشاط المكتبي, 
التجارية  االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات 
لشركات صناعية او تجارية,  خدمات االعالن عن الوظائف، 
التجارية,  او  االعالنية  للغايات  التجارية  المعارض  تنظيم 
الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية  المحالت  بطاقات  اصدار 
نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات, تحرير النصوص 
االعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات المساعدة لتشغيل 
شركة تجارية على مبدأ االمتياز, عرض المنتوجات, ترويج 
عامة,  مزادات  في  المبيعات  اخرى(,  )الطراف  المبيعات 
المساعدة  خدمات  التسوق,  مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج 
لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل 
والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية,  اتصاالت  شبكات 
التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على  المباشر  االعالن 
لشركات  والخدمات  المنتوجات  )شراء  االخرى  لالطراف 
اخرى(, توزيع العينات, ادارة الملفات المحوسبة, العالقات 
التجارية, وكاالت االعالنات, تاجير  االنباء  العامة, وكاالت 

االت البيع, تأجير المساحات اإلعالنية,
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rent vending machines, rent advertising space, 
dissemination of advertising materials, assisting 
in business management, search for information to 
others in the computer files, compiling information 
in computer databases, transcription, preparation 
of advertising columns, helping to run a business 
or industrial, business administration artists 
representation, direct-mail advertising, updated 
advertising materials, copies of documents, 
market studies, pasting advertising, publicity and 
external advertising, polls, organize information 
in computer databases, publish texts advertising 
agencies, sales and arranging sales service, 
sales service Wholesale and retail in any way 
whatsoever, services assembling a variety of goods 
on behalf of others, and that General customers to 
enable preview and purchase. 

نشر مواد الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال, 
حاسوب,  ملفات  في  لالخرين  المعلومات  عن  البحث 
النسخ,  حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تجميع 
إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة  تحضير 
فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية  األعمال 
المباشر, تحديث مواد الدعاية  بالبريد  التمثيل, اإلعالن 
واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات السوق, لصق اإلعالنات, 
تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية 
نصوص  نشر  حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات 
البيع,  خدمات  وترتيب  البيع  وكاالت  واإلعالن,  الدعاية 
كانت,  طريقة  باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات 
وذلك  الغير،  لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات 

لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)193(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35418 العالمة التجارية رقم :  35418

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Sharket Majmua&apos;at Mjali 
Al Estithmaryeh 

بإسم :  شركة مجموعة مجلي االستثمارية    

Applicant Address :Al Massyon-Ramallah - Palestine, , ,  , , , , العنوان :  رام الله -الماصيون  فلسطين

Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ : المحامي مهند عساف  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين
- إتقان للخدمات اإلستشارية-  المحامي مهند عساف  

رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التأمين ، الشؤون المالية ، الشؤون النقدية ، الشؤون العقارية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)194(

 

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35419 العالمة التجارية رقم :  35419

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Sharket Majmua&apos;at Mjali 
Al Estithmaryeh 

بإسم :  شركة مجموعة مجلي االستثمارية    

Applicant Address :Al Massyon-Ramallah - 
Palestine, , , 

العنوان :  رام الله -الماصيون  فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ : المحامي مهند عساف  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين
- إتقان للخدمات اإلستشارية-  المحامي مهند عساف  

رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقل، تعبئة وتخزين البضائع، ترتيبات السفر. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)195(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35420 العالمة التجارية رقم :  35420

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Sharket Majmua&apos;at Mjali 
Al Estithmaryeh 

بإسم :  شركة مجموعة مجلي االستثمارية    

Applicant Address :Al Massyon-Ramallah - 
Palestine, , , 

العنوان :  رام الله -الماصيون  فلسطين , , , , 
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Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ : المحامي مهند عساف  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين
للخدمات اإلستشارية-  - إتقان  المحامي مهند عساف  

رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

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  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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األنشطة  الترفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفير  التعليم؛ 
الرياضية والثقافية؛ إنتاج وتوزيع األفالم ومحتوى وبرامج 
جوالت  وبرامج  األفالم  مهرجانات  والتليفزيون؛  اإلذاعة 
وبرامج  عمل  ورش  والفيديو؛  األفالم  وأرشيفات  األفالم 
المطبوعات  نشر  التدريب؛  وبرامج  عمل  ورش  التعليم؛ 
والمالحق؛  والمقحمات  والمجالت  والكتب  والصحف 
المطبوعات  نشر  الترفيه؛  بشأن  المعلومات  توفير 
والمجالت  الصحف  ذلك  في  بما  المباشرة  اإللكترونية 
بما  اإللكتروني  النشر  خدمات  ومالحقها؛  ومقحماتها 
في ذلك نشر النصوص والصور من الصحف والمجالت 
وإجراء  وإدارة  المطبوعة؛ تنظيم  المنشورات  وغيرها من 
والمؤتمرات  والمعارض  التجارية  والعروض  الندوات 
الصحفية  والمؤتمرات  اإلطالق  وحفالت  واالحتفاالت 
وإجراء  وإدارة  تنظيم  والمسابقات؛  الخاصة  والمناسبات 
إدارة  الحفالت؛  تخطيط  والثقافية؛  الرياضية  األنشطة 
الصوتية  األشرطة  تحرير  النشر؛  خدمات  الفعاليات؛ 
واألفالم  المكتوبة  والنصوص  الفيديو  وأشرطة  واألفالم 
الموسيقى  الرقمي؛  التصوير  خدمات  الفوتوغرافية؛ 
القابلة  )غير  والتليفزيون  الفيديو  ومقاطع  الرقمية 
اإلم  موسيقى  مواقع  من  تقديمها  يتم  التي  للتنزيل( 
بي3 على اإلنترنت؛ الموسيقى الرقمية ومقاطع الفيديو 
تقديمها  يتم  التي  للتنزيل(  القابلة  )غير  والتليفزيون 
من اإلنترنت؛ الخدمات الترويحية والرياضية والثقافية؛ 
المتصلة  االستشارات  والمشورة  لمعلومات  خدمات 

بكافة ما تقدم 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)196(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35421 العالمة التجارية رقم :  35421

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Sharket Majmua&apos;at Mjali 
Al Estithmaryeh 

بإسم :  شركة مجموعة مجلي االستثمارية    

Applicant Address :Al Massyon-Ramallah - 
Palestine, , , 

العنوان :  رام الله -الماصيون  فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

للخدمات  إتقان   - عساف   مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين

المحامي مهند عساف  - إتقان للخدمات اإلستشارية- رام الله - 

برج رام الله التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Scientific and technological services and research 
and design relating thereto  research laboratory 
services  management of research, design and 
development projects  product research, design 
and development  technical research  research, 
design and development services relating to 
computers, computer programmes, computer 
systems, computer software application solutions, 
data processing systems, data management, 
computerised information processing systems, 
communications services, communications 
solutions, communications applications, 
communications systems and network interfaces 
and provision of technical consultancy, information 
and advice relating to the aforesaid  technical testing  
industrial testing  preparation of technical reports 
and studies  computer services  updating and design 
of computer hardware  maintenance, updating and 
design of computer firmware, computer software 
and computer programs  computer programming 
services  preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات  و  واألبحاث  والعلمية  التكنولوجية  الخدمات 
المخبرية؛  األبحاث  خدمات  بها؛  المتعلقة  التصميمات 
حول  ابحاث  المشاريع؛  وتطوير  تصميم  األبحاث،  إدارة 
التكنولوجية؛  األبحاث  والتطوير؛  التصميم  المنتجات، 
بالكمبيوتر،  المتعلقة  والتطويرات  التصاميم  األبحاث، 
تطبيقية  برمجيات  الكمبيوتر،  أنظمة  الكمبيوتر،  برامج 
لحلول الكمبيوتر، أنظمة معالجة البيانات، إدارة البيانات، 
اإلتصاالت،  خدمات  المحوسبة،  البيانات  معالجة  نظام 
اإلتصاالت  نظم  اإلتصاالت،  اإلتصاالت، تطبيقات  حلول 
وواجهة الشبكات و التزويد باإلستشارات التكنولوجية، 
المعلومات والنصائح المرتبطة بما ذكر اعاله؛ الفحوصات 
التقنية؛ الفحوصات الصناعية؛ تحضير واعداد التقارير 
والدراسات التقنية؛ خدمات الكمبيوتر؛ تطوير و تصميم 
برامج  وتحديث  تصميم  صيانة،  الكمبيوتر؛  أجهزة 
البرمجة؛  خدمات  الكمبيوتر،  وبرمجيات  برامج  النظام، 
اعداد وتوفير المعلومات المتعلقة بالكمبيوتر وخدمات 

شبكات الكمبيوتر؛
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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 
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. 

مجال  في  االستشارية  والخدمات  التقنية  النصائح   
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
ومعدات  وأنظمة  الكمبيوتر  أنظمة  وتطوير  تصميم 
اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات ادارة الكمبيوتر؛ 
شبكات  الكمبيوتر،  لشبكات  التشغيلي  الدعم  خدمات 
البيانات؛  بث  وشبكات  والالسلكية  السلكية  اإلتصاالت 
التي  البرمجة  خدمات  الخط؛  على  الكمبيوتر  خدمات 
الشبكة  الى  الوصول  توفير  الخط؛  على  توفيرها  يتم 
تأجير  المعلومات؛  إلسترجاع  الخط  على  اإللكترونية 
بالتكليف،  الكتابة  و  رسم  تصميم،  الكمبيوترات؛ 
خدمات  اإلنترنت؛  على  الويب  صفحات  جمع  بخصوص 
تشغيل  إبداع،  والتفاعلية؛  الظاهرية  الصور  إبداع 
وصيانة قواعد المعلومات المعلومات، انترانت وصفحات 
الويب؛ استضافة مواقع الويب لالخرين؛ تركيب و صيانة 
قواعد  الى  للوصول  وقت  تأجير  الكمبيوتر؛  برمجيات 
و  اإلعالنات  لوحات  الى  الوصول  وقت  تأجير  البيانات؛ 
لوحات الرسائل على الكمبيوتر والى شبكات الكمبيوتر؛ 
تصحيح  و  إنتاج،  تجميع،  اإلنترنت؛  مزود  خدمات 
تشغيل  اعداد،  النطاقات:  أسماء  على  يحتوي  سجل 
الويب  صفحات  االنترنت،  شبكة  على  مواقع  صيانة  و 
الموفرة  الموسيقى  و  الصور  النص،  لتشغيل  بوابات  و 
إما عن طريق الكومبيوتر او عن طريق االجهزة الخلوية؛ 
الخط  على  االستشارية  والخدمات  المعلومات  تقديم 
االنترنت؛  طريق  عن  او  الكومبيوتر  بيانات  قواعد  من 
الطقس؛  حول  المعلومات  خدمات  الجوي؛  التنبؤ 
المعلومات  تقديم  الداخلي؛خدمات  التصميم  خدمات 
واالستشارات بخصوص ما ذكر اعاله،الخدمات القانونية 
واالستشارات القانونية واالبحاث القانونية، االستشارات 
والخدمات المقدمة بصفة كاتب عدل، خدمات التحكيم، 
بالقوانين  المتعلقة  االستشارات  االدعاءات،  معالجة 

والتشريعات، الترجمة./ 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)197(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35422 العالمة التجارية رقم :  35422

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: Sharket Majmua&apos;at Mjali 
Al Estithmaryeh 

بإسم :  شركة مجموعة مجلي االستثمارية    

Applicant Address :Al Massyon-Ramallah - 
Palestine, , , 

العنوان :  رام الله -الماصيون  فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ : المحامي مهند عساف  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين
- إتقان للخدمات اإلستشارية-  المحامي مهند عساف  

رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

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 :
والعناية  النظافة  البيطرية؛  الخدمات  الطبية؛  الخدمات 
البستنة  ، خدمات  الزراعة  الحيوانات؛  أو  للبشر  بالجمال 
والغابات؛ تقديم خدمات االستشارات الطبية والنفسية؛ 
الرعاية  خدمات  و  المستشفيات  القابلة؛  خدمات 
الصحية؛ العيادات الطبية؛ تقديم المعلومات والخدمات 

االستشارية فيما يتعلق للسالف ذكره من الخدمات/ 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)198(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35423 العالمة التجارية رقم :  35423

Class: 45 في الصنف :   45
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Applicant Name: Sharket Majmua&apos;at Mjali 
Al Estithmaryeh 

بإسم :  شركة مجموعة مجلي االستثمارية

Applicant Address :Al Massyon-Ramallah - 
Palestine, , , 

العنوان :  رام الله -الماصيون  فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ : المحامي مهند عساف  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين
- إتقان للخدمات اإلستشارية-  المحامي مهند عساف  

رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

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 :
الممتلكات  لحماية  أمنية  خدمات  قانونية،  خدمات 
آخرون  يقدمها  وإجتماعية  شخصية  خدمات  واألفراد، 
اإلجتماعية،  المرافق  خدمات  األفراد،  لحاجات  تلبية 

خدمات برامج المحافظة على البيئة 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

)199(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35425 العالمة التجارية رقم :  35425

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Masrouji General Trading Co. 
Ltd.  

مساهمة  العامة  للتجارة  مسروجي  شركة    : بإسم 
خصوصية    

Applicant Address :P.O. Box: 3608 
Ramallah, The West Bank, Palestine ,  
, , 

الغربية,  الضفة  الله,  رام   3608 ب:  ص    : العنوان 
فلسطين , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations  dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies  plasters,  materials for 
dressings  materials for stopping teeth, dental wax  
disinfectants  preparations for destroying vermin  
fungicides,  herbicides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد  والصحية،  والبيطرية  الصيدلية  المستحضرات 
 ، األطفال  أغذية   ، الطبي  لالستعمال  المعدة  الحمية 
الخاصة بحشو  المواد   ، التضميد  الطبية ومواد  اللصوق 
المستحضرات   ، المطهرات    ، الطبي  والشمع  األسنان 
والحشرات  والحيوانات  الهوام  ابادة  في   المستعملة 

الضارة والفطريات واألعشاب الضارة 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)200(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35426 العالمة التجارية رقم :  35426

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: sami amen abdelkareem sofan بإسم :  سامي امين عبد الكريم صوفان    

Applicant Address :nablus - harit alqaryon - jawal 
: 0597781420, , , 

العنوان :  نابلس - حارة القريون جوال : 0597781420, 
 , , ,

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Services for temporary accomodation

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير اإليواء المؤقت.

)201(

Date :17/02/2019 التاريخ:  2019/02/17

Trademark No.:35427 العالمة التجارية رقم :  35427

Class: 3 في الصنف :   3
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Applicant Name: Industrial Investments Company     بإسم :  شركة االستثمارات الصناعية

Applicant Address :68 Merghani Street – Maser al 
Jadedah, CAIRO - Egypt, , , 

العنوان :  68 شارع الميرغني – مصر الجديدة – القاهرة 
– جمهورية مصر العربية , , , , 

Applicant for Correspondence: JEHAD ALI 
Ghrayeb HASAN BANI ODEH 

PALISTINE
Tammun – State of Palestine 

عنوان التبليغ : جهاد علي أغريب حســـن أبو عودة 

فلسطين
طمون –– دولة فلسطين 

Goods/Services:
cleaning &amp; Stain removers preparations, 
powder (preparations) for washing clothes and 
Kitchen tools, toilet soap &amp; liquid soap, 
Landry bleach, 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 :
غسيل  مساحيق  البقع،  وإزالة  التنظيف  مستحضرات 
والصابون  الحمام  صابون  المطبخ،  وأدوات  المالبس 
األقمشة  تبييض  للمالبس، مستحضرات  السائل، زهرة 
المالبس،  وكي  غسل  في  تستعمل  أخرى  ومواد 
صابون،  وكشط،  وجلي  وصقل  تنظيف  مستحضرات 
غسول  تجميل،  مستحضرات  عطرية،  وزيوت  عطور 

)لوشن( للشعر، منظفات أسنان. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

)202(

Date :17/02/2019 التاريخ:  2019/02/17

Trademark No.:35429 العالمة التجارية رقم :  35429

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: PepsiCo, Inc.     بإسم :  بيبسيكو، إنك

Applicant Address :700 Anderson  Hill Road 
Purchase, N.Y.10577, U.S.A., , , 

العنوان :  700 أندرسون هيل روود، بيورجيس، نيويورك 
10577، الواليات المتحدة االمريكة , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 
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Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  meat extracts  
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables  jellies,jams, compotes  eggs  milk and 
milk products  edible oils and fats. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم، األسماك، الدواجن ولحوم الطرائد؛ مستخلصات 
والمطبوخة  المجففة  والخضار  والفواكه  اللحوم؛ 
والمحفوظة؛ المواد الهالمية، الَمربى، الفواكه المطبوخة 
الزيوت  الحليب؛  ومنتجات  الحليب  البيض،  بالسكر؛ 

والدهون القابلة لألكل. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)203(

Date :17/02/2019 التاريخ:  2019/02/17

Trademark No.:35430 العالمة التجارية رقم :  35430

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: HASAN MAHMOUD HASAN 
ZAGHAL

بإسم :  حسن محمود حسن زغلول    

Applicant Address :NABLUS -DAER SHARAF - 
HAWAL 0599550707, , , 

العنوان :  نابلس - دير شرف - جوال  0599550707, 
 , , ,

Applicant for Correspondence: AZZAM AL 
SAKHIL

PALISTINE
NABLUS - SHAREE FALASTEN - AMARET 
FREETKH T 2 - JAWAL : 0599972707

عنوان التبليغ : المحامي عزام السخل 

فلسطين
جوال    -   2 ط  فريتخ  عمارة   - فلسطين  شارع   - نابلس 

0599972707

Goods/Services:
Services for providing food and drink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات
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)204(

Date :18/02/2019 التاريخ:  2019/02/18

Trademark No.:35439 العالمة التجارية رقم :  35439

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: Shareket Aledeli Lelrukham Wa 
Alegranet Walekuartez Mosahama Khososiya 

والكوارتز  والجرانيت  للرخام  العديلي  شركة    : بإسم 
مساهمة خصوصية

Applicant Address :Qabalan  Nablus, , , , , , , العنوان :  قبالن نابلس

Applicant for Correspondence: Al muhame Ashraf 
abu Sarees 

PALISTINE
Amaret Aloul Wa Abu Salha – t5- Jawwal: 
0598600221 

عنوان التبليغ : المحامي أشرف أبو سريس 

فلسطين
عمارة عالول وأبو صالحة طابق 5 جوال 0598600221 

Goods/Services:
Building materials , Granite , Marble 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد بناء غير معدنية ، جرانيت ورخام 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)205(

Date :18/02/2019 التاريخ:  2019/02/18

Trademark No.:35441 العالمة التجارية رقم :  35441

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: MOA’Z JAMAL MOHAMMED 
KHALID ZENADEH

بإسم :  معاذ جمال “ محمد خالد “ زناده

Applicant Address :NABLUS  - SHARE’A AL 
MAJAH AL QADEM - JAWAL : 0597868797, , , 

 : جوال   - القديم  النجتح  شارع   - نابلس    : العنوان 
 , , , ,0597868797
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Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions. (RESTAURANT 
& CAFE ) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي ) مطعم وكافيه ( 

)206(

Date :19/02/2019 التاريخ:  2019/02/19

Trademark No.:35443 العالمة التجارية رقم :  35443

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sharikat Gargour Al-Tijariyyah 
Al Musahama Ah Khususiyyeh Al Mahdudah 

الخصوصية  المساهمة  التجارية  غرغور  شركة    : بإسم 
المحدودة    

Applicant Address :Ramallah, , ,  , , , , العنوان :  رام الله

Applicant for Correspondence: ittqan Consulting 
Services 

PALISTINE
3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., 
Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ : المحامي مارك نسناس  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين
الله  رام  برج   - الله  رام  اإلستشارية-  للخدمات  إتقان 

التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Advertising, business management, business 
administration, office functions, trade, sale and 
exchange of used vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 
المركبات  واستبدال  وبيع  وتجارة  المكتبي  النشاط 

المستعملة. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة
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)207(

Date :19/02/2019 التاريخ:  2019/02/19

Trademark No.:35444 العالمة التجارية رقم :  35444

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Sharekat Altafa’oliya 
Lilkhadamat Alma’lomatiya Mosahama Khososiya  

بإسم :  شركة التفاعلية للخدمات المعلوماتية مساهمة 
خصوصية

Applicant Address :Jenin Emaret Abu Alsib’a 
Tabeq 2 , , , 

العنوان :  جنين عمارة أبو السباع ط 2, , , , 

Applicant for Correspondence:  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Cellular telephone communication , 
Communications by telephone , information 
about telecommunication , Paging services 
[radio, telephone or other means of electronic 
communication] , Providing access to databases , 
Telecommunications routing and junction services 
, Transmission of digital files , Wire service, 
Development and sale of mobile phone applications

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، بالتلفونات  االتصال   ، الخلوي  بالتلفون  االتصال 
االلكتروني  النداء  خدمات   ، االتصاالت  حول  معلومات 
االلكترونية  أو وسائل االتصال  التلفون  أو  الراديو  ) عبر 
، خدمات  البيانات  إلى قواعد  الوصول  ، توفير   ) األخرى 
الملفات  إرسال   ، بعد  عن  االتصاالت  وتوصيل  توجيه 
تطبيقات  وتطوير  بيع   ، سلكية  خدمات   ، الرقمية 

الهاتف المحمول

  

)208(

Date :19/02/2019 التاريخ:  2019/02/19

Trademark No.:35445 العالمة التجارية رقم :  35445

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC  .بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م
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Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates, , , 

 ,1 رقم  الصناعية  المنطقة  الوحدة,  شارع    : العنوان 
ص.ب: 4115, الشارقة, االمارات العربية المتحدة , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALISTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين
ص ب 3800 البيرة   

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)بكافة  البسكويت  السكاكر،  الحلويات،  الشوكوالته، 
المعكرونة  المعكرونة،  الباستا،  الكعك،  انواعه(، 
السباغيتي،  الفورية،  العصائية  المعكرونة  العصائية، 
الخبازة والمكونات االخرى  الخميرة، مسحوق  الشعيرية، 
اب  الكاتش  الخل،  المايونيز،  السلطة،  توابل   للمخابز، 
للطبخ،  الجاهز  العجين  منتجات  )التوابل(،  والصلصات 
الحلويات  البوظة،  المثلج،  البرثس  المثلج،  العجين 
المثلجة  الحلويات  االلبان،  من  المصنوعة  غير  المثلجة 
 ، القهوة  المثلجة،  الحلويات  الفواكه،  من   المصنوعة 
الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم 
مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، الطحين 
االطعمة  التوابل،   مشروبات  الحبوب،  من  المصنوع 
الشاي  الصلصات،  واالعشاب(،  الحبوب  على  )المعتمدة 

العشبي، العسل، الفشار 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)209(

Date :20/02/2019 التاريخ:  2019/02/20

Trademark No.:35451 العالمة التجارية رقم :  35451

Class: 25 في الصنف :   25
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Applicant Name: ABDEL FATTAH MAJID 
ABDEL FATTAH MADI

بإسم :  عبد الفتاح ماجد عبد الفتاح ماضي    

Applicant Address :TULKARM - ATEEL - JAWAL 
: 0599106855, , , 

العنوان :  طولكرم - عتيل - 0599106855, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

)210(

 

Date :20/02/2019 التاريخ:  2019/02/20

Trademark No.:35452 العالمة التجارية رقم :  35452

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: Sharekat Matmakh Falastin 
Al Elktrony Lilwasfat Waltasweeq Mosahama 
Khososiya  

للوصفات  االلكتروني  فلسطين  مطبخ  شركة    : بإسم 
والتسويق مساهمة خصوصية   

Applicant Address :Ramallah Birzeit Shar’e Atara 
, , , 

العنوان :  رام الله بيرزيت شارع عطارة, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Anthracite , Briquettes (Combustible) , Charcoal 
[fuel] , Coal , Coal briquettes , Coal dust [fuel] , 
Coal naphtha , Coal tar oil , Coke , Cutting fluids , 
Cutting fluids

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ( فحم   ، لالحتراق  قابلة  فحم  قوالب   ، انثراسايت  فحم 
وقود ( ، فحم  ، قوالب فحم ، تراب الفحم )وقود( ، نفثا 
الفحم ، زيت قار الفحم ، فحم الكوك ، موائع قطع ، حطب 

الوقود
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)211(

Date :21/02/2019 التاريخ: 2019/02/21

Trademark No.:35453 العالمة التجارية رقم :  35453

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Morad Ribhi Ahmad Abu Khaleel    بإسم :  مراد ربحي أحمد أبو خليل

Applicant Address :Tulkarem Ateel Jabal Alasad 
Alshar’e Alraeesi, , , 

الرئيسي,  الشارع  األسد  :  طولكرم عتيل جبل  العنوان 
 , , ,

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Rice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أرز

)212(

Date :21/02/2019 التاريخ:  2019/02/21

Trademark No.:35454 العالمة التجارية رقم :  35454

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 
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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 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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وأجهزة  االلكترونية  للسجائر  السلكية  المبخرات 
منتجات  المصّنع؛  أو  الخام  التبغ،  االلكترونية؛  التدخين 
الرفيع،  السيجار  السجائر،  السيجار،  ذلك  في  بما  التبغ، 
المضغ،  تبغ  الغليون،  تبغ  اليدوية،  اللف  ماكينات  تبغ 
التبغ  مزيج  من  المصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ 
والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغير األغراض الطبية(؛ 
مستلزمات المدخنين، بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر 
السجائر،  ومنافض  علب  التبغ،  علب  السجائر،  فالتر   ،
الغاليين، أدوات الجيب للف السجائر، القداحات؛ أعواد 
الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ التي يتم تسخينها 
السجائر  تسخين  لغاية  وقطعها  إلكترونية  أجهزة   ،
؛  لالستنشاق  النيكوتين  رذاذ  إطالق  أجل  من  التبغ  أو 
السجائر  في  المستخدمة  السائل  النيكوتين  محاليل 
السجائر  اإللكتروني؛  التدخين  أجهزة  االلكترونية؛ 
السجائر  عن  كبدائل  االلكترونية  السجائر  اإللكترونية؛ 
النيكوتين  الستنشاق  اإللكترونية  األجهزة  التقليدية؛ 
للمدخنين  بالفم  التبخير  وأجهزة  رذاذ؛  على  المحتوي 
المدخنين  مستلزمات  التبغ؛  وبدائل  التبغ  منتجات   ،
المذكورة  للمنتجات  ولوازم  قطع  اإللكترونية؛  للسجائر 
سابقا المتضمنة، في الفئة 34 واألجهزة إلطفاء السجائر 
المسخنة والسيجار باإلضافة إلى أعواد التبغ المسخنة؛ 

علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)213(

 

Date :21/02/2019 التاريخ:  2019/02/21

Trademark No.:35455 العالمة التجارية رقم :  35455

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Philip Morris Products S.A. .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,
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Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Retail services and online retail services relating 
to heated tobacco products, electronic cigarettes, 
electronic smoking devices, electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco, oral vaporizing devices, vaporizers 
for electronic cigarettes and smoking devices, 
electronic rechargeable cigarette cases, chargers 
and charging docks for the aforementioned 
goods, extinguishers for heated cigarettes and 
heated tobacco sticks, parts and fittings for the 
aforementioned goods, liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes, tobacco substitutes (not 
for medical purposes), smokers&apos; articles, 
protective cases, decorative covers and carrying 
cases for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices, cleaning utensils, household 
goods  marketing research, market studies, market 
intelligence services, opinion polling 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اإلنترنت  على  بالتجزئة  والبيع  بالتجزئة  البيع  خدمات 
المتعلقة بمنتجات التبغ المسخن، السجائر اإللكترونية، 
أجهزة التدخين اإللكتروني، أجهزة الكترونية وقطعها 
التبخير  أجهزة  التبغ،  أو  السجائر  تسخين  أجل  من 
اإللكترونية  للسجائر  المبخرات  الفم،  طريق  عن 
القابلة  اإللكترونية  السجائر  علب  التدخين،  وأجهزة 
للبضائع  الشحن  ومنصات  الشواحن  الشحن،  إلعادة 
التبغ  وأعواد  المسخنة  السجائر  أعاله، مطافئ  المذكورة 
آنفا،  المذكورة  للبضائع  والمستلزمات  القطع  المسخنة، 
السجائر  في  المستخدمة  السائل  النيكوتين  محاليل 
الطبية(،  األغراض  )لغير  التبغ  بدائل  االلكترونية، 
مستلزمات المدخنين، الحقائب الواقية، األإطية المزينة 
التدخين  وأجهزة  األلكترونية  للسجائر  الحمل  وحقائب 
أبحاث  المنزلية؛  البضائع  التنظيف،  أواني  األلكترونية، 
التسويق، خدمات دراسات األسواق، خدمات استخبارات 

السوق، استطالع اآلراء 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)214(

Date :21/02/2019 التاريخ:  2019/02/21

Trademark No.:35456 العالمة التجارية رقم :  35456

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,
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Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALISTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين
سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - 

الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Entertainment information services  organizing 
cultural and arts events for entertainment purposes  
organizing cultural events 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفعاليات  تنظيم  الترفيهية؛  المعلومات  خدمات 
الفعاليات  تنظيم  الترفيه؛  ألغراض  والفنية  الثقافية 

الثقافية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)215(

Date :21/02/2019 التاريخ:  2019/02/21

Trademark No.:35457 العالمة التجارية رقم :  35457

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Sharekat soft drop lentaj wa 
tasweeq alzowot                                                                

بإسم :  شركة  سوفت دروب النتاج وتسويق الزيوت                                         

Applicant Address :Jenin – alatarh                                                                                           
, جنين – سيلة الظهر – دوكتور فون – بجانب حلويات 
النابلسي جوال : 0598508894                                                  , , 

الظهر  سيلة   – جنين  العطارة,   – جنين    : العنوان 
 : جوال  النابلسي  حلويات  بجانب   – فون  دوكتور   –

 , , , 0598508894

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى تستعمل في 
غسل وكي المالبس ، مستحصرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط ن صابون ن عطور وزيوت عطرية ، مستحضرات 
تجميل ، غسول ) لوشن ( للشعر ، منظفات اسنان                                           
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)216(

Date :24/02/2019 التاريخ:  2019/02/24

Trademark No.:35459 العالمة التجارية رقم :  35459

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: M&S INVESTMENT TURESIM 
COMPANY

بإسم :  شركة ام اند اس لالستثمار السياحي   

Applicant Address :HEBRON العنوان :  الخليل راس الجورة 0599365043

Applicant for Correspondence: 

PALISTINE

عنوان التبليغ : المحامي عماد الشرباتي

فلسطين
الخليل

Goods/Services:
 scientific and technological services and researches 
and design relating there to industrial analysis and 
research services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العلمية والفنية وخدمات التصميم المتعلقة  الخدمات 
الصناعية,خدمات  واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها, 

تصميم وتطوير عتاد برامج الكمبيوتر

  

)217(

Date :24/02/2019 التاريخ:  2019/02/24

Trademark No.:35460 العالمة التجارية رقم :  35460

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: al adeed lltigara alamma بإسم :  شركة العضيد للتجارة العامة ذم م   

Applicant Address :DUBAI, , ,  , , , ,العنوان :  دبي
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Applicant for Correspondence: ISSAM R TAMIMI 

PALISTINE
HEBRON-RAS ALJOURA-
ALJABARIBUILDING 

عنوان التبليغ : عصام رجب التميمي

فلسطين
الخليل راس الجورة -عمارة برهان التميمي 

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 :
والمياه  الشعير(  )شراب  البيرة    
المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، 
الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات 

شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

)218(

 

Date :24/02/2019 التاريخ:  2019/02/24

Trademark No.:35461 العالمة التجارية رقم :  35461

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Sharekat Alkhawaja Lilmashrobat 
Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة الخواجا للمشروبات مساهمة خصوصية    

Applicant Address :Nieen Ramallah  , , ,  , , , , العنوان :  نعلين رام الله

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Soft drinks Beverages (Non-alcoholic) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات غازية ، مشروبات غير كحولية

)219(

Date :26/02/2019 التاريخ:  2019/02/26

Trademark No.:35473 العالمة التجارية رقم :  35473

Class: 10 في الصنف :   10



181 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Applicant Name: Sharekat Be Be Blatinum 
Pharmaco Liladweya Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة بي بي بالتينوم فارماكو لألدوية مساهمة 
خصوصية   

Applicant Address :Ramallah Shar’e Alersal 
Emaret Alsalam Tabeq 2  , , , 

العنوان :  رام الله شارع االرسال عمارة السالم ط 2 , , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، وبيطرية  أسنان  وطب  وطبية  جراحية  وأدوات  أجهزة 
أطراف وعيون وأسنان إصطناعية ، أدوات تجبير ، مواد 

خياطة أو درز الجروح 

)220(

 

Date :26/02/2019 التاريخ:  2019/02/26

Trademark No.:35474 العالمة التجارية رقم :  35474

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Wafi Omar Hamed Sadder بإسم :  وافي عمر حامد صدر

Applicant Address :Nablus Rafeedya Moqabel 
Halawiyat Abu Salha , , , 

العنوان :  نابلس رفيديا مقابل حلويات أبو صالحة , , , , 

Applicant for Correspondence: Almohami Ghassan 
Alaqad 

PALISTINE
Nablus Shar’e Hifa Emaret Altamoni

عنوان التبليغ : المحامي غسان العقاد 

فلسطين
نابلس شارع حيفا عمارة الطموني 

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات ، االيواء المؤقت 
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)221(

Date :26/02/2019 التاريخ:  2019/02/26

Trademark No.:35475 العالمة التجارية رقم :  35475

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Sharekt Alhajal Lilpasariyat 
Waltijarah Adiya Amah 

بإسم :  شركة الحجل للبصريات والتجارة عادية عامة    

Applicant Address :Ramalla Shar&apos;e Rukab  
Emaret Alalamen Markz Alhjal Lilpasariyat, , , 

مركز  العالمين   عمارة  ركب   الله  شارع  رام    : العنوان 
الحجل للبصريات , , , , 

Applicant for Correspondence: Almohami Saleh 
Hammad 

PALISTINE
Ramallah Emaret Alramoni Tabeq 1 

عنوان التبليغ : المحامي صالح حماد 

فلسطين
رام الله عمارة الرموني  ط 1 جوال 0592321271 

Goods/Services:
Cases (Eyeglass) , Cases (Pince-nez) , Chains 
(Eyeglass) , Contact lenses , Correcting lenses 
[optics] , Eyeglass cases , Eyeglass cords , 
Eyeglass frames , Eyeglasses , Eyepieces , Lens 
hoods , Lenses (Optical) , Optical glass , Spectacles 
[optics] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
علب للنظارات ، علب للنظارات األنفية ، سالسل نظارات 
 ،  ) )بصرية  البصر  تقويم  عدسات   ، الصقة  عدسات   ،
علب للنظارات ، خيوط للنظارات أطر للنظارات ، نظارات ، 
عدسات عينية ، أغطية عدسات ، عدسات بصرية ، زجاج 

بصريات ، نظارات بصرية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)222(

Date :26/02/2019 التاريخ:  2019/02/26

Trademark No.:35476 العالمة التجارية رقم :  35476

Class: 29 في الصنف :   29
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Applicant Name: Jameel Kamal Mustafa Khateeb     بإسم :  جميل كمال مصطفى خطيب

Applicant Address :Ramallah Billien Wasat Albalad , , ,  , , , ,العنوان :  رام الله بلعين وسط البلد

Applicant for Correspondence: : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Eggs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بيض

)223(

Date :23/07/2018 التاريخ:  2018/07/23

Trademark No.:34045 العالمة التجارية رقم :  34045

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SHARIKAT ABU RAGEB 
WASHURAKAWOHO LITIGARAT ALM 
MAWAD AL GITHAIEH

بإسم :  شركة ابو الراغب وشركاؤه لتجارة لمواد الغذائية    

Applicant Address :Hebron, , ,  , , , , العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
RICE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االرز

  

)224(

 

Date :30/08/2018 التاريخ:  2018/08/30

Trademark No.:34276 العالمة التجارية رقم :  34276

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Bioprojet Europe Limited بإسم :  بايوبروجيت يوروب ليمتد

Applicant Address :101 Furry Park Road, killester 
, Dublin 5 , D05KD52 , Ireland, , , 

العنوان :  101 فوري بارك رود ، كيليستير ، دبلن ، دي 
05 كي دي 52 ، ايرلندا , , , , 
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Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : سابا وشركأهم للملكية الفكرية

فلسطين

ص . ب 4472 البيرة هاتف 2989760 فاكس 2989761

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations; 
Sanitary preparations for medical purposes; 
Anti-diarrhoea pharmaceutical preparations, 
dietetic substances for medical use, food for 
babies; Plasters, materials for dressings; Material 
for stopping teeth, dental wax; Disinfectants.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات  والبيطرية؛  الصيدالنية  والمستحضرات 
الصيدالنية  المستحضرات  الطبية؛  لألغراض  الصحية 
المضادة لإلسهال، مواد الحمية الغذائية لالستخدامات 
ومواد  الجروح،  ولصقات  الرضع؛  لألطفال  أغذية  الطبية، 
التضميد؛ مواد حشو االسنان، شمع األسنان؛ المطهرات

)225(  

Date :19/11/2018 التاريخ:  2018/11/19

Trademark No.:34814 العالمة التجارية رقم :  34814

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: GUERLAIN     بإسم :  جورالن

Applicant Address :68 avenue des Champs Elysees 
75008 Paris, FRANCE, , , 

 75008 افينيو ديس تشامبس إاليسيز   68   : العنوان 
باريس، فرنسا , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Perfumes  eau de toilette  eau de parfum  eau 
de Cologne  soaps  bath or shower gels and 
salts for cosmetic use  cosmetics for skin, body, 
face and nail care  creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, hands and body 
for cosmetic use  make-up products  body 
deodorants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وماء  العطرية؛  المستحضرات  المعطر؛  الزينة  ماء  والعطور؛ 
واالستحمام  االغتسال  جل  الصابون؛  العطري؛  الكولونيا 
واألمالح لالستخدامات المنزلية؛ مستحضرات تجميل البشرة، 
المستحلبات،  الكريمات،  واألظافر؛  بالوجه  العناية  الجسم، 
لالستخدام  والجسم  األيدي  الوجه،  ومساحيق  جل  اللوشن، 
التجميلي؛ منتجات المكياج؛ مزيالت روائح الجسم الكريهة 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)226(

 

Date :09/12/2018 التاريخ:  2018/12/09

Trademark No.:34943 العالمة التجارية رقم :  34943

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Islam Hashem Mohammed 
Harbawi 

بإسم :  اسالم هاشم محمد حرباوي

Applicant Address :Alkhalel Ras Aljora, , ,  , , , , العنوان :  الخليل-راس الجورة

Applicant for Correspondence: bilal kamal 

PALESTINE
Ramallah-Al birah Alsharafa Shar'e Gemzo 
Bejaneb Nadi Alsayarat 

عنوان التبليغ : المحامي بالل كمال 

فلسطين

رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو- بجانب نادي السيارات 

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 :
الشرعيه،  المالبس  وتحديدا  واالطفال،   للنساء  مالبس 
الحجاب، القمصان، قمصان فوتر،  واق من المطر،  باليز 
رياضية،  مالبس  شورتات،   خناقات،  كنزات،  صوف، 
رياضة،  جاكيتات  رسمية،  جاكيتات  تمرين،  بدالت 
بناطيل، جينزات،  تنانير، فساتين، اوفرهوالت،  فستان 
طويل، جاكيتات، معاطف، جاكيتات مطر،  شاالت لف،  
واقية،  مالبس شتاء،  مالبس سباحة، مالبس  معاطف 
مالبس  نوم،  مالبس  سباحة،   بدالت  قطعتين،  سباحة 
حمام، بيجامات، مالبس داخلية،  بناطيل داخلية طويلة، 
لفحات،  قبعات،  طاقية صيفية،  عنق،   ربطات  احزمة،  
مريول،  معصم،   ربطات   اذن،  اغطية  رأس،   ربطات 
جوارب، جوارب محبوكة،  احذية، احذية طويلة،  احذية 
للشاطئ، صنادل، بابوج، كفوف، حماالت بناطيل،  جميع 

انواع الحقائب 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)227(

 

Date :13/12/2018 التاريخ:  2018/12/13

Trademark No.:34997 العالمة التجارية رقم :  34997

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Sharekat Gardens Lelcomputer 
Wa Tejarat Alelectroniyat Adiya Amma

االلكترونيات  وتجارة  للكمبيوتر  جاردنز  شركة    : بإسم 
عادية عامة

Applicant Address :Ramallah Emaret Qendah 
Moqabel Ceinama Alqasaba , , , 

العنوان :  رام الله عمارة قندح  مقابل سينما القصبة, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Computer keyboards , Computer memories 
, Computer peripheral devices , Computer 
programmes [programs], recorded , Computers , 
Connections, electric , Discs (Compact) [audio-
video] , Discs (Compact—) [read-only memory] 
, Headphones , Laptop computers , Mouse 
[data processing equipment] , Mouse pads , 
Portable telephones , Receivers (Telephone ) 
, Radiotelephony sets , Telephone apparatus , 
Telephone wires

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، كمبيوتر  ذاكرات   ، الكمبيوتر  ألجهزة  مفاتيح  لوحات 
 ، مسجلة  كمبيوتر  برامج   ، بالكمبيوتر  ملحقة  أجهزة 
مدمجة  أقراص   ، كهربائية  وصالت   ، كمبيوتر  أجهزة 
القراءة  )لذاكرة  مدمجة  أقراص   ،  ) بصرية   - )سمعية 
شخصية  كمبيوتر  أجهزة   ، الرأس  سماعات   ، فقط( 
صغيرة ، فأرة )معدات معالجة بيانات ( ، لبادات الفأرة ، 
هواتف محمولة ، سماعات هواتف ، هواتف السلكية ، 

أجهزة هاتف ، أسالك هواتف

  

)228(

 

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35052 العالمة التجارية رقم :  35052

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,
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Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular and pulmonary diseases, central 
nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, 
gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, respiratory diseases, digital 
ulcers, and cerebrovascular diseases  vaccines  
anxiolytics  anti-allergics  anti-infectives. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
وااللتهابات  الذاتية  المناعة  وامراض  الفيروسية 
وامراض القلب واالوعية الدموية والرئة وامراض الجهاز 
الطرفي  العصبي  الجهاز  وامراض  المركزي  العصبي 
الهضمي  الجهاز  وامراض  الجلدية  واالمراض  واالالم 
واالمراض المعدية  وامراض التمثيل الغذائي وامراض 
االورام وامراض العيون وامراض الجهاز التنفسي والقرح 
مزيالت  اللقاحات،   الوعائية،  القلبية  واالمراض  الرقمية 

القلق، ومضادات الحساسية، مضادات العدوى. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)229(

 

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35053 العالمة التجارية رقم :  35053

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Providing information regarding pharmaceutical 
products and healthcare to healthcare 
professionals and patients. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات الصيدلية ومنتجات 

الرعاية الصحية لمتخصصي الرعاية الصحية وللمرضى. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة
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)230(

 

Date :20/12/2018  التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35054 العالمة التجارية رقم :  35054

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular and pulmonary diseases, central 
nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, 
gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, respiratory diseases, digital 
ulcers, and cerebrovascular diseases  vaccines  
anxiolytics  anti-allergics  anti-infectives. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
وااللتهابات  الذاتية  المناعة  وامراض  الفيروسية 
وامراض القلب واالوعية الدموية والرئة وامراض الجهاز 
الطرفي  العصبي  الجهاز  وامراض  المركزي  العصبي 
الهضمي  الجهاز  وامراض  الجلدية  واالمراض  واالالم 
واالمراض المعدية  وامراض التمثيل الغذائي وامراض 
االورام وامراض العيون وامراض الجهاز التنفسي والقرح 
مزيالت  اللقاحات،   الوعائية،  القلبية  واالمراض  الرقمية 

القلق، ومضادات الحساسية، مضادات العدوى. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)231(

 

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35055 العالمة التجارية رقم :  35055
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Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular and pulmonary diseases, central 
nervous system diseases, peripheral neurological 
system diseases, pain, dermatologic diseases, 
gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, respiratory diseases, digital 
ulcers, and cerebrovascular diseases  vaccines  
anxiolytics  anti-allergics  anti-infectives. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
وااللتهابات  الذاتية  المناعة  وامراض  الفيروسية 
وامراض القلب واالوعية الدموية والرئة وامراض الجهاز 
الطرفي  العصبي  الجهاز  وامراض  المركزي  العصبي 
الهضمي  الجهاز  وامراض  الجلدية  واالمراض  واالالم 
واالمراض المعدية  وامراض التمثيل الغذائي وامراض 
االورام وامراض العيون وامراض الجهاز التنفسي والقرح 
مزيالت  اللقاحات،   الوعائية،  القلبية  واالمراض  الرقمية 

القلق، ومضادات الحساسية، مضادات العدوى. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)232(

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35056 العالمة التجارية رقم :  35056

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,
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Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 

الشرياني الرئوي . 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)233(

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35057 العالمة التجارية رقم :  35057

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 

الشرياني الرئوي . 

Special condition:               :اشتراطات خاصة
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)234(

 

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35058 العالمة التجارية رقم :  35058

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
.Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 

الشرياني الرئوي . 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)235(

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35059 العالمة التجارية رقم :  35059

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,
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Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 

الشرياني الرئوي . 

Special condition:  :اشتراطات خاصة

  

)236(

 

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35060 العالمة التجارية رقم :  35060

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 

الشرياني الرئوي . 

Special condition:   :اشتراطات خاصة
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)237(

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35061 العالمة التجارية رقم :  35061

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االمراض  ولمعالجة  لمنع  بشرية  صيدلية  مستحضرات 
الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 

الشرياني الرئوي . 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)238(

 

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35062 العالمة التجارية رقم :  35062

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    
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Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، 
سويسرا , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدلية بشرية لمنع ولمعالجة االمراض 

الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 
الشرياني الرئوي . 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)239(

 

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35063 العالمة التجارية رقم :  35063

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، 
سويسرا , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدلية بشرية لمنع ولمعالجة االمراض 

الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 
الشرياني الرئوي . 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)240(

Date :20/12/2018 التاريخ:  2018/12/20

Trademark No.:35064 العالمة التجارية رقم :  35064

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD. 

بإسم :  اكتليون فارماسوتيكالز لميتد.    

Applicant Address :Gewerbestrasse 16, 4123 
Allschwil, Switzerland, , , 

العنوان :  جويربستراس 16، 4123 اولسشويل، 
سويسرا , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension, pulmonary arterial 
hypertension. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدلية بشرية لمنع ولمعالجة االمراض 

الرئوية وارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم 
الشرياني الرئوي . 

Special condition:  :اشتراطات خاصة

)241(

 

Date :30/12/2018 التاريخ:  2018/12/30

Trademark No.:35132 العالمة التجارية رقم :  35132

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: The Procter & Gamble Company بإسم: ذا بروكتر آند جامبل كومباني   

Applicant Address :One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati Ohio 45202, United States of America, , , 

اتي  ـَ العنوان :  ون بروكتر آند جامبل بالزا، سينسين
اوهايو 45202 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , 
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Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية ص ب ) 182( بيت ساحور 
- الضفة الغربية .

فلسطين

 NADER J . QUMSIEH P.O . BOX 182 BEIT SAHOUR

Goods/Services:
Disposable diapers made of paper and/or 
cellulose

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حفاضات تستخدم لمرة واحدة فقط مصنوعة من الورق 

و / أو السليلوز.

  

)242(

 

Date :22/01/2019 التاريخ:  2019/01/22

Trademark No.:35263 العالمة التجارية رقم :  35263

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Sameer yousef sa`eed alahwal بإسم :  سمير يوسف سعيد األحول   

Applicant Address :jenin - share`e alnasreh, , , , , , ,العنوان :  جنين - شارع الناصرة

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
mineral and areated waters

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مياه معدنية

)243(

Date :28/01/2019 التاريخ:  2019/01/28

Trademark No.:35297 العالمة التجارية رقم :  35297

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Mikkawi for Clothing co. بإسم :  شركة مكاوي لاللبسة عادية عامة   
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Applicant Address :Omar ALMokhtar Street , 
Nablus . Palestine 

العنوان :  شارع عمر المختار ، نابلس - فلسطين

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين

 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear; veils, Petticoats, 
Mantillas, Dresses.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس, ولباس القدم ,أغطية الرأس, خمار مالبس, 

تنانير تحتية, طرحات, أثواب.

  

)244(

 

Date :28/01/2019 التاريخ:  2019/01/28

Trademark No.:35298 العالمة التجارية رقم :  35298

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Mikkawi for Clothing co. بإسم :  شركة مكاوي لاللبسة عادية عامة   

Applicant Address :Omar ALMokhtar Street , 
Nablus . Palestine 

العنوان :  شارع عمر المختار ، نابلس - فلسطين

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين

 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Advertising for Retail services for clothing and 
footwear , headgear; veils, Stoles (fur-); business 
management; business administration; office functions; 
assistance services for business management or 
commercial functions for an industrial or commercial 
company; organization of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes; promotion 
services provided by a commercial company by 
issuing store service cards to clients; modeling 
services for sales promotions or advertising purposes; 
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);

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن بخصوص خدمات البيع بالتجزئة 

للمالبس ولباس القدم ,أغطية الرأس, خمار مالبس, تنانير 
تحتية, طرحات, أثواب وإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي, خدمات المساعدة إلدارة األعمال أو 
األنشطة التجارية لشركات صناعية أو تجارية, تنظيم 

المعارض التجارية للغايات اإلعالنية او التجارية, الخدمات 
الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل إصدار 

بطاقات المحالت التجارية للعمالء,  خدمات إعداد نماذج 
الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات, تحرير النصوص 

اإلعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات المساعدة لتشغيل 
شركة تجارية على مبدأ االمتياز, 
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 sales at public auctions; shopping centre 
promotion and management services; assistance 
services for the commercial functions of 
a business consisting in processing orders 
through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising on 
a computer network; supplying services to third 
parties (purchasing of products and services 
for other companies); distribution of samples; 
computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); compilation 
of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management assistance; 
business management of performing artists; 
direct mail advertising; updating of advertising 
material; document reproduction; marketing 
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion 
polling; systemization of information into 
computer databases; publication of advertising 
texts; sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; 
the bringing together for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods.

عرض المنتوجات, ترويج المبيعات )ألطراف أخرى(, 
المبيعات في مزادات عامة, ترويج وخدمات ادارة مراكز 

التسوق, خدمات المساعدة لألنشطة التجارية التي 
تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت 

عالمية, وكاالت االستيراد والتصدير, االعالن المباشر على 
شبكة كمبيوترات, خدمات التوريد لالطراف االخرى )شراء 

المنتوجات والخدمات لشركات أخرى(, توزيع العينات, 
إدارة الملفات المحوسبة, العالقات العامة, وكاالت 

االنباء التجارية, وكاالت اإلعالنات, تأجير آالت البيع, 
تأجير المساحات اإلعالنية, نشر مواد الدعاية واإلعالن, 

المساعدة في إدارة األعمال, البحث عن المعلومات 
لالخرين في ملفات حاسوب, تجميع المعلومات في قواعد 

بيانات حاسوب, النسخ, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, 
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية, إدارة 
أعمال فناني التمثيل, اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث 
مواد الدعاية واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات السوق, 

لصق اإلعالنات, الدعاية واإلعالن الخارجي, استطالعات 
الرأي, تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, نشر 
نصوص الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع وترتيب خدمات 
البيع, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة بأي طريقة كانت, 

خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها, خدمات 

البيع بالتجزئة للمالبس و االحذية.

)245(

Date :28/01/2019 التاريخ:  2019/01/28

Trademark No.:35299 العالمة التجارية رقم :  35299

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Mikkawi for Clothing co. بإسم :  شركة مكاوي لاللبسة عادية عامة

Applicant Address :Omar ALMokhtar Street , 
Nablus . Palestine 

العنوان :  شارع عمر المختار ، نابلس - فلسطين
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Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين

 نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Advertising for Retail services for clothing 
and footwear , headgear; veils, Stoles (fur-); 
business management; business administration; 
office functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organization 
of exhibitions and trade fairs for commercial 
or advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modeling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating 
of a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions 
of a business consisting in processing orders 
through global communications networks; import-
export agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; computerized 
file management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; rental 
of vending machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in computer 
files (for others); compilation of information 
into computer databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; updating 
of advertising material; document reproduction; 
marketing studies; bill-posting, outdoor 
advertising; opinion polling; systemization of 
information into computer databases; publication 
of advertising texts; sales agencies and arranging 
sales services; wholesale and retail services by 
any means; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن بخصوص خدمات البيع بالتجزئة 

للمالبس ولباس القدم ,أغطية الرأس, خمار مالبس, تنانير 
تحتية, طرحات, أثواب وإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي, خدمات المساعدة إلدارة األعمال أو 
األنشطة التجارية لشركات صناعية أو تجارية, تنظيم 

المعارض التجارية للغايات اإلعالنية او التجارية, الخدمات 
الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل إصدار 

بطاقات المحالت التجارية للعمالء, خدمات إعداد نماذج 
الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات, تحرير النصوص 

اإلعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات المساعدة لتشغيل 
شركة تجارية على مبدأ االمتياز, عرض المنتوجات, ترويج 

المبيعات )ألطراف أخرى(, المبيعات في مزادات عامة, 
ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق, خدمات المساعدة 

لألنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة 
من خالل شبكات اتصاالت عالمية, وكاالت االستيراد 

والتصدير, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, خدمات 
التوريد لالطراف االخرى )شراء المنتوجات والخدمات 

لشركات أخرى(, توزيع العينات, إدارة الملفات المحوسبة, 
العالقات العامة, وكاالت االنباء التجارية, وكاالت اإلعالنات, 

تأجير آالت البيع, تأجير المساحات اإلعالنية, نشر مواد 
الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال, البحث عن 

المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب, تجميع المعلومات 
في قواعد بيانات حاسوب, النسخ, تحضير أعمدة الدعاية 

واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية, 
إدارة أعمال فناني التمثيل, اإلعالن بالبريد المباشر, 

تحديث مواد الدعاية واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات 
السوق, لصق اإلعالنات, الدعاية واإلعالن الخارجي, 

استطالعات الرأي, تنظيم المعلومات في قواعد بيانات 
حاسوب, نشر نصوص الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع 

وترتيب خدمات البيع, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة بأي 
طريقة كانت, خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح 

الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها, 
خدمات البيع بالتجزئة للمالبس و االحذية.
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)246(

Date :29/01/2019 التاريخ:  2019/01/29

Trademark No.:35312 العالمة التجارية رقم :  35312

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: ADHAM WALEED DIAB MOUSA                                                    بإسم :  أدهم وليد ذياب موسى

Applicant Address :JENIN - SHARE ALNASREH 
- KHAROOPEH , لاوج  ةبورخ- ةرصانلا عراش - نينج : 
0599200916  , , 

العنوان :  جنين - شارع الناصرة -خروبة  جوال : 
0599200916 

ص . ب 14, جنين - شارع الناصرة -خروبة  جوال : 
 , , ,  0599200916

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
مستحضرات تبييض األقمشة و مواد أخرى تستعمل 

في غسل و كي المالبس ، مستحضرات تنظيف و صقل و 
جلي و قشط ، صابون ، عطور و زيوت عطرية ، مستحضرا 

تتجميل ، غسول ) لوشن ( للشعر ،منظفات أسنان 

  

)247(

Date :29/01/2019 التاريخ:  2019/01/29

Trademark No.:35317 العالمة التجارية رقم :  35317

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Novartis AG     بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address :4002 Basel, Switzerland, , ,  , , , , العنوان :  4002 بازل، سويسرا

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 
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Goods/Services:
Pharmaceutical preparations for human use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)248(

Date :29/01/2019 التاريخ:  2019/01/29

Trademark No.:35318 العالمة التجارية رقم :  35318

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharekat Madi Ekhwan Lel 
Tejarah Waltasweeq 

بإسم :  شركة ماضي اخوان للتجارة والتسويق    

Applicant Address : Salfeet - Skaka -Wasat 
Albalad, دلبلا طسو - اكاكس - تيفلس             , , 

العنوان :  سلفيت - سكاكا - وسط البلد , سلفيت - 
سكاكا - وسط البلد             , , , 

Applicant for Correspondence: Almohami 
Mohammad Abu ZaherW/Aw Ramadan Isleem 

PALESTINE
Salfeet-Bjaneb Mahkamet Alsoloh 

عنوان التبليغ : المحامي محمد أبو زاهر و/أو رمضان اسليم 

فلسطين

سلفيت-بجانب محكمة الصلح 

Goods/Services:
Ajvar [preserved peppers], Beans, preserved, 
Butter, Butter (Chocolate nut—), Butter 
(Peanut—), Buttercream, Charcuterie, Cheese, 
Chips (Potato—), Coconut, desiccated, Coconut 
oil, Corn oil, Cranberry sauce [compote], Cream 
[dairy products], Curd, Edible fats, Edible oils, 
Fish (Salted—), Fish, tinned [canned (Am.)], 
Fish, preserved, Flakes (Potato—), Fruit, 
preserved, Fruits, tinned [canned (Am.)], Garlic 
(Preserved—), Gherkins, Hummus [chickpea 
paste], Jams, Juices (Vegetable —) for cooking, 
Lentils, preserved, Maize oil, Margarine, 
Marmalade, [canned (Am.)], Milk, Mousses 
(Vegetable—), Mushrooms, preserved, Olive oil 
for food, Olives, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
.مخلل الفلفل الحار)فلفل محفوظ( .بقول محفوظة 

.زبدة .زبدة لب الشوكوالته .زبدة فول سوداني .كريمة 
الزبدة .لحوم مطبوخة .جبنة .دقائق بطاطا .جوز هند 

مجفف .زيت جوز هند .زيت ذرة .توت بري مطبوخ[
فواكه مطبوخة] .قشدة[منتجات ألبان] .خثارة اللبن 

.دهون صالحة لألكل .زيوت صالحة لألكل .سمك مملح 
.سمك معلب .دقائق بطاطا .فواكه محفوظة .فواكه 

معلبة .ثوم محفوظ .خيار مخلل .حمص[عجينة حمص 
] .مربيات .عصير خضراوات للطبخ .عدس محفوظ .زيت 

الذراء الصفراء .سمن نباتي .مربى فواكه .حليب .موسية 
خضار .فطر محفوظ .زيت زيتون للطعام .زيتون محفوظ 

.زبدة فول سوداني .بازيالء محفوظة .مخلالت .
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preserved, Peanut butter, Peas, preserved, Piccalilli, 
Pickles, Pulp (Fruit—), Raisins, Salads (Fruit—), 
Salads (Vegetable—), Seeds (Processed—), Seeds 
(Processed sunflower—), Sesame oil, Sunflower 
oil for food,[sesame seed paste], Tomato juice for 
cooking, Tomato purée, Vegetables, preserved, 
Vegetables, tinned [canned (Am.)], 

مخلالت .لب فواكه .زبيب .سلطة فواكه .سلطة 
خضراوات .بذور معالجة .بذور عباد الشمس المعالجة 

.زيت سمسم .زيت عباد الشمس للطعام .عجينة 
بذور السمسم] .عصير بندورة للطبيخ .معجون بندورة 

.خضراوات محفوظة .خضراوات معلبة 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)249(

Date :29/01/2019 التاريخ:  2019/01/29

Trademark No.:35319 العالمة التجارية رقم :  35319

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharekat Madi Ekhwan Lel 
Tejarah Waltasweeq 

بإسم :  شركة ماضي اخوان للتجارة والتسويق    

Applicant Address : Salfeet - Skaka -Wasat 
Albalad, دلبلا طسو - اكاكس - تيفلس             , , 

العنوان :  سلفيت - سكاكا - وسط البلد , سلفيت - 
سكاكا - وسط البلد             , , , 

Applicant for Correspondence: Almohami 
Mohammad Abu ZaherW/Aw Ramadan Isleem 

PALESTINE
Salfeet-Bjaneb Mahkamet Alsoloh 

عنوان التبليغ : المحامي محمد أبو زاهر و/أو رمضان اسليم 

فلسطين

سلفيت-بجانب محكمة الصلح 

Goods/Services:
Flour, salt, pasta, noodles, rice, tomato sauce, 
sugar

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دقيق ، ملح ، معكرونة ، شعيرية ، أرز ، صلصة بندورة، 

سكر 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)250(

Date :31/01/2019 التاريخ: 2019/01/31

Trademark No.:35340 العالمة التجارية رقم :  35340

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Bavaria N.V. بإسم :  بافاريا أن.في

Applicant Address :De Stater 1, 5737 RV Lieshout, 
The Netherlands, , , 

العنوان :  دو ستاتر 1 ، 5737 أر في ليسهوت، هولندا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين

 شركة فراس -نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Non-alcoholic drinks; malt drinks; flavored malt 
drinks

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات غير كحولية؛ شراب الشعير؛ شراب الشعير 

المنكه

  

)251(

 

Date :06/02/2019 التاريخ:  2019/02/06

Trademark No.:35368 العالمة التجارية رقم :  35368

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Power Horse Energy Drinks 
GmbH 

بإسم :  باور هورس إنيرجي درينك جي ام بي أتش    

Applicant Address :Fiedler 
Strasse 10, 4041 Linz, Austria,  
, , 

العنوان :  فيدلير ستراسيه 10، 4041 لينز ، النمسا 
 , , , ,
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Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Prepared meals and snacks consisting primarily 
of grains, cereals, sugar, confectionary or 
chocolate  coffee  artificial coffee  coffee-based 
beverages  tea  cocoa  cocoa-based beverages  
chocolate-based beverages  processed grains  
flour and cereal preparations  processed cereals  
sugar, honey, treacle  natural sweeteners  cake 
frosting [icing]  marzipan  marzipan substitutes  
frostings  candy decorations for cakes  yeast, 
baking powder  edible ices  bread, pastries 
and confectionary  dough  ready-made baking 
mixtures, namely ready-made flour mixtures 
for use in baking, batter mixes, bread mixes, 
cake mixes, cookie mixes  chocolate  chocolate 
products  sweetmeats [candy]  chewing 
gum  confectionery  marshmallows  liquorice 
[confectionary]  fruit gums [other than for 
medical use]  salt  seasonings  spices  flavourings, 
other than essential oils, for beverages.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وجبات جاهزة ووجبات خفيفة تتكون في المقام األول 
من الحبوب، الحبوب، السكر، الحلويات أو الشوكوالته؛ 

القهوة؛ القهوة االصطناعية؛ المشروبات التي أساسها 
القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ المشروبات التي أساسها الكاكاو؛ 
المشروبات التي أساسها الشوكوالته؛ الحبوب المعالجة؛ 
مستحضرات الدقيق والحبوب؛ الحبوب المطبوخة؛ السكر، 

العسل، الدبس؛ محليات طبيعية؛ طبقة من مادة حلوة 
منكهة لدهنها على الكعك ]تثليج[؛ حلوى اللوز والسكر؛ 

بدائل المرزبانية؛ مواد التلبيس للحلويات؛ زينة حلوى 
للكعك؛ الخميرة، مسحوق الخبيز؛ والمثلجات القابلة 

لألكل؛ الخبز، المعجنات والحلويات؛ العجين؛ مخاليط 
خبز جاهزة، تحديدا: خلطات الدقيق الجاهزة لالستخدام 
في الخبز، خلطات الخفق، خلطات الخبز، خلطات الكعك، 

خلطات الكعك الصغير المحلى؛ الشوكوال؛ منتجات 
الشوكوالتة؛ حلويات سكرية؛ العلكة؛ الحلويات؛ حلوى 
الخطمي )المارشمالوز(؛ عرق السوس ]حلويات[؛ علكة 

الفاكهة ]بخالف االستخدام الطبي[؛ الملح؛ التوابل؛ 
البهارات؛ النكهات، عدا عن الزيوت العطرية، للمشروبات.

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)252(

Date :06/02/2019 التاريخ:  2019/02/06

Trademark No.:35369 العالمة التجارية رقم :  35369

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Power Horse Energy Drinks GmbH بإسم :  باور هورس إنيرجي درينك جي ام بي أتش
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Applicant Address :Fiedler Strasse 10, 4041 Linz, 
Austria, , , 

العنوان :  فيدلير ستراسيه 10، 4041 لينز ، النمسا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Beer  non-alcoholic beer  beer-based cocktails  
non-alcoholic beverages  energy drinks  
preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة؛ البيرة غير الكحولية؛ الخلطات التي أساسها 
البيرة؛ المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات الطاقة؛ 

مستحضرات إعداد المشروبات. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)253(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35393 العالمة التجارية رقم :  35393

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED 

بإسم :  دايتشي سانكيو كومباني، لميتد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-
ku, Tokyo 103-8426, Japan, , , 

العنوان :  3-5-1، نيهونباشي هونكو، تشو-كو، طوكيو 
103-8426، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Preparations for the care of the scalp and hair  
non-medicated toilet preparations  perfumery  
cosmetics  essential oil  soaps. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات العناية بفروة الرأس والشعر، مستحضرات 

الحمام غير الطبية، العطور، مستحضرات التجميل، 
الزيوت العطرية، الصابون. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)254(

 

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35394 العالمة التجارية رقم :  35394

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED 

بإسم :  دايتشي سانكيو كومباني، لميتد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan, , , 

العنوان :  3-5-1، نيهونباشي هونكو، تشو-كو، طوكيو 
103-8426، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات والمواد الصيدالنية. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)255(

 

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35395 العالمة التجارية رقم :  35395

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED 

بإسم :  دايتشي سانكيو كومباني، لميتد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan, , , 

العنوان :  3-5-1، نيهونباشي هونكو، تشو-كو، طوكيو 
103-8426، اليابان , , , , 
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Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Preparations for the care of the scalp and hair  
non-medicated toilet preparations  perfumery  
cosmetics  essential oil  soaps. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات العناية بفروة الرأس والشعر، مستحضرات 

الحمام غير الطبية، العطور، مستحضرات التجميل، 
الزيوت العطرية، الصابون. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)256(

 

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35396 العالمة التجارية رقم :  35396

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED 

بإسم :  دايتشي سانكيو كومباني، لميتد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan, , , 

العنوان :  3-5-1، نيهونباشي هونكو، تشو-كو، طوكيو 
103-8426، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات والمواد الصيدالنية. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة
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)257(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35397 العالمة التجارية رقم :  35397

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED 

بإسم :  دايتشي سانكيو كومباني، لميتد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan, , , 

العنوان :  3-5-1، نيهونباشي هونكو، تشو-كو، طوكيو 
103-8426، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Preparations for the care of the scalp and hair  
non-medicated toilet preparations  perfumery  
cosmetics  essential oil  soaps. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات العناية بفروة الرأس والشعر، مستحضرات 

الحمام غير الطبية، العطور، مستحضرات التجميل، 
الزيوت العطرية، الصابون. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)258(

 

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35398 العالمة التجارية رقم :  35398

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED 

بإسم :  دايتشي سانكيو كومباني، لميتد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan, , , 

العنوان :  3-5-1، نيهونباشي هونكو، تشو-كو، طوكيو 
103-8426، اليابان , , , , 
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Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات والمواد الصيدالنية. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)259(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35399 العالمة التجارية رقم :  35399

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED 

بإسم :  دايتشي سانكيو كومباني، لميتد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan, , , 

العنوان :  3-5-1، نيهونباشي هونكو، تشو-كو، طوكيو 
103-8426، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Preparations for the care of the scalp and hair  
non-medicated toilet preparations  perfumery  
cosmetics  essential oil  soaps. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات العناية بفروة الرأس والشعر، مستحضرات 

الحمام غير الطبية، العطور، مستحضرات التجميل، 
الزيوت العطرية، الصابون. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)260(

Date :11/02/2019 التاريخ:  2019/02/11

Trademark No.:35400 العالمة التجارية رقم :  35400

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED 

بإسم :  دايتشي سانكيو كومباني، لميتد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan, , , 

العنوان :  3-5-1، نيهونباشي هونكو، تشو-كو، طوكيو 
103-8426، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات والمواد الصيدالنية. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)261(

 

Date :12/02/2019 التاريخ:  2019/02/12

Trademark No.:35405 العالمة التجارية رقم :  35405

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MOHAMMAD NAEEM 
MOHAMMAD TARADA

بإسم :  محمد نعيم محمد طردة   

Applicant Address :AL KHALIL, , ,  , , , ,العنوان :  الخليل تفوح شارع كروم الغرابة
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Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
COFFEE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة

  

)262(

 

Date :13/02/2019 التاريخ:  2019/02/13

Trademark No.:35412 العالمة التجارية رقم :  35412

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY 
, LIMITED 

بإسم :  داييتشي سانكيو كومباني، ليمتيد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-Ko, Tokyo 103-8426, JAPAN, , , 

العنوان :  3-5-1 ، نيهونباشي هونتشو، تشو-كو ، 
طوكيو 103-8426 ، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات والمواد الصيدلية 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)263(

 

Date :13/02/2019 التاريخ:  2019/02/13

Trademark No.:35413 العالمة التجارية رقم :  35413

Class: 5 في الصنف :   5
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Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY 
, LIMITED 

بإسم :  داييتشي سانكيو كومباني، ليمتيد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-Ko, Tokyo 103-8426, JAPAN, , , 

العنوان :  3-5-1 ، نيهونباشي هونتشو، تشو-كو ، 
طوكيو 103-8426 ، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات والمواد الصيدلية 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

  

)264(

Date :13/02/2019 التاريخ:  2019/02/13

Trademark No.:35414 العالمة التجارية رقم :  35414

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY 
, LIMITED 

بإسم :  داييتشي سانكيو كومباني، ليمتيد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-Ko, Tokyo 103-8426, JAPAN, , , 

العنوان :  3-5-1 ، نيهونباشي هونتشو، تشو-كو ، 
طوكيو 103-8426 ، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات والمواد الصيدلية 

Special condition:               :اشتراطات خاصة
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)265(

Date :13/02/2019 التاريخ:  2019/02/13

Trademark No.:35415 العالمة التجارية رقم :  35415

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: DAIICHI SANKYO COMPANY 
, LIMITED 

بإسم :  داييتشي سانكيو كومباني، ليمتيد    

Applicant Address :3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-Ko, Tokyo 103-8426, JAPAN, , , 

العنوان :  3-5-1 ، نيهونباشي هونتشو، تشو-كو ، 
طوكيو 103-8426 ، اليابان , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات والمواد الصيدلية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)266(

Date :14/02/2019 التاريخ:  2019/02/14

Trademark No.:35424 العالمة التجارية رقم :  35424

Class: 32 في الصنف :   32
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Applicant Name: HYPE-IP LIMITED     بإسم :  هايب-اي بي ليمتد

Applicant Address :Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR, , , 

العنوان :  سويت 5, 39 ايريش تاون, جبل طارق, جبل 
طارق , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALESTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين

ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Non-alcoholic beers  mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks  fruit drinks and 
fruit juices  syrups and other  preparations for 
making beverages  energy drinks, sports drinks 
and vitamin drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة غير الكحولية، المياه المعدنية والغازية 

والمشروبات األخرى غير الكحولية، شراب الفواكه 
وعصير الفواكه، مركزات العصائر والمستحضرات 

األخرى لصنع المشروبات، مشروبات الطاقة، المشروبات 
للرياضيين  والمشروبات المحتوية على الفيتامينات 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)267(

Date :17/02/2019 التاريخ:  2019/02/17

Trademark No.:35428 العالمة التجارية رقم :  35428

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: PepsiCo, Inc.     بإسم :  بيبسيكو، إنك

Applicant Address :700 Anderson  Hill Road 
Purchase, N.Y.10577, U.S.A., , , 

العنوان :  700 أندرسون هيل روود، بيورجيس، 
نيويورك 10577، الواليات المتحدة االمريكة , , , , 

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 
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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  sugar, honey, treacle  yeast, baking-powder  
salt  mustard  vinegar, sauces (condiments)  
spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، 

الساغو، القهوة االصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب، الخبز، المعجنات و الحلويات، 
المثلجات؛السكر، العسل، الدبس؛ الخميرة، مسحوق 

الخبيز؛ الملح، الخردل؛ الخل، الصلصات)توابل(؛ 
البهارات؛ الثلج. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)268(

Date :24/02/2019 التاريخ:  2019/02/24

Trademark No.:35462 العالمة التجارية رقم :  35462

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharket Royal Frozen Food Al 
Adyeh Al Ama 

بإسم :  شركة رويال فروزن فود العادية العامة    

Applicant Address :Qurb Maksam Al Itisalat Al 
Falstinya - Al Ram - Al Quds, , , 

العنوان :  قرب مقسم االتصاالت الفلسطينية - الرام - 
القدس , , , , 

Applicant for Correspondence: Almohami Samer 
Khalid Ariqat 

PALESTINE
 -سدقلا عراش  -نودئاع ةرامع- تاقيرع دلاخ رماس يماحملا بتكم
 Maktab Almohami Samer /0568886688- ةريبلا
Khalid Ariqat - Emarit  Aedoun - Sharea Alquds 
- Albira 

عنوان التبليغ : المحامي سامر خالد عريقات 

فلسطين

مكتب المحامي سامر خالد عريقات -عمارة عائدون-  شارع 

القدس- البيرة 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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم    
جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)269(

Date :25/02/2019 التاريخ:  2019/02/25

Trademark No.:35468 العالمة التجارية رقم :  35468

Class: 45 في الصنف :   45

Applicant Name: MOSTAFA OSAMA MOSTAFA 
SHARAWE

بإسم :  مصطفى اسامه مصطفى شعراوي   

Applicant Address :ALKHALEL EIN SARA 
AMARA ZGHAYR, , , 

العنوان :  الخليل - عين سارة - عمارة زغير, , , , 

Applicant for Correspondence: Abd Alfatah 
Alhashlamoun 

PALESTINE
Hebron

عنوان التبليغ : عبد الفتاح الهشلمون 

فلسطين

الخليل - عين سارة

Goods/Services:
commercial services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات تجارية

  

)270(

Date :27/02/2019 التاريخ:  2019/02/27

Trademark No.:35480 العالمة التجارية رقم :  35480

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: SHARIKET MAZAJ LIL ELAM 
WA ALNASHER

بإسم :  شركة مزاج لالعالم والنشر    

Applicant Address :NABLUS - RAFIDIA - 
0594744440, , , 

العنوان :  نابلس - رفيدا - جوال : 0594744440, , , , 
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Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
TELECOMMUNICATION AND RIDUO

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االذاعه راديو واالتصاالت 

  

)271(

Date :27/02/2019 التاريخ:  2019/02/27

Trademark No.:35482 العالمة التجارية رقم :  35482

Class: 28 في الصنف :   28

Applicant Name: SHARIKAT KARIAT ALATFAL 
LLALAAB

بإسم :  شركة قرية االطفال لاللعاب   

Applicant Address :AL KHALIL, , , , , , ,العنوان :  الخليل سنجر

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : عامر القاضي

فلسطين
الخليل دوار المنارة عمارة المنارة 0599366645

Goods/Services:
KIDS TOYS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العاب اطفال

  

)272(

Date :28/02/2019 التاريخ:  2019/02/28

Trademark No.:35483 العالمة التجارية رقم :  35483

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: SHIREEN AH SHAWAR TAMIMI بإسم :  شرين عبدالحليم شاور تميمي   

Applicant Address :ALKHALIL, , , العنوان :  الخليل شارع عين ساره عمارة برج زلوم, , , ,
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Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
TOUR AND TRAVEL SERVICES AND 
DESTINATION MANAGEMENT

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات السياحة والسفر وادارة المقاصد السياحية

)273(

Date :28/02/2019 التاريخ:  2019/02/28

Trademark No.:35487 العالمة التجارية رقم :  35487

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: mamdouh " mohammad khairi " 
mamdouh masri 

بإسم :  ممدوح " محمد خيري " ممدوح مصري

Applicant Address :Nablus share al adel- jawal ": 
0599733788, , , 

العنوان :  :  نابلس- شارع العدل – جوال : 0599733788, 
 , , ,

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions. Sell wedding 
dresses, engagement dresses and evening 
dresses

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 
النشاط المكتبي ) بيع بدالت الزفاف والخطوبة وفساتين 

السهره (

  

)274(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35488 العالمة التجارية رقم :  35488

Class: 6 في الصنف :   6
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Applicant Name: JELANCO FOR TRADE AND 
INDUSTRY

بإسم :  شركة جيالنكو للتجارة والصناعة    

Applicant Address :QEZOON STREET-
HEBRON-PALESTINE, , 176, 

العنوان :  الخليل-شارع قيزون , , 176, , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
METAL BUILDING MATERIALS ،TURNING 
TOOLS ، BLACKSMITH MATERIALS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد بناء معدنية ،مصنوعات حدادة ،لوازم حدادين 

ونجارين ،خرداوات 

  

)275(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35489 العالمة التجارية رقم :  35489

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sharekat Lacasa Retail 
Lelwakalat Altejariya Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة الكاسا ريتيل للوكاالت التجارية 
مساهمة خصوصية    

Applicant Address :Ramallah Borj Amar Tabeq 5, , ,  , , , , 5العنوان :  رام الله برج عمار   ط

Applicant for Correspondence: Maktab Injaz 
Lelmoham&apos;a 

PALESTINE
Ramallah  Shar&apos;e Alersal Emaret Altiger 
Tabeq 7 

عنوان التبليغ : مكتب انجاز للمحاماة 

فلسطين

رام الله  شارع االرسال عمارة التايجر ط 7 جوال 0598959993 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

وتفعيل النشاط المكتبي. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)276(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35490 العالمة التجارية رقم :  35490

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Sharekat Lacasa Retail 
Lelwakalat Altejariya Mosahama Khososiya

بإسم :  شركة الكاسا ريتيل للوكاالت التجارية 
مساهمة خصوصية    

Applicant Address :Ramallah Borj Amar Tabeq 5, , ,  , , , , 5العنوان :  رام الله برج عمار   ط

Applicant for Correspondence: Maktab Injaz 
Lelmoham&apos;a 

PALESTINE
Ramallah  Shar&apos;e Alersal Emaret Altiger 
Tabeq 7 

عنوان التبليغ : مكتب انجاز للمحاماة 

فلسطين

رام الله  شارع االرسال عمارة التايجر ط 7 جوال 0598959993 

Goods/Services:
Insurance  financial affairs  monetary affairs  
real estate affairs. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

والشؤون العقارية. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)277(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35491 العالمة التجارية رقم :  35491

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: JELANCO FOR TRADE AND 
INDUSTRY

بإسم :  شركة جيالنكو للتجارة والصناعة    

Applicant Address :QEZOON STREET-
HEBRON-PALESTINE, , 176, 

العنوان :  الخليل-شارع قيزون , , 176, , 
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Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
MACHINES AND ELECTRIC TOOLS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االت وعدد كهربائية 

  

)278(

 

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35492 العالمة التجارية رقم :  35492

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SHAREKAT WELMAS 
LLMAWAD ALESTIHLAKYA

بإسم :  شركة ولماس للمواد االستهالكية

Applicant Address :AL KHALIL, , ,  , , , ,6 العنوان :  الخليل عين سارة عمارة الزغير ط

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ 

التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات 

المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

  

)279(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35493 العالمة التجارية رقم :  35493

Class: 29 في الصنف :   29
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Applicant Name: SHAREKAT WELMAS 
LLMAWAD ALESTIHLAKYA

بإسم :  شركة ولماس للمواد االستهالكية   

Applicant Address :AL KHALIL, , , , , , ,6 العنوان :  الخليل عين سارة عمارة الزغير ط

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

  

)280(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35494 العالمة التجارية رقم :  35494

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Retail services and online retail services relating 
to heated tobacco products, electronic cigarettes, 
electronic smoking devices, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco, oral vaporizing devices, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالتجزئة على اإلنترنت 

المتعلقة بمنتجات التبغ المسخن، السجائر 
اإللكترونية، أجهزة التدخين اإللكتروني، أجهزة 

الكترونية وقطعها من أجل تسخين السجائر أو التبغ، 
أجهزة التبخير عن طريق الفم، 
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vaporizers for electronic cigarettes and smoking 
devices, electronic rechargeable cigarette 
cases, chargers and charging docks for the 
aforementioned goods, extinguishers for heated 
cigarettes and heated tobacco sticks, parts 
and fittings for the aforementioned goods, 
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes, tobacco substitutes (not for medical 
purposes), smokers&apos; articles, protective 
cases, decorative covers and carrying cases for 
electronic cigarettes and electronic smoking 
devices, cleaning utensils, household goods  
marketing research, market studies, market 
intelligence services, opinion polling 

 المبخرات للسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين، علب 
السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن، الشواحن 

ومنصات الشحن للبضائع المذكورة أعاله، مطافئ السجائر 
المسخنة وأعواد التبغ المسخنة، القطع والمستلزمات 

للبضائع المذكورة آنفا، محاليل النيكوتين السائل 
المستخدمة في السجائر االلكترونية، بدائل التبغ )لغير 

األغراض الطبية(، مستلزمات المدخنين، الحقائب الواقية، 
األإطية المزينة وحقائب الحمل للسجائر األلكترونية 

وأجهزة التدخين األلكترونية، أواني التنظيف، البضائع 
المنزلية؛ أبحاث التسويق، خدمات دراسات األسواق، 

خدمات استخبارات السوق، استطالع اآلراء 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)281(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35495 العالمة التجارية رقم :  35495

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Entertainment information services  organizing 
cultural and arts events for entertainment 
purposes  organizing cultural events 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المعلومات الترفيهية؛ تنظيم الفعاليات الثقافية 

والفنية ألغراض الترفيه؛ تنظيم الفعاليات الثقافية 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)282(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35496 العالمة التجارية رقم :  35496

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

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 tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation  liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes  electronic smoking 
devices  electronic cigarettes  electronic

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة 

التدخين االلكترونية؛ التبغ، الخام أو المصّنع؛ منتجات 
التبغ، بما في ذلك السيجار، السجائر، السيجار 

الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ الغليون، 
تبغ المضغ، تبغ السعوط، السجائر المصنوعة من 
مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغير 

األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين، بما في ذلك 
ورق وأنابيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

علب ومنافض السجائر، الغاليين، أدوات الجيب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات 
التبغ التي يتم تسخينها ، أجهزة إلكترونية وقطعها 

لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ 
النيكوتين لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين السائل 

المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين 
اإللكتروني؛ السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية 

كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية 
الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة 

التبخير بالفم للمدخنين ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
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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  extinguishers for heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks  electronic 
rechargeable cigarette cases 

مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع 
ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة، في الفئة 

34؛ طفايات السجائر والسيجار المسخنة وكذلك 
عيدان التبغ المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية 

القابلة إلعادة الشحن 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)283(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35499 العالمة التجارية رقم :  35499

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: sherket aljebrini le montgat 
alalban walmawad alghithaya 

بإسم :  شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد 
الغذائية    

Applicant Address :Alkhalel-alsh&apos;abeh, , ,  , , , , العنوان :  الخليل-شعابة

Applicant for Correspondence: bilal kamal 

PALESTINE
Ramallah-Al birah 

عنوان التبليغ : المحامي بالل كمال 

فلسطين

رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو- بجانب نادي السيارات 

الفلسطيني 

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 :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، 

هالم    جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، 
البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون 

الصالحة لألكل. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)284(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35500 العالمة التجارية رقم :  35500

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Marseen Restaurants Co. for 
Eastern Food 

بإسم :  شركة مطاعم مرسين للمأكوالت الشرقية           

Applicant Address :P.O. Box 950579, Amman 
11195, Jordan, , , 

العنوان :  ص.ب. 950579 عمان 11195 ، األردن                                 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، عمارة جاليريا سنتر، 

ص. ب. 768

Goods/Services:
Cafes, cafeterias, canteens, food and drink 
catering, restaurants, self-service restaurants, 
and snacks-bar.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المقاهي، الكافتيريات، المطاعم المؤقتة او المتنقلة 

)الكانتينات(، التزويد بالطعام والشراب، المطاعم، 
مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات 

الخفيفة.

  

)285(

Date :03/03/2019 التاريخ:  2019/03/03

Trademark No.:35501 العالمة التجارية رقم :  35501

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

بإسم :  شركة اتي لصناعة المواد الغذائية والتجارة 
المساهمة   
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Applicant Address :Hosnudiye, Mahallesi, 
Kizilcikli Mahmut Pehlivan Cd. Eti Plaza No:11 
Tepebasi Eskisehir, Turkiye, , , 

العنوان :  هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي 
ماهموت بيهليفان سي دي. إتي بالزا رقم: 11 تيبي 

 باسي
إسكيسيهير، تركيا , , , , 

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

فلسطين

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، عمارة جاليريا سنتر، 

ص. ب. 768

Goods/Services:
Biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers, 
cakes, tarts, desserts, ice creams, edible ices.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بسكويت، شوكوالتة، فطائر، بسكويت محشو، كيك، 

تورتات )كيك بالفواكه(، حلوى، بوظة )أيسكريم(، 
مثلجات صالحة لألكل.

  

)286(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35503 العالمة التجارية رقم :  35503

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: ZENA MAHMOD 
ABDELJALEL RAMADAN

بإسم :  زينه محمود عبد الجليل رمضان   

Applicant Address :NABLUS- SHAREE 17 
BIHANEB DREM 1 – JAWAL : 0598119757, , , 

العنوان :  نابلس – شارع 17 بجانب عمارة دريم 1 جوال 
 , , , ,0598119757 :

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Advertising; business  management; business 
administration; office functions, Sale of house 
goods (  Rental of spaces for the establishment 
of artistic, cultural and community events )

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

وتفعيل النشاط المكتبي.    ) تأجير مساحات ألقامه 
فعاليات فنيه وثقافيه ومجتمعيه( 
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)287(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35506 العالمة التجارية رقم :  35506

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC      .بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, 
ص.ب: 4115, الشارقة, االمارات العربية المتحدة , , , , 

Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited    

PALESTINE
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد 

فلسطين

ص.ب. 3800 البيرة 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالته، الحلويات، السكاكر، البسكويت )بكافة 

انواعه(، الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة 
العصائية، المعكرونة العصائية الفورية، السباغيتي، 

الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة والمكونات االخرى 
للمخابز، توابل السلطة، المايونيز، الخل، الكاتش اب 

والصلصات )التوابل(، منتجات العجين الجاهز للطبخ، 
العجين المثلج، البرثس المثلج، البوظة، الحلويات 

المثلجة غير المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة 
المصنوعة من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، 
الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما 

يقوم مقام القهوة، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، 
الطحين المصنوع من الحبوب، التوابل، مشروبات 

االطعمة )المعتمدة على الحبوب واالعشاب(، الصلصات، 
الشاي العشبي، العسل، الفشار 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)288(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35507 العالمة التجارية رقم :  35507

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Al Shareka Al Falastenyeh Lel 
Eqrad Wal Tanmeyah Mem. Kh.(Ghair Rebheyeh) 

بإسم :  الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية م. خ. 
)غير ربحية(    

Applicant Address :Ramallah - Palestine, , ,  , , , , العنوان :  رام الله - فلسطين

Applicant for Correspondence: Kamal Wa 
Mosharekouh - Mohamon wa Mostasharoon 
Qanoneyoon 

PALESTINE
P.O.Box 1591 Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - محامون ومستشارون 
قانونيون 

فلسطين

ص. ب. 1591 - رام الله 

Goods/Services:
Insurance  financial affairs  monetary affairs  
real estate affairs. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

والشؤون العقارية. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)289(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35508 العالمة التجارية رقم :  35508

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Al Shareka Al Falastenyeh Lel 
Eqrad Wal Tanmeyah Mem. Kh.(Ghair Rebheyeh) 

بإسم :  الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية م. خ. 
)غير ربحية(    

Applicant Address :Ramallah - Palestine, , ,  , , , , العنوان :  رام الله - فلسطين
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Applicant for Correspondence: Kamal Wa 
Mosharekouh - Mohamon wa Mostasharoon 
Qanoneyoon 

PALESTINE
P.O.Box 1591 Ramallah 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - محامون ومستشارون 
قانونيون 

فلسطين

ص. ب. 1591 - رام الله 

Goods/Services:
Insurance  financial affairs  monetary affairs  
real estate affairs. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

والشؤون العقارية. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)290(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35510 العالمة التجارية رقم :  35510

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al Atheed lltejara al3ama بإسم :  العضيد للتجارة العامة ش.ذ.م.م

Applicant Address :P.O.BOX 27142 ,DEIRA, AL-
RASS,DUBAI,UNITED ARAB EMIRATES, , , 

العنوان :  صندوق بريد 27142 ديرة ، الراس ، دبي ى، 
اإلمارات العربية المتحدة, , , , 

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : المحامي عصام التميمي

فلسطين

 الخليل - رأس الجورة - عمارة برهان الجعبري ط 3 جوال 

0599760135

Goods/Services:
Meat,fish, poultry and game, meat extracts; 
prsserved,dried and cooked fruits and vegetab
les;jellies,jams,compotes;eggs milk and milk 
products; edible oils and fats

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد ، خالصات 
ومستخرجات اللحوم ، األطعمة المحفوظة والفواكة 

والخضروات المحفوظة ، البيض والبن ، ومنتجات األلبان 
، والمربى ، الزيت والدهون الصالحة لألكل .
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)291(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35511 العالمة التجارية رقم :  35511

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sharekat Shawer Land 
Lelkhadamat Alseiahiah

بإسم :  شركة شاور الند للخدمات السياحية  م خ م   

Applicant Address :Anabta- Main Street – Qurb 
Mahtet Alhejaz Lelmahrouqat- Benaiat Mouhamed 
Shawer, , , 

العنوان :  عنبتا – الشارع الرئيسي- قرب محطة الحجاز 
للمحروقات- بناية محمد شاور, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال 

وتفعيل النشاط المكتبي     

  

)292(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35512 العالمة التجارية رقم :  35512

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: GHADEER MOHAMMAD 
AWAD QUBAHA

بإسم :  غدير محمد عوض كبها   

Applicant Address : JINEN - MUJAMA' KARAJ 
AL QURA AL GHARBE - JAWAL : 0599211605, 
, , 

العنوان :  جنين - مجمع كراج القرى الغربي - جوال  : 
 , , , ,0599211605
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Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ 
التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 

من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات 
المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة 

ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 
)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

  

)293(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35513 العالمة التجارية رقم :  35513

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Sharekat Shawer Land 
Lelkhadamat Alseiahiah

بإسم :  شركة شاور الند للخدمات السياحية  م خ م   

Applicant Address :Anabta- Main Street – Qurb 
Mahtet Alhejaz Lelmahrouqat- Benaiat Mouhamed 
Shawer, , , 

العنوان :  عنبتا – الشارع الرئيسي- قرب محطة الحجاز 
للمحروقات- بناية محمد شاور, , , , 

Applicant for Correspondence: عنوان التبليغ : 

Goods/Services:
Education providing of training entertainment 
sporting and cultural activities

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم والتهذيب والتدريب والترفيه واالنشطة 

الرياضية والثقافية
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)294(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35515 العالمة التجارية رقم :  35515

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: SHERKET WASEF HAJ 
AHMAD AMER LESTERAD O TAWZE'E KETA' 
GHAYAR AL SAYARAT

عامر الستيراد قطع  احمد  الحاج  :  شركة واصف  بإسم 
غيارالسيارات   

Applicant Address :NABLUS -  MAKHFYEH - 
TEL : 092345555, , , 

العنوان :  نابلس - المخفيه - الشارع الرئيسي - تلفون 
 , , , ,092345555 :

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
CUT BRAKE CARS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع فرامل السيارات

  

)295(

Date :04/03/2019 التاريخ:  2019/03/04

Trademark No.:35516 العالمة التجارية رقم :  35516

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: JAFORA TABORI LTD.     .بإسم :  جافورا تابوري لميتد

Applicant Address :an Israeli company of, Gad 
Feinstein Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; 
ISRAEL, , , 

العنوان :  شركة اسرائيلية عنوانها، غاد فاينشتاين 
رود، ص.ب 2340، ريهوفوت 76120، اسرائيل , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 
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Goods/Services:
Beers  mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks  fruit drinks and fruit 
juices  syrups and other preparations for making 
beverages  flavored drinking water  vegetable 
drinks and vegetable juices  soft beverages  
soda beverages  ciders  shake beverages  health 
beverages  energy beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة، المياه المعدنية والغازية ومشروبات اخرى 

غير كحولية، شراب الفواكه وعصير الفواكه، الشراب 
المحلى ومستحضرات اخرى لصنع المشروبات، مياه 

الشرب المنكهة،  شراب الخضار وعصائر الخضار، 
المشروبات الخفيفة، مشروبات الصودا، عصير التفاح،  
مشروبات مخفوقة، مشروبات الصحة، مشروبات الطاقة. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)296(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35518 العالمة التجارية رقم :  35518

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: JELANCO FOR TRADE AND 
INDUSTRY

بإسم :  شركة جيالنكو للتجارة والصناعة    

Applicant Address :QEZOON STREET-
HEBRON-PALESTINE, , 176, 

العنوان :  الخليل-شارع قيزون , , 176, , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
HAND TOOLS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدد يدوية 

  

)297(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35519 العالمة التجارية رقم :  35519

Class: 43 في الصنف :   43
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Applicant Name: ali omar mohamad aboutayyoun بإسم :  علي عمر محمد ابوطيون   

Applicant Address :nablus_share a sofyan jawal 
0599731936, , , 

العنوان :  نابلس-شارع سفيان جوال 0599731936, 
 , , ,

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
services for providing food and drink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير االطعمة والمشروبات 

  

)298(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35521 العالمة التجارية رقم :  35521

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Education  providing of training  providing 
educational information  publication of texts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب؛ تقديم 

المعلومات التعليمية؛ خدمات نشر النصوص 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)299(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35522 العالمة التجارية رقم :  35522
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Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Communications to the public of statements or 
announcements by any means of dissemination 
and concerning all kinds of goods or services, 
including those relating to public health, 
lifestyle, tobacco, protection of the environment  
administration of patient and consumer 
loyalty programs. information agency, 
advertising services  product demonstrations  
demonstration services and wholesale or retail 
sale of care products, natural food products, 
cosmetics, hygiene, smoking cessation support 
products. institutional campaign services, 
including assistance to smokers and non-
smokers in the face of tobacco, by-products 
and tobacco substitutes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

إبالغ الجمهور بالبيانات أو اإلعالنات بأي وسيلة نشر 

وفيما يتعلق بجميع أنواع السلع أو الخدمات، بما 

في ذلك تلك المتعلقة بالصحة العامة، نمط الحياة، 

التبغ، وحماية البيئة؛ إدارة برامج والء المريض 

والمستهلك.  وكالة معلومات، خدمات الدعاية 

واإلعالن؛ عروض المنتجات؛ خدمات العروض والبيع 

بالجملة أو بالتجزئة من لمنتجات العناية، منتجات 

غذائية طبيعية، مستحضرات التجميل، النظافة، 

منتجات دعم اإلقالع عن التدخين.  خدمات الحمالت 

المؤسسية، بما في ذلك المساعدة للمدخنين وغير 

المدخنين في مواجهة التبغ، المنتجات الثانوية 

وبدائل التبغ 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)300(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35523 العالمة التجارية رقم :  35523

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه
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Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Telecommunications  news agency services  
provision of internet discussion forums  
television broadcasting  services enabling 
smokers and non-smokers to converse with 
specialists 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات الوكاالت اإلخبارية؛ 
توفير منتديات النقاش على اإلنترنت؛ خدمات البث 

التلفزيوني؛ خدمات تمكين المدخنين وغير المدخنين 
من التحدث مع المختصين 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)301(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35524 العالمة التجارية رقم :  35524

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.     .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 
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Goods/Services:
Education  training  entertainment  sports and cultural 
activities. Loan library services  entertainment, 
sports, education club services  organization and 
conduct of sports competitions, colloquiums, 
conferences, congresses, shows  instructional 
examinations, practical training (demonstrations)  
fitness class  publications of books and magazines. 
Rental of cinematographic films  Tutoring 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمات التعليمية ؛ والتدريب؛ الخدمات الترفيهية؛ 

النشاطات الرياضية والثقافية.  خدمات مكتبات اإلعارة؛ 
الخدمات الترفيهية، األلعاب الرياضية، خدمات نادي 

التعليم؛ تنظيم وإجراء المسابقات الرياضية، الندوات، 
المؤتمرات، االجتماعات،  العروض؛ االمتحانات التعليمية، 

تدريب عملي )عروض توضيحية(؛ فصول اللياقة؛ منشورات 
الكتب والمجالت.  تأجير أفالم سينمائية؛ التدريس 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)302(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35525 العالمة التجارية رقم :  35525

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: Philip Morris Products S.A. .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland, , , 

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
 , , , ,

Applicant for Correspondence: SABA 
INTELLECTUAL PROPERTY 

PALESTINE
Saba & Co. P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 
2989760 , 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

فلسطين

سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البيرة - الضفة 

الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Health services, health counselling  medical 
services  veterinary services  hygiene and 
beauty care for humans or animals  health 
advice  counselling, treatment and therapeutic 
or informational support for smoking cessation 
support  detoxification services. Agriculture, 
horticulture and forestry services. Medical 
services  veterinary services  hygiene and 
beauty care for humans or animals  agriculture, 
horticulture and forestry services. Services related 
to plant cultivation. medical equipment rental 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات صحية، االستشارات في مجال الصحة؛ الخدمات 

الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ العناية بالنظافة والجمال 
للبشر أو الحيوانات؛ مشورات تتعلق بالصحة؛ تقديم 
المشورة، العالج والدعم العالجي أو المعلوماتي لدعم 

اإلقالع عن التدخين؛ خدمات إزالة السموم.  الزراعة، 
خدمات البستنة والحراجة.  الخدمات الطبية؛ الخدمات 

البيطرية؛ العناية بالنظافة والجمال للبشر أو الحيوانات؛ 
الزراعة، خدمات البستنة والحراجة.  الخدمات المتعلقة 

بزراعة النباتات.  تأجير المعدات الطبية 

Special condition:               :اشتراطات خاصة
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)303(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35526 العالمة التجارية رقم :  35526

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: ahmad monther sobhy shahrory بإسم :  احمد منذر صبحي شحروري    

Applicant Address :nablus -bet wazan - jawal : 
0598908407, , , 

العنوان :  نابلس - بيت وزن - 0598908407, , , , 

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : المحامي نواف حجاب

فلسطين

شارع سفيان عمارة عنتر - ط 5 جوال رقم 0597770689

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

وتفعيل النشاط المكتبي.

  

)304(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35527 العالمة التجارية رقم :  35527

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: ahmad monther sobhy shahrory بإسم :  احمد منذر صبحي شحروري    

Applicant Address :nablus -bet wazan - jawal : 
0598908407, , , 

العنوان :  نابلس - بيت وزن - 0598908407, , , , 
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Applicant for Correspondence: 

PALESTINE

عنوان التبليغ : المحامي نواف حجاب

فلسطين

شارع سفيان عمارة عنتر - ط 5 جوال رقم 0597770689

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accomodation.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت.

)305(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35528 العالمة التجارية رقم :  35528

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: mahdi imad ahmad barah بإسم :  مهدي عماد احمد بعارة   

Applicant Address :nablus share a 16awwal 
0599500700

العنوان :  نابلس - شارع 16 جوال 0599500770

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions. ( Beauty salon 
and hair cutting )

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

وتفعيل النشاط المكتبي.) صالون تجميل وقص شعر( 

  

)306(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35529 العالمة التجارية رقم :  35529
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Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: SHARIKAT ALOKHOWA 
LLZYOUT ALMADANIEH WALT

بإسم :  شركة االخوة للزيوت المعدنية والتجارة العامة   

Applicant Address :AL KHALIL, , , , , , ,العنوان :  الخليل شارع السالم

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
MINERAL OIL AND GREASES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيوت المعدنية والشحوم المعدنية

  

)307(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35530 العالمة التجارية رقم :  35530

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rafat Irssan Salem Sulaiman بإسم :  رافت عرسان سالم سليمان

Applicant Address :Ramallah Qarawa Bani Zaid 
Awal Albalad, , , 

العنوان :  رام الله - قراوة بني زيد -  أول البلد , , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز ؛ 

التابيوكا والساغو ؛ والدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات ؛ الحلويات 
المثلجة ؛ عسل النحل والعسل األسود ؛ الخميرة 

ومسحوق الخبيز ؛ الملح ؛ الخردل؛ الخل والصلصات ) 
التوابل (؛ البهارات؛ الثلج 
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)308(

Date :05/03/2019 التاريخ:  2019/03/05

Trademark No.:35531 العالمة التجارية رقم :  35531

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rafat Irssan Salem Sulaiman بإسم :  رافت عرسان سالم سليمان    

Applicant Address :Ramallah Qarawa Bani Zaid 
Awal Albalad, , , 

العنوان :  رام الله - قراوة بني زيد -  أول البلد , , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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 :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز ؛ 

التابيوكا والساغو ؛ والدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات ؛ الحلويات 
المثلجة ؛ عسل النحل والعسل األسود ؛ الخميرة 

ومسحوق الخبيز ؛ الملح ؛ الخردل؛ الخل والصلصات 
)التوابل (؛ البهارات؛ الثلج

  

)309(

Date :06/03/2019 التاريخ:  2019/03/06

Trademark No.:35532 العالمة التجارية رقم :  35532

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Latefa Abd Elkader musleh     بإسم :  لطيفة عبد القادر مصطفى مصلح

Applicant Address :Al-Bireh - Old Town - behind 
Al Omari Mosque near Abu Samaha Restaurant Al 
Zein Restaurant., , ,

العنوان :  البيرة - البلدة القديمة - خلف مسجد العمري 
بالقرب من مطعم  أبو سماحة مطعم الزين , , , ,

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ
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Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

وتفعيل النشاط المكتبي 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

  

)310(

Date :06/03/2019 التاريخ:  2019/03/06

Trademark No.:35534 العالمة التجارية رقم :  35534

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Adeeb Barakat A Atrash بإسم :  اديب بركات عطية االطرش

Applicant Address :al khalil , , ,  , , , , العنوان :  الخليل عين سارة

Applicant for Correspondence: 

PALESTINE
al khalil

عنوان التبليغ : احمد رمضان

فلسطين

الخليل عين سارة

Goods/Services:
restaurant services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم

  

)311(

 

Date :07/03/2019 التاريخ:  2019/03/07

Trademark No.:35535 العالمة التجارية رقم :  35535

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Apple Inc. بإسم :  أبل انك.

Applicant Address :One Apple Park Way, 
Cupertino, California 95014, United States of 
America, , , 

العنوان :  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 
95014، الواليات المتحدة األمريكية , , , , 
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Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Computers  computer hardware  wearable 
computer hardware  handheld computers  
tablet computers  telecommunications 
apparatus and instruments  telephones  
mobile telephones  smart phones  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 digital electronic devices 
capable of providing access to the internet, for 
sending, receiving and storing of telephone 
calls, electronic mail, and other digital data  
smart watches  wearable activity trackers  
connected bracelets [measuring instruments]  
electronic book readers  computer software  
computer software for setting up, configuring, 
operating or controlling mobile devices, 
mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top 
boxes, televisions, and audio and video 
players  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, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set 
top boxes, and audio and video players and 
recorders  wearable computer peripherals  
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones  mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set 
top boxes,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل 
للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ 

األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛  
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  أجهزة 
االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور 

والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط 
المتعددة؛ أجهزة اتصال  الشبكات؛ األجهزة الرقمية 

االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول 
الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين 

المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من 
البيانات الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة 

للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل 
ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد 

االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات 
الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور 

الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ 
البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل 

اعداد او تشكيل او تشغيل او التحكم باألجهزة النقالة 
والهواتف النقالة واألجهزة القابلة للبس والحواسيب 
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول 

وأجهزة التلفزيون ومشغالت الصوت والفيديو؛ 
برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ 

المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات 
ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة 

للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة 
الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية  وسماعات االذن 
وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 

الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب 
القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس 

الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية
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and audio and video players and recorders  
accelerometers  altimeters  distance 
measuring apparatus  distance recording 
apparatus  pedometer  pressure measuring 
apparatus  pressure indicators  monitors, 
display screens, head mounted displays, 
and headsets for use with computers, smart 
phones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart 
glasses, televisions, and audio and video 
players and recorders  smart glasses  3D 
spectacles  eyeglasses  sunglasses  spectacle 
lenses  optical glass  optical goods  optical 
apparatus and instruments  cameras  flashes 
for cameras  display screens for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, and audio and video 
players and recorders  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  
global positioning systems (GPS devices)  
navigational instruments  remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, audio 
and video players and recorders, televisions, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems  wearable devices 
for controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, audio 
and video players and recorders, televisions, 
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,

والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة قياس 

التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ 
أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس 

الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات 
عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 
الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة 

االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 
التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 

النظارات الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ 

المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ 
الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب 

وأجهزة الهاتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 
واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت وسجالت 
الصوت والفيديو؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب 

ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص 
ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ 

الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ 
مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ 

أجهزة الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ 

الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال 
وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة 

إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة الخاصة باألنظمة 
العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة 

م للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
ّ
تحك

اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات 
الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة 
للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات 
الصوت
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and adapters for use with all of the aforesaid 
goods  interfaces for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set 
top boxes, and audio and video players and 
recorders  protective films adapted for computer 
screens  covers, bags, cases, sleeves, straps and 
lanyards for computers, mobile telephones, 
mobile digital electronic devices,  wearable 
electronic devices, smart watches, smart 
glasses, 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  electrically 
heated socks  electronic voice command and 
recognition apparatus for controlling the 
operations of consumer electronics devices and 
residential systems  personal digital assistants  
heat regulating apparatus  thermostats  monitors, 
sensors, and controls for air conditioning,

وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية 
وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ 

شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ 
أجهزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل وأجهزة 

الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء 
والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع 

كافة المنتجات السابقة واجهات بينية للحواسيب 
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف 

النقالة واألجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للبس  والساعات الذكية والنظارات 

الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية 

المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب 
والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب 
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة 

واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس 

وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 
قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر 

اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ 
المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة لفحص البريد 

المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي 
تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ 
آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ 
آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس 

الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة 
القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛ الدارات 
المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛  الشاشات الفلورية؛ 

أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء 
]األلياف البصرية[؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن 
بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة 

التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية 
لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات 

اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ 
صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ 

معّوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد؛ 
الجوارب التي تحّمى كهربائًيا؛ األجهزة اإللكترونية ذات 

التحكم الصوتي
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heating, and ventilation devices and systems  
electric regulating apparatus  electric light 
regulators (dimmers)  lighting control 
apparatus  electrical outlets  electrical and 
electronic switches  alarms, alarm sensors, and 
alarm monitoring systems  smoke and carbon 
monoxide detectors  electric and electronic locks 
and latches for doors and windows  electric and 
electronic controls for garage doors  residential 
security and surveillance systems. 

 والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل 

األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني 

السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛  اجهزة 

تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات الحرارة(؛  

شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة  

وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية؛ اجهزة 

التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية 

)خافتات الضوء(؛ اجهزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ 

الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة 

إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة 

اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد 

الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ 

الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية 

والكترونية ألبواب المرآب ؛ انظمة امن ومراقبة المباني 

السكنية. 

Special condition:               :اشتراطات خاصة

)312(

Date :07/03/2019 التاريخ:  2019/03/07

Trademark No.:35536 العالمة التجارية رقم :  35536

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Apple Inc.     .بإسم :  أبل انك

Applicant Address :One Apple Park Way, 
Cupertino, California 95014, United States of 
America, , , 

العنوان :  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 
95014، الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 
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Goods/Services:
Maintenance, installation, repair, and servicing 
of computer hardware, computer peripherals, 
computer hardware, computer software, 
watches, and consumer electronic devices  
technical support and troubleshooting services 
for computer hardware, computer peripherals, 
computer hardware, computer software, 
watches, and consumer electronic devices  
Maintenance, installation, repair, and servicing 
of digital audio and video players, digital 
audio and video receivers, handheld electronic 
devices, automotive navigation devices, in-car 
entertainment systems, automotive electronic 
devices, driver-assistance equipment, electronic 
organizers and electronic notepads  installation, 
maintenance, consulting, and technical 
support services with respect to lighting, air 
conditioning, ventilation, heating, alarm, 
security, surveillance, and home automation 
devices, controls, and systems  maintenance, 
installation, repair, and servicing of electric, 
electronic and multimedia devices and 
equipment for automobiles, trucks and other 
land vehicles  maintenance, repair, and servicing 
of automobiles, trucks, two-wheeled motor 
vehicles  automobile service station services  
custom installation of automobile interiors  
providing technical support, namely, technical 
advice concerning the installation, repair and 
maintenance of electric or electronic apparatus, 
equipment and devices used for automobiles 
and land vehicles  repair of automotive sound 
and video equipment and parts  providing 
an online computer database featuring 
technical information about the installation 
and maintenance of automotive parts and their 
accessories.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صيانة العتاد الحاسوبي واألجهزة الطرفية 

الملحقة بالحواسيب والعتاد الحاسوبي والبرمجيات 
الحاسوبية والساعات وأجهزة المستهلك 

اإللكترونية وتركيبها وإصالحها وخدمتها؛ خدمات 
الدعم التقني والتحري عن اعطال العتاد الحاسوبي 

واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والعتاد 
الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية والساعات 

وأجهزة المستهلك اإللكترونية وإصالحها؛ صيانة 
مشغالت محتويات الصوت والفيديو الرقمية 
وأجهزة استقبال محتويات الصوت والفيديو 
الرقمية واألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد 

وأجهزة المالحة الخاصة بالمركبات وأنظمة الترفيه 
في السيارات واألجهزة اإللكترونية الخاصة 

بالمركبات ومعدات مساعدة السائق والمنظمات 
اإللكترونية والدفاتر اإللكترونية وتركيبها 

وإصالحها وخدمتها؛ خدمات التركيب والصيانة 
والخدمات االستشارية وخدمات الدعم التقني 
المتعلقة باإلضاءة وتكييف الهواء والتهوية 

والتدفئة واالنذار واالمن والمراقبة واالجهزة 
ووسائل التحكم واالنظمة الخاصة بالمكننة 

المنزلية؛ صيانة األجهزة والمعدات الكهربائية 
واإللكترونية والمتعددة الوسائط الخاصة 

بالسيارات والشاحنات والمركبات البرية األخرى 
وتركيبها وإصالحها وخدمتها؛ صيانة السيارات 
والشاحنات والمركبات ذات العجلتين وإصالحها 

وخدمتها؛ خدمات محطات خدمة السيارات؛ 
تركيب تصميمات داخلية مخصصة للسيارات؛ 
توفير الدعم التقني وتحديًدا المشورة التقنية 

المتعلقة بتركيب األجهزة والمعدات الكهربائية 
واإللكترونية المستخدمة للسيارات والمركبات 

البرية وإصالحها وصيانتها؛ إصالح معدات وقطع 
السيارات الخاصة بمحتويات الصوت والفيديو؛ 
توفير قاعدة بيانات حاسوبية مباشرة )ان-الين( 
تتضمن معلومات تقنية بشأن تركيب وصيانة 

قطع السيارات واكسسواراتها.

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)313(

Date :07/03/2019 التاريخ:  2019/03/07

Trademark No.:35537 العالمة التجارية رقم :  35537

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Apple Inc.     .بإسم :  أبل انك

Applicant Address :One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of America, , , 

العنوان :  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 
95014، الواليات المتحدة األمريكية , , , , 

Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Land vehicles  bicycles  motorcycles  mopeds  
engines and electric motors for land vehicles, 
bicycles, motorcycles, and mopeds  components, 
parts, and accessories for land vehicles, bicycles, 
motorcycles, and mopeds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المركبات البرية؛ الدراجات الهوائية؛ الدراجات 

النارية؛ الدراجات ذات المحركات الصغيرة؛ المحركات 
والمحركات الكهربائية للمركبات البرية والدراجات 

الهوائية والدراجات النارية والدراجات ذات المحركات 
الصغيرة؛ المكونات والقطع واالكسسوارات الخاصة 

بالمركبات البرية والدراجات الهوائية والدراجات النارية 
والدراجات ذات المحركات الصغيرة. 

Special condition:                           :اشتراطات خاصة

)314(

Date :07/03/2019 التاريخ:  2019/03/07

Trademark No.:35538 العالمة التجارية رقم :  35538

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Apple Inc.     .بإسم :  أبل انك

Applicant Address :One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of America, , , 

العنوان :  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 
95014، الواليات المتحدة األمريكية , , , , 
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Applicant for Correspondence: A.F. &amp; R. 
SHEHADEH, LAW OFFICE 

PALESTINE
P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

فلسطين

ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Design and development of computer hardware, 
software, peripherals, and computer and video 
games  computer hardware and software consulting 
services  computer programming  design of 
computer databases  electronic data storage  cloud 
computing services  rental of computer hardware, 
software, and peripherals  providing online non-
downloadable software  consultation services 
for developing computer systems, databases and 
applications  computer security and data security 
consultancy  data encryption services  providing 
computer hardware or software information 
online  maintenance, repair and updating of 
computer hardware, software, peripherals, and 
applications  technical support services, diagnosing 
and troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services  website creation, design, and maintenance 
services  website hosting services  providing 
search engines for obtaining data via the internet 
and other electronic communications networks  
creating indexes of online information, sites and 
other resources available on the Internet and other 
electronic communications networks  online social 
networking services  providing a social networking 
website  cartography and mapping services  
scientific and technological services  industrial 
design services  industrial analysis and research 
services  information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 

الحاسوبية واألجهزة الطرفية المحلقة بالحواسيب 
وألعاب الحاسوب والفيديو؛ الخدمات االستشارية 
المتعلقة بالعتاد و البرمجيات الحاسوبية؛ برمجة 

الحاسوب؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ تخزين 
البيانات إلكترونيًا؛ خدمات الحوسبة السحابية؛ تأجير 

العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية 
الملحقة بالحاسوب؛ توفير البرمجيات المباشرة )ان-

الين( غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير 
األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ 

االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن البيانات؛ 
خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن العتاد 

الحاسوبي والبرمجيات مباشرة )ان-الين(؛ صيانة وإصالح 
وتحديث العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة 
الطرفية الملحقة بالحاسوب والتطبيقات؛ خدمات 

الدعم التقني وتشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي 
والبرمجيات واستكشافها وإصالحها وخدمات 

مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية 
وتصميمها وصيانتها؛ خدمات استضافة المواقع 
اإللكترونية؛  توفير محركات البحث للحصول على 

البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل 
اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة )ان-

الين( والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة 
اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ 

توفير الخدمات المباشرة )ان-الين( لشبكات العالقات 
االجتماعية؛ توفير موقع الكتروني لشبكات العالقات 

اجتماعية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ 
الخدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التصميم 

الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات 
تقديم المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة 

بكل ما سبق ذكره.

Special condition:                           :اشتراطات خاصة
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)315(

Date :10/03/2019 التاريخ:  2019/03/10

Trademark No.:35544 العالمة التجارية رقم :  35544

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Diyarona Real state Development 
& Investment Private shareholding company 

بإسم :  شركة ديارنا للتطوير العقاري واالستثمار 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Nablus - share'e tunis - dahiyit 
al nakhel - jawal : 059760600, , , 

العنوان :   نابلس – شارع تونس - ضاحية النخيل - 
جوال : 059760600, , , , 

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

Goods/Services:
Building construction; repair; installation services.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو التجميع.

  

)316(

Date :10/03/2019 التاريخ:  2019/03/10

Trademark No.:35545 العالمة التجارية رقم :  35545

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: NEDAL IBRAHEEM HUSEEN 
ABOSHAMAA

بإسم :  نضال ابراهيم حسين ابو شمعه   

Applicant Address :NABLUS  SHAREE BALATA 
ASKAR - JAWAL :l 0599972688, , , 

العنوان :  نابلس - شارع بالطه عسكر - جوال : 
 , , , ,0599972688

Applicant for Correspondence:  : عنوان التبليغ

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

وتفعيل النشاط المكتبي.
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)317(
Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل 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: 5668

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
بأن مالك  أعلن   ، 1952 وتعديالته  )33( لسنة  رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:- 5668

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: GAT GIVAT CHAIM , COOPERATIVE 
SOCIETY FOR PRESERVATION OF 
GRICULTURAL PRODUCTS LTD. 
Address : GAT GIVAT CHAIM , COOPERATIVE 
SOCIETY FOR PRESERVATION OF 
GRICULTURAL PRODUCTS LTD.  (whose 
address is: KIBBUTZ GIVAT CHAIM , 38100 
, ISTAEL)
TO:  International Beer Breweries Ltd.
Address : 5 Bar - Lev Blvd., Ashkelon, Israel.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
كووبراتيف سوسيوتي   ، شايم  جيفات  جات   : من 
فور بريسيرفيشين اوف اغريكالتشار بروداكتس ال 

تي دي  
، كووبراتيف سوسيوتي  : جات جيفات شايم  العنوان 
فور بريسيرفيشين اوف اغريكالتشار بروداكتس ال تي 

دي )وعنوانه: كيبوتز جيفات شايم , 38100 اسرائيل(
الى: انترناشينال بيرز برويريز لميتد

العنوان : 5 بار - ليف بوليفارد، اشكلون، اسرائيل

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
28/10/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/10/28  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

)318(
Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل 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: 8764

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
بأن مالك  أعلن   ، 1952 وتعديالته  )33( لسنة  رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:- 8764

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co.KG

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
: بورينجر انجلهايم فارما جي ام بي اتش اند سي  من 

او .كي جي  



253 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

Address : Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
& Co.KG (whose address is: 173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim, Germany)
TO:  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Address : Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am 
Main - GERMANY
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
01/01/2017
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اند  ام بي اتش  انجلهايم فارما جي  : بورينجر  العنوان 
سي او .كي جي )وعنوانه: 173، بينجر شتراسة، 55216 

انجلهايم ، المانيا(
الى: سانوفل - آفينتيس

العنوان : شارع برونينج 50 - 65926 فرانكفورت آم ماين 
- المانيا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2017/01/01  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

)319(
Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل 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: 8766

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
بأن مالك  أعلن   ، 1952 وتعديالته  )33( لسنة  رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
8766

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co.KG
Address : Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
& Co.KG (whose address is: 173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim, Germany)
TO:  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Address : Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am 
Main - GERMANY

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
: بورينجر انجلهايم فارما جي ام بي اتش اند سي  من 

او . كي جي  
اند  ام بي اتش  انجلهايم فارما جي  : بورينجر  العنوان 
سي او . كي جي )وعنوانه: 173، بينجر شتراسة، 55216 

انجلهايم ، المانيا(
الى: سانوفل - آفينتيس

العنوان : شارع برونينج 50 - 65926 فرانكفورت آم ماين 
- المانيا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
01/01/2017
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2017/01/01  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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)320(
Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل 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: 8769

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
بأن مالك  أعلن   ، 1952 وتعديالته  )33( لسنة  رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
8769

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co.KG
Address : Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
& Co.KG (whose address is: 173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim, Germany)
TO:  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Address : Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am 
Main - GERMANY

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بورينجر انجلهايم فارما جي ام بي اتش اند كو. ك ج  
العنوان : بورينجر انجلهايم فارما جي ام بي اتش اند كو. 
ك ج )وعنوانه: 173، بينجر شتراسة، 55216 انجلهايم 

، المانيا(
الى: سانوفل - آفينتيس

العنوان : شارع برونينج 50 - 65926 فرانكفورت آم ماين 
- المانيا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
01/01/2017
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2017/01/01  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

)321(
Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل 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: 17760

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
بأن مالك  أعلن   ، 1952 وتعديالته  )33( لسنة  رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
17760

In class : 12 في الصنف : 12
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Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o
Address : Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o 
(whose address is: vodstvo-pravno podrocje, 
Skofjeloska 6, 4000 Kranj, Slovenia. )
TO:  The Goodyear Tire & Rubber Company
Address : 1144 East Market Street Akron, Ohio 
44316 - 0001, United States Of America.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : غوديير دنلوب سافا دي.او.او  

العنوان : غوديير دنلوب سافا دي.او.او )وعنوانه: فودستفو- 
برافنو ، سكوفجيلوسكا 6 ، 4000 كرانج ، سلوفينيا (

الى: ذي غودير تاير اند رابر كومباني
أوهايو  أكرون،  ستريت  ماركت  إيست   1144  : العنوان 

44316 - 0001، الواليات المتحدة االمريكية.

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
01/02/2014
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks' 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2014/02/01  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

)322(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 3400

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-3400

In class 3 في الصنف 3

Has Changed /or Correction his name

From: guerlain societe anonyme
TO: GUERLAIN
GUERLAIN

قد غير/ او صحح اسمه

من :  جويالن سوسياتي انونيوم
الى :جيرالن  

جيرالن

)323(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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:3445 

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 3445

In class5 5 في الصنف
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Has Changed /or Correction his name

From: Merck Sante
TO: Merck Sante S.A.S
Merck Sante S.A.S

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ميرك سانته
الى :ميرك سانتيه أس.إيه.أس  

ميرك سانتيه أس.إيه.أس

)324(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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:4853 

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
4853

In class14 14 في الصنف

Has Changed /or Correction his name

From: casio keisanki kaisha,casio computer co.,ltd
TO: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha ( Casio 
Computer Co., Ltd)
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha ( Casio 
Computer Co., Ltd)

قد غير/ او صحح اسمه

كاسيو  كايشا  كابيوشيكي  كياسانكي  كاسيو    : من 
كمبيوتر كو ليميتد

كاسيو   ( كايشا  كابوشيكي  كيسانكي  :كاسيو  الى 
كومبيوتر كومباني ليمتد(  

كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا ) كاسيو كومبيوتر 
كومباني ليمتد(

)325(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 4854

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 4854

In class 28 في الصنف 28
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Has Changed /or Correction his name

From: casio keisanki kaisha,casio computer co.,ltd
TO: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha ( Casio 
Computer Co., Ltd)
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha ( Casio 
Computer Co., Ltd)

قد غير/ او صحح اسمه

كاسيو  كايشا  كابيوشيكي  كياسانكي  كاسيو    : من 
كمبيوتر كو ليميتد

كاسيو   ( كايشا  كابوشيكي  كيسانكي  :كاسيو  الى 
كومبيوتر كومباني ليمتد(  

كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا ) كاسيو كومبيوتر 
كومباني ليمتد(

)326(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 4855

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
4855

In class 15 في الصنف 15

Has Changed /or Correction his name

From: casio keisanki kaisha,casio computer co.,ltd
TO: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio 
Computer Co., Ltd)
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer 
Co., Ltd)

قد غير/ او صحح اسمه

كاسيو  كايشا  كابيوشيكي  كياسانكي  كاسيو    : من 
كمبيوتر كو ليميتد

)كاسيو  كايشا  كابوشيكي  كيسانكي  :كاسيو  الى 
كومبيوتر كومباني ليمتد(  

كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا ) كاسيو كومبيوتر 
كومباني ليمتد(

)327(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 5052

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 5052

In class 3 في الصنف 3
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Has Changed /or Correction his name

From: Coty Gmbh
TO: Coty Germany Gmbh 
Coty Germany Gmbh 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  كوتي جي ام بي اتش
الى :كوتي جيرماني جي ام بي اتش  

كوتي جيرماني جي ام بي اتش

)328(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 5061

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 5061

In class 3 في الصنف 3

Has Changed /or Correction his name

From: Coty Gmbh
TO: Coty Germany Gmbh 
Coty Germany Gmbh 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  كوتي جي ام بي اتش
الى :كوتي جيرماني جي ام بي اتش  

كوتي جيرماني جي ام بي اتش

)329(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 5511

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5511

In class 25 في الصنف 25

Has Changed /or Correction his name

From: henri bendel, inc
TO: Henri Bendel, LLC
Henri Bendel, LLC

قد غير/ او صحح اسمه

من :  هنري بينديل ، انك
الى :هنري بندل، أل أل سي  

هنري بندل، أل أل سي
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)330(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 5512

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 5512

In class 25 في الصنف 25

Has Changed /or Correction his name

From: henri bendel, inc
TO: Henri bendel, LLC
Henri bendel, LLC

قد غير/ او صحح اسمه

من :  هنري بينديل ، انك
الى :هنري بندل، أل أل سي  

هنري بندل، أل أل سي

)331(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 7381

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 7381

In class 5 في الصنف 5

Has Changed /or Correction his name

From: Merck Sante and Merck Sante S.A.S
TO: Merck Sante  S.A.S
Merck Sante  S.A.S

قد غير/ او صحح اسمه

ميرك  أس.إيه.أس;  سانته  ميرك  سانته;  ميرك    : من 
سانتيه  و ميرك سانتيه أس.إيه.أس

الى :ميرك سانتيه أس.إيه.أس  
ميرك سانتيه أس.إيه.أس
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)332(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 7382

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 7382

In class 5 في الصنف 5

Has Changed /or Correction his name

From: Merck Sante
TO: Merck Sante S.A.S
Merck Sante S.A.S

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ميرك سانته
الى :ميرك سانته أس.إيه.أس  

ميرك سانته أس.إيه.أس

)333(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 12901

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 12901

In class 16 في الصنف 16

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C.)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة الخطوط الجوية القطرية )ش.ق.م.م.(
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(
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)334(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 12902

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
12902

In class 39 في الصنف 39

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C.)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة الخطوط الجوية القطرية )ش.ق.م.م.(
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)335(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 17760

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
17760

In class 12 في الصنف 12

Has Changed /or Correction his name

From: Sava Tires d.o.o. 
TO: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o
Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o

قد غير/ او صحح اسمه

من :  سافا تيرز دي.أو.أو
الى :غوديير دنلوب سافا دي.او.او  

غوديير دنلوب سافا دي.او.او
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)336(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 26622

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
26622

In class 16 في الصنف 16

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م .
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)337(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 26653

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
26653

In class 16 في الصنف 16

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م.
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(
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)338(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 26654

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
26654

In class 39 في الصنف 39

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م.
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)339(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 28189

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
28189

In class 16 في الصنف 16

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(
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)340(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 28190

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
28190

In class 39 في الصنف 39

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)341(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 30702

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
30702

In class 16 في الصنف 16

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(
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)342(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 30703

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
30703

In class 39 في الصنف 39

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)343(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 30995

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
30995

In class 16 في الصنف 16

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(
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)345(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 30996

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
30996

In class 39 في الصنف 39

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)346(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 32079

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
32079

In class 28 في الصنف 28

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(
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)347(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 32080

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
32080

In class 28 في الصنف 28

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)348(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 32081

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
32081

In class 28 في الصنف 28

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(
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)349(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 32082

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
32082

In class 28 في الصنف 28

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)350(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 32083

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
32083

In class 28 في الصنف 28

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(
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)351(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 32084

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
32084

In class 41 في الصنف 41

Has Changed /or Correction his name

From: Qatar Airways (Q.C.S.C)
TO: Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)

قد غير/ او صحح اسمه

من :  الخطوط الجوية القطرية ش.م.ق.م
الى :مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(  

مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش.م.ق.م.(

)352(
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / 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: 32376

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
32376

In class 32 في الصنف 32

Has Changed /or Correction his name

From: BULLDOG ENERGY DRINK Ltd.
TO: BULLDOG POWER Ltd.
BULLDOG POWER Ltd.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  بولدوغ إنرجي درينك لميتد.
الى :بولدوغ باور لميتد.  

بولدوغ باور لميتد.
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)353(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 1567

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
1567

In class 7 في الصنف 7

Has changed his addres
From:SEB S.A
 

TO:SEB S.A
112  Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 
Ecully 69130, France 

قد غير عنوانه 
من : سيب اس ايه

 
الى:سيب اس ايه

112 شيمين دو مولين، كومبيوس سيب، إيكوي 69130 
فرنسا.

)354(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 1568

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
1568

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:SEB S.A
 

TO:SEB S.A
  112  Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 
Ecully 69130, France 

قد غير عنوانه 
من : سيب اس اي

 
الى:سيب اس اي

112 شيمين دو مولين، كومبيوس سيب، إيكوي 69130 
فرنسا
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)355(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 1569

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
1569

In class 11 في الصنف 11

Has changed his addres
From:SEB S.A
 

TO:SEB S.A
 112  Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 
Ecully 69130, France 

قد غير عنوانه 
من : سيب اس اي

 
الى:سيب اس اي

112 شيمين دو مولين، كومبيوس سيب، إيكوي 69130 
فرنسا.

)356(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 1588

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
1588

In class 25 في الصنف 25

Has changed his addres
From:Wrangler Apparel Corp.

TO:Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road Wilmington, Delaware 
19810 USA

قد غير عنوانه 
من : رينغلير اباريل كوربوريشن

 
الى:رينغلير اباريل كوربوريشن

الوالبات  ديالوير،  ويلمينغتون،  رود،  3411سيلفرسايد 
المتحدة االمربكية
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)357( 
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 1625

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
1625

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.

TO:Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.
245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, CA 90210, 
USA

قد غير عنوانه 
من : ميترو-غولدوين-ماير ليون كوربوريشن

 
الى:ميترو-غولدوين-ماير ليون كوربوريشن

كاليفورنيا  هيلز،  بفيرلي  درايف،  بفيرلي  ان،   245
90210، الواليات المتحدة االمريكية

)358(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 5511

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5511

In class 25 في الصنف 25

Has changed his addres
From:Henri Bendel, LLC

TO:Henri Bendel, LLC
1740 Broadway, 7th Floor, New York, New York 
10019, United States of America.

قد غير عنوانه 
من : هنري بندل، أل أل سي

 
الى:هنري بندل، أل أل سي

نيويورك  نيويورك،  السابع،  الطابق  برودواي،   1740
10019, الواليات المتحدة االمريكية .
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)358(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 5512

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5512

In class 25 في الصنف 25

Has changed his addres
From:Henri bendel, LLC

TO:Henri bendel, LLC
1740 Broadway, 7th Floor, New York, New York 
10019, United States of America.

قد غير عنوانه 
من : هنري بندل، أل أل سي

 
الى:هنري بندل، أل أل سي

نيويورك  نيويورك،  السابع،  الطابق  برودواي،   1740
10019، الواليات المتحدة االمريكية 

)359(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 19714

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
19714

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Pak Gida Uretim ve Pazarlama Anonim 
Sirketi

TO:Pak Gida Uretim ve Pazarlama Anonim Sirketi
Engin Pak IS Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan 
Sokak No: 5/5, Gayrettepe, Istanbul / TURKEY

قد غير عنوانه 
من : باك غيدا يوريتم في بازارالما أنونيم سيركيتي

 
الى:باك غيدا يوريتم في بازارالما أنونيم سيركيتي

انجن باك أي س ماكيزي بروف. در. بولينت تاركان سوك. 
رقم 5/5، غارتيبي ، إستنبول ، تركيا 
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)360(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20545

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20545

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)361(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20565

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20565

In class 6 في الصنف 6

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية
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)362(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20566

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20566

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)363(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20567

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20567

In class 11 في الصنف 11

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية
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)364(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20568

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20568

In class 12 في الصنف 12

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)365(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20569

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20569

In class 27 في الصنف 27

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

كالفر  باليس،  هايدن   8600   
سيتي، كاليفورنيا 90232، الواليات المتحدة االمريكية
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)366(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20570

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
التجارية  العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33(

ذوات األرقام التالية:-
20570

In class 28 في الصنف 28

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)367(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20571

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20571

In class 6 في الصنف 6

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية
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)368(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20572

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20572

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)369(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20573

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20573

In class 11 في الصنف 11

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية
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)370(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20574

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20574

In class 12 في الصنف 12

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)371(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20575

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20575

In class 27 في الصنف 27

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية
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)372(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20576

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20576

In class 28 في الصنف 28

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)373(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20577

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20577

In class 6 في الصنف 6

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية
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)374(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20578

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20578

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)375(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20579

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20579

In class 11 في الصنف 11

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية
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)376(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20580

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20580

In class 12 في الصنف 12

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)377(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20581

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20581

In class 27 في الصنف 27

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية
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)378(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 20582

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20582

In class 28 في الصنف 28

Has changed his addres
From:Beats Electronics, LLC

TO:Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place, Culver City, California 90232, 
United States of America

قد غير عنوانه 
من : بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

 
الى:بيتس اليكترونيكس, ال ال سي

8600 هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا 90232، 
الواليات المتحدة االمريكية

)379(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 21089

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
21089

In class 12 في الصنف 12

Has changed his addres
From:BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, 
INC.

TO:BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.
200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, 
Tennessee 37201, United States of America

قد غير عنوانه 
من : بريدجستون اليسنسينغ سيرفيسز، اينك.

 
الى:بريدجستون اليسنسينغ سيرفيسز، اينك.

200 4 افنيو ساوث، ناشفيل، تيناسي 37201، الواليات 
المتحدة االمريكية
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)384(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 29099

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
29099

In class 29 في الصنف 29

Has changed his addres
From:Faraya International Limited

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

قد غير عنوانه 
من : فارايا انترناشيونال ليميتد

 
الى:فارايا انترناشيونال ليميتد

برج   ،  3006 رقم  - مكتب  قانونيون  جيتندرا محاسبون 
العطار ، شارع الشيخ زايد، ص.ب. 43630 دبي، االمارات 

العربية المتحدة

)385(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 32172

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
32172

In class 39 في الصنف 39

Has changed his addres
From:Manal Khalil Jeries Hazboun 

TO:Manal Khalil Jeries Hazboun 
Ramallah - Yafa St 6 - Bardouni Commercial 
Center - 2nd Floor - Office 206

قد غير عنوانه 
من : منال خليل جريس حزبون

 
الى:منال خليل جريس حزبون

رام الله - شارع يافا 6 - مركز البردوني التجاري - الطابق 
2 - مكتب 206



285 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

)386(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-

In class  في الصنف

Has changed his addres
From:TROY TRADING COMPANY LTD 
Amir Ben Malek st. Khalda-Khurma Bldg. 3rd 
floor, Amman , Jordan, , , 

TO:TROY TRADING COMPANY LTD 
Amir Ben Malek st. Khalda-Khurma Bldg. 3rd 
floor, Amman , Jordan,                 

قد غير عنوانه 
من : شركة تروي للتجارة ذ.م.م 

شارع امير بن مالك ،  مبنى خالدة-خورمة، الطابق الثالث 
، عمان ، االردن , ,  

الى:شركة تروي للتجارة ذ.م.م 
شارع عامر بن مالك ،  خلدا-عمارة خرما، الطابق الثالث ، 

عمان ، االردن ,

)387(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-

In class  في الصنف

Has changed his addres
From:TROY TRADING COMPANY LTD 
Amir Ben Malek st. Khalda-Khurma Bldg. 3rd 
floor, Amman , Jordan, , , 

TO:TROY TRADING COMPANY LTD 
Amir Ben Malek st. Khalda-Khurma Bldg. 3rd 
floor, Amman , Jordan,                 

قد غير عنوانه 
من : شركة تروي للتجارة ذ.م.م 

شارع امير بن مالك ،  مبنى خالدة-خورمة، الطابق الثالث 
، عمان ، االردن , ,  

الى:شركة تروي للتجارة ذ.م.م 
شارع عامر بن مالك ،  خلدا-عمارة خرما، الطابق الثالث ، 

عمان ، االردن ,
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)388(
Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

إعالن
تغيير 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: 

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-

In class  في الصنف

Has changed his addres
From:TROY TRADING COMPANY LTD 
Amir Ben Malek st. Khalda-Khurma Bldg. 3rd 
floor, Amman , Jordan, , , 

TO:TROY TRADING COMPANY LTD 
Amir Ben Malek st. Khalda-Khurma Bldg. 3rd 
floor, Amman , Jordan,                 

قد غير عنوانه 
من : شركة تروي للتجارة ذ.م.م 

شارع امير بن مالك ،  مبنى خالدة-خورمة، الطابق الثالث 
، عمان ، االردن , ,  

الى:شركة تروي للتجارة ذ.م.م 
شارع عامر بن مالك ،  خلدا-عمارة خرما، الطابق الثالث ، 

عمان ، االردن ,
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العالمات التي تم تجديدها

رقم العالمة اسم مالك العالمة رقم الصنف  تاريخ الحماية

7 شركة سجاير القدس المساهمة المحدودة 34 2033/12/29

8 شركة سجاير القدس المساهمة المحدودة 34 2033/12/29

9 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

10 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

11 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

12 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

13 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

14 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

15 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

16 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

17 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/12/29

123 شركة سجاير القدس المساهمة المحدودة 34 2033/12/29

1567 سيب اس ايه 7 2032/12/05

1568 سيب لس اي 9 2032/12/05

1569 سيب لس اي 11 2032/12/05

1588 رينغلير اباريل كوربوريشن 25 2033/03/21

1625 ميترو-غولدوين-ماير ليون كوربوريشن 9 2033/04/28

1637 بينسون آند هيدجيز )أوفرسيزس( ليمتد 34 2033/05/26

1647 جالكسو جروب ليميتد 5 2033/07/11

3436
شركة ريدكوللتصنيع والتجارة العامه واالستثمار المساهمه 

الخصوصيه المحدوده
25 2030/05/16

3760 جويالن سوسياتي انونيوم 68 3 2030/09/18

3773 عصام راضي عبد القادر عرفات 30 2030/10/02

4340 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4343 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4344 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13
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4347 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4348 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4349 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4354 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4355 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4356 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4357 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4358 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4360 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4361 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4362 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4363 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4364 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4367 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4368 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4370 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4371 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4372 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4373 الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( 34 2031/07/13

4375 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4377 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4379 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4380 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/31

4382 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4383 الشركة الشرقية 34 2031/07/13

4384 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4385 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13
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4386 الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني ( 34 2031/07/13

4722 نشأت طاهر داوود كنعان وسائد نشأت طاهر كنعان 30 2032/01/15

4797
شركة باك فاير لصناعة وتجارة االحذية المساهمة 

الخصوصية المحدوده
25 2032/01/27

4798
شركة باك فاير لصناعة وتجارة االحذية المساهمة 

الخصوصية المحدوده
25 2032/01/27

4926 نعيم جبر علي نصر - ناصر جبر علي نصر 30 2032/03/04

5249 سوني كوربوريشن 40 2032/06/28

5251 سوني كوربوريشن 42 2032/06/28

5343
شركة باك فاير لصناعة وتجارة األحذية المساهمة 

الخصوصية المحدودة
25 2032/01/28

5344
شركة باك فاير لصناعة وتجارة األحذية المساهمة 

الخصوصية المحدودة
25 2032/01/28

5703 تشامبيون برودكتس يورب ليمتد 25 2032/11/15

5865 الصالون األزرق ، تاجر فرد ، قطرية الجنسية . 16 2033/02/01

5921 سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش .م.ل 42 2033/02/19

5926 سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش .م.ل 35 2033/02/19

5933 مصطفى الشني واخوانه 11 2032/11/04

5950 امريكان هارت اسوسياشن ديزاين 38 2033/02/07

5951 امريكان هارت اسوسياشن ديزاين 42 2033/02/07

5952 امريكان هارت اسوسياشن ديزاين 41 2033/02/07

5953 امريكان هارت اسوسياشن ديزاين 16 2033/02/07

5954 ف. هوفمان- الروش آ ج 9 2033/02/07

5958 شركة تشانيل 3 2033/03/03

5960 تشانيل 3 2033/03/03

5962 تشانيل 3 2033/03/03

5963 تشانيل 3 2033/03/03

5968 كوبرا الكترونك كوربوريشن 9 2033/03/03
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5970 أي ار أي بيتيلغانغز جي ام بي اتش 37 2033/03/03

6019 سيتيبات انترناشونال كومباني. ليميتد. 34 2033/03/03

6046 ميريال 5 2033/03/05

6052 ال بيك فود سيستيمس كو . 42 2033/02/05

6053 ال بيك فود سيستيمس كو . 29 2033/02/05

6054 ال بيك فود سيستيمس كو . 42 2033/02/05

6055 ال بيك فود سيستيمس كو . 29 2033/02/05

6223 سانوفي 5 2033/05/12

6226 جونسن أند جونسون 5 2033/05/20

6234 جونسن أند جونسون 3 2033/05/20

6243 سوبر فارم اسرائيل لمتد 35 2033/05/26

6268 جونسون & جونسون 3 2033/05/11

6309 ميكروسوفت كوربوريشن 16 2033/05/21

6310 ميكروسوفت كوربوريشن 16 2033/05/21

6311 ميكروسوفت كوربوريشن 25 2033/05/21

6312 ميكروسوفت كوربوريشن 9 2033/05/21

6315 مايكروسوفت كوروبوريشن 38 2033/05/21

6321 جونسون & جونسون 5 2033/05/11

6434 فيف هيلثكير يو كيه لميتد 5 2033/06/27

6466 فيف هيلثكير يو كيه لميتد 5 2033/08/27

6656 مايكروسوفت كوروبوريشن 9 2033/06/13

10068 اولكر غيدا سانايي في تيكاريت ايه. اس. 5 2024/07/06

10069 اولكر غيدا سانايي في تيكاريت ايه. اس. 30 2024/07/06

10768 شركة الزلموط للتوزيع 3 2025/08/25

11000 معاذ ماجد محمد النابلسي 3 2025/12/22

12177 بال يلوبيجز للدعاية والنشر م.خ م 16 2027/02/12

13947 شركة روفال لألحذية العادية العامة 25 2028/08/16
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14554 شركة طيبات االمارات 29 2029/02/07

15307 شركة طيبات االمارات 29 2029/08/18

15838 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/02/10

15839 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/02/10

15840 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/02/10

15841 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/02/10

16057 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16058 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16060 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16061 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16062 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16063 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16064 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16065 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16066 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16069 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16070 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16071 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16072 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16073 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 38 2030/04/08

16094 شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة 30 2030/04/14

16095 شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة 30 2030/04/14

16096 شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة 30 2030/04/14

16097 شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة 30 2030/04/14

16224 شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م. 30 2030/05/27

16334 ناصر حلمي أسعد زهور 25 2030/06/22

17103 اديب ماهر اديب الجنيدي 30 2031/01/28
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17252 تيسير عبد السميع عبد الجبار ابو داوود 25 2031/02/23

17294 )محمد سعيد ( بشير حسين جابي 3 2031/03/09

17300 شركة ابو زينه التجارية 30 2031/03/10

17398 ماغنوليا البس 42 2031/03/30

17399 ماغنوليا البس 42 2031/03/30

17447
شركة بال كارم التجارية الصناعية المساهمة 

الخصوصية المحدوده
3 2031/04/18

17504 غالب نجيب محمد عودة 43 2031/04/21

17525 عبد القادر إبراهيم عبد القادر سعيد 35 2031/04/27

17596 محمد هاشم تاجر سرمه 3 2031/05/18

17598 محمد هاشم تاجر سرمه 3 2031/05/18

17602 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 40 2031/05/19

17603 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 39 2031/05/19

17604 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 31 2031/05/19

17605 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 29 2031/05/19

17606 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 43 2031/05/19

17607 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 29 2031/05/19

17608 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 39 2031/05/19

17609 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 31 2031/05/19

17610 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 40 2031/05/19

17611 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 43 2031/05/19

17613 شركة زمزم للصناعات البالستيكية 17 2031/05/19

17648 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 35 2031/05/26

17651 امين محمود طاهر زغيبي 16 2031/05/27

17652 امين محمود طاهر زغيبي 16 2031/05/27

17655 امين محمود طاهر زغيبي 16 2031/05/27

17656 امين محمود طاهر زغيبي 16 2031/05/27
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17689 عصام رجب التميمي 42 2031/05/31

17693 شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية 30 2031/05/31

17729
باسم : شركة تاج محل لاللبسة واألقمشة وتجارة األزياء 

واإلكسسوارات
25 2031/06/09

17734 باسم : شركة توب جير لتجارة وصيانة المركبات 39 2031/06/13

17735 باسم : شركة توب جير لتجارة وصيانة المركبات 37 2031/06/13

17784 شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات العامة م.خ.م 19 2031/06/21

17785 شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات العامة م.خ.م 19 2031/06/22

17786 شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات العامة م.خ.م 19 2031/06/21

17787 شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات العامة م.خ.م 19 2031/06/21

17788 شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات العامة م.خ.م 19 2031/06/22

17815 شركة ابو زينه التجارية 30 2031/06/27

17816 شركة ابو زينه التجارية 30 2031/06/27

17817 شركة ابو زينه التجارية 29 2031/06/27

17867 شركة حلويات العكر العادية العامة 30 2031/07/11

17895 شركة عودة إخوان التجارية 30 2031/07/15

17896 شركة عودة إخوان التجارية 29 2031/07/15

17905 محمد فارس ابراهيم الشماس 29 2031/07/20

17946 إياد أسعد مطيع أبو زنط 25 2031/07/27

18128 مهدي عادل حسن ارشيد 7 2031/09/14

18143 شركة مكتبة شاربين 16 2031/01/19

18144 معاذ ماجد محمد النابلسي 3 2031/09/20

18212 شركة مصنع بوظة االرز م.خ.م 30 2031/10/11

18214 شركة مصنع بوظة االرز م.خ.م 30 2031/10/11

18215 شركة مصنع بوظة االرز م.خ.م 30 2031/10/11

18298 شركة برهم وأوالده للمنظفات والتجارة العامة 3 2031/10/31

18314
شركة نيوتوستي لتجارة وصناعة االحذية المساهمة 

الخصوصية المحدودة
25 2031/11/01
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18315 شركة احذية توستي 25 2031/11/01

18320 مجدي عمر محمد قوار 34 2031/11/03

18363 فواز فايز عبد الله عامر 3 2031/11/25

18516 شركة سوبر تك التجارية العادية العامة 7 2031/12/14

18521 شركة سوبر تك التجارية العادية العامة 11 2031/12/14

18522 شركة سوبر تك التجارية العادية العامة 9 2031/12/14

18523 شركة سوبر تك التجارية العادية العامة 7 2031/12/14

18525 فواز فايز عبد الله عامر 5 2031/12/15

18526 فواز فايز عبد الله عامر 5 2031/12/15

18527 فواز فايز عبد الله عامر 3 2031/12/15

18674 شركة تارجت االستثمارية 5 2032/02/03

18843 شركة بسام ابوربيع وشركاه لصناعة االعالن العادية العامة 35 2032/03/02

18848 محمد كمال حجازي بدوي الزعتري 25 2032/03/07

18849 محمد كمال حجازي بدوي الزعتري 25 2032/03/07

18850 محمد كمال حجازي بدوي الزعتري 25 2032/03/07

18915 شركة تارجت االستثمارية م . خ . م 3 2032/03/17

18938 ليدفانسي جي ام بي اتش) اي جيرماني كوربوريشن( 11 2032/03/27

19054 عبد الكريم محمد حماده جعبري 25 2032/04/14

19091 شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسويق 3 2032/04/21

19092 شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسويق 35 2032/04/21

19121
الشركة االستثمارية للوكاالت التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة
12 2032/05/02

19187 شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية 29 2032/05/19

19250 شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها 30 2032/06/08

19427 شركة حلواني الصناعية 29 2018/07/19

19535 عماد الدين محمد عوني فهمي القيسي 30 2032/08/09

19989 شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها 30 2032/11/27
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20055 شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية 3 2032/12/08

20056 شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية 3 2032/12/08

20209 شركة طيبات االمارات للتسويق 29 2032/12/21

20251 شركة التقارب لالتصاالت 35 2032/12/26

20252 شركة التقارب لالتصاالت 38 2032/12/26

20253 شركة التقارب لالتصاالت 42 2032/12/26

20302 جمعية ساف ذا تشيلدرن 36 2033/01/08

20303 جمعية ساف ذا تشيلدرن 41 2033/01/08

20304 جمعية ساف ذا تشيلدرن 43 2033/01/08

20305 جمعية ساف ذا تشيلدرن 36 2033/01/08

20306 جمعية ساف ذا تشيلدرن 44 2033/01/08

20307 جمعية ساف ذا تشيلدرن 41 2033/01/08

20308 جمعية ساف ذا تشيلدرن 45 2033/01/08

20309 جمعية ساف ذا تشيلدرن 45 2033/01/08

20310 جمعية ساف ذا تشيلدرن 44 2033/01/08

20315 جمعية ساف ذا تشيلدرن 43 2033/01/08

20362 البوراتوار اتش ار أي فارما، )شركة فرنسية( 5 2033/01/17

20418 اسالميك ريليف ورلدوايد 9 2033/01/25

20419 اسالميك ريليف ورلدوايد 16 2033/01/25

20420 اسالميك ريليف ورلدوايد 25 2033/01/25

20421 اسالميك ريليف ورلدوايد 29 2033/01/25

20422 اسالميك ريليف ورلدوايد 30 2033/01/25

20423 اسالميك ريليف ورلدوايد 35 2033/01/25

20424 اسالميك ريليف ورلدوايد 36 2033/01/25

20425 اسالميك ريليف ورلدوايد 37 2033/01/25

20426 اسالميك ريليف ورلدوايد 38 2033/01/25

20427 اسالميك ريليف ورلدوايد 41 2033/01/25
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20428 اسالميك ريليف ورلدوايد 43 2033/01/25

20429 اسالميك ريليف ورلدوايد 44 2033/01/25

20430 اسالميك ريليف ورلدوايد 45 2033/01/25

20484 سانغيونغ موتور كومباني 12 2033/02/07

20485 سانغيونغ موتور كومباني 12 2033/02/07

20486 سانغيونغ موتور كومباني 12 2033/02/07

20487 سانغيونغ موتور كومباني 12 2033/02/07

20499 شركة نقل اخوان ذ.ذ.م 3 2033/02/07

20506 اتش & ام هانيس & ماوريتز ايه بي 25 2033/02/09

20507 اتش & ام هانيس & ماوريتز ايه بي 35 2033/02/09

20508 اتش & ام هانيس & ماوريتز ايه بي 25 2033/02/09

20509 اتش & ام هانيس & ماوريتز ايه بي 35 2033/02/09

20510 ويكدي براندس ايه بي 25 2033/02/09

20511 ويكدي براندس ايه بي 35 2033/02/09

20528 سويت سابالي بي.في. 25 2033/02/15

20529 جونسون اند جونسون 9 2033/02/15

20530 ماهر رامز نظمي العاصي 35 2033/02/15

20545 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 9 2033/02/21

20565 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 6 2033/02/26

20566 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 9 2033/02/26

20567 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 11 2033/02/26

20568 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 12 2033/02/26

20569 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 27 2033/02/26

20570 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 28 2033/02/26

20571 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 6 2033/02/26

20572 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 9 2033/02/26

20573 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 11 2033/02/26
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20574 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 12 2033/02/26

20575 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 27 2033/02/26

20576 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 28 2033/02/26

20577 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 6 2033/02/26

20578 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 9 2033/02/26

20579 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 11 2033/02/26

20580 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 12 2033/02/26

20581 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 27 2033/02/26

20582 بيتس اليكترونيكس, ال ال سي 28 2033/02/26

20600 كيبل نيوز نيتورك, انك., ديالوير كوربوريشن 9 2033/03/05

20601 كيبل نيوز نيتورك, انك., ديالوير كوربوريشن 38 2033/03/05

20602 كيبل نيوز نيتورك, انك., ديالوير كوربوريشن 41 2033/03/05

20616 شركة مسروجي للتجارة العامة مساهمة خصوصية 5 2033/03/07

20617 شركة كابسي للدهانات 2 2033/03/07

20673 شركة مسافي ذ.م.م. 32 2033/03/26

20674 شركة مسافي ذ.م.م. 16 2033/03/26

20675 شركة مسافي ذ.م.م. 32 2033/03/26

20680 جيه. اورياش واي كومبانيا, اس. ايه. 5 2033/03/26

20759 سوني كوربوريشن 44 2033/04/01

20760 سوني كوربوريشن 45 2033/04/01

20761 أن جي أو تشيو هونغ إيدبل أويل بتي. ليمتد 29 2033/04/02

20762 سوني كوربوريشن 43 2033/04/01

20763 سوني كوربوريشن 42 2033/04/01

20764 سوني كوربوريشن 41 2033/04/01

20765 سوني كوربوريشن 40 2033/04/01

20766 سوني كوربوريشن 39 2033/04/01

20767 سوني كوربوريشن 38 2033/04/01
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20768 سوني كوربوريشن 37 2033/04/01

20769 سوني كوربوريشن 36 2033/04/01

20770 سوني كوربوريشن 35 2033/04/01

20771 سوني كوربوريشن 28 2033/04/01

20772 سوني كوربوريشن 11 2033/04/01

20773 سوني كوربوريشن 10 2033/04/01

20774 سوني كوربوريشن 9 2033/04/01

20775 اجزاجي باشي هولدنغ انونيم شيركيتي 6 2033/04/02

20776 اجزاجي باشي هولدنغ انونيم شيركيتي 11 2033/04/02

20777 اجزاجي باشي هولدنغ انونيم شيركيتي 19 2033/04/02

20778 اجزاجي باشي هولدنغ انونيم شيركيتي 21 2033/04/02

20822 إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. 29 2033/04/05

20823 إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. 30 2033/04/05

20826 كرافت فودز غلوبال براندز إل إل سي 33 2033/04/05

20828 إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. 35 2033/04/05

20869 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 9 2033/04/18

20879 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن 41 2033/04/18

20927 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 16 2033/04/26

20928 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 18 2033/04/26

20929 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 25 2033/04/26

20930 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 28 2033/04/26

20931 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 29 2033/04/26

20932 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 30 2033/04/26

20933 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 41 2033/04/26

20934 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 41 2033/04/26

20935 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 29 2033/04/26

20936 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 28 2033/04/26
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20937 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 25 2033/04/26

20938 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 18 2033/04/26

20939 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 16 2033/04/26

20940 فياكوم انترناشونال انك. ) ا ديالوير كوربوريشن( 30 2033/04/26

20994 فريزينيوس ميديكال كير دوتشالند جي أم بي إتش 5 2033/05/10

20995 فريزينيوس ميديكال كير دوتشالند جي أم بي إتش 44 2033/05/10

20996 فريزينيوس ميديكال كير دوتشالند جي أم بي إتش 10 2033/05/10

21023 قناة الريان الفضائية 35 2033/05/16

21024 قناة الريان الفضائية 38 2033/05/16

21025 قناة الريان الفضائية 41 2033/05/16

21038 بيبسيكو ، إنك. 29 2033/05/20

21039 بيبسيكو ، إنك. 30 2033/05/20

21161 شركة نقل اخوان . ذم م 16 2033/06/13

21162 كيوسيرا كوربوريشن 2 2033/06/13

21163 كيوسيرا كوربوريشن 9 2033/06/13

21171 نوفارتس ايه جي 5 2033/06/18

21177 فيليب موريس براندس سارل 34 2033/06/19

21178 فيليب موريس براندس سارل 34 2033/06/19

21179 فيليب موريس براندس سارل 34 2033/06/19

21191 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/06/20

21192 شركة سجائر القدس المساهمة العامة 34 2033/06/20

21210 نوفارتس اي جي 5 2033/06/21

21334 شركة الحصاد الخير لالستثمار 30 2033/07/23

21335 شركة الحصاد الخير لالستثمار 43 2033/07/23

21336 شركة الحصاد الخير لالستثمار 30 2033/07/23

21337 شركة الحصاد الخير لالستثمار 43 2033/07/23

21383 بابليكيس غروب اس ايه 35 2033/07/26



300 2019/6/30العـدد الخامس والعشرون

21391 إنغلهارد أرزنيميتيل جي أم بي أتش آند كو. كاي جاي 1 2033/07/29

21392 إنغلهارد أرزنيميتيل جي أم بي أتش آند كو. كاي جاي 5 2033/07/28

21393 إنغلهارد أرزنيميتيل جي أم بي أتش آند كو. كاي جاي 5 2033/07/29

21454 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 18 2033/08/09

21455 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 25 2033/08/09

21456 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 35 2033/08/09

21457 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 18 2033/08/09

21458 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 25 2033/08/09

21459 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 35 2033/08/09

21468 ديماس جيدا سانايى في تيجاريت أنونيم شيركيتى 30 2033/08/12

21469 ديماس جيدا سانايى في تيجاريت أنونيم شيركيتى 29 2033/08/12

21470 ديماس جيدا سانايى في تيجاريت أنونيم شيركيتى 32 2033/08/12

21472 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 35 2033/08/15

21473 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 35 2033/08/15

21475 ستراديفاريوس اسبانا, اس.ايه. 18 2033/08/15

21476 ستراديفاريوس اسبانا, اس.ايه. 25 2033/08/15

21477 ستراديفاريوس اسبانا, اس.ايه. 35 2033/08/15

21539 غروبو ماسيمو دوتي, اس.ايه. 35 2033/09/05

21646 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 20 2033/09/19

21647 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 21 2033/09/19

21648 انداستريا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.( 24 2033/09/19

21769 جونسون اند جونسون 5 2033/10/22

21833 شركة نقل اخوان ذ.م.م 5 2033/11/13

21834 شركة نقل اخوان ذ.م.م 5 2033/11/13

21975 زهير محمد راجح دويكات 3 2033/12/11

21979 زهير محمد راجح دويكات 3 2033/12/11

21982 زهير محمد راجح دويكات 3 2033/12/11
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21986 زهير محمد راجح دويكات 3 2033/12/11

22003 زهير محمد راجح دويكات 3 2033/12/12

22004 زهير محمد راجح دويكات 3 2033/12/12

22005 شركة مصنع الراجح للمنظفات الكيماوية 16 2033/12/12

22006 زهير محمد راجح دويكات 3 2033/12/12

22007 شركة الراجح للمنظفات الكيماوية 16 2033/12/12

22008 زهير محمد راجح دويكات 3 2033/12/12

22110 شركة الزيتونة لصناعة الشوكوالتة والسكاكر 30 2033/12/30

22144 اكس ال اينرجي انترناشونال كورب 32 2034/01/08

Notification For 
Trademark's goods/services Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks 
Law No: (33) of the year 1952 , I hereby 
declare that the following specification will 
be made as for Goods/Services of Trademark 
No: 25982

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
سادخل  بأنني  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 
األرقام  ذوات  /خدمات  بضائع  على  التعديالت 

التالية:-
25982

In class 30 في الصنف 30

Goods/Services:
Non-medical nutrient powder; Cakes; Steamed 
bread; Cereal preparations; Noodles; Soya flour; 
Starch for food; Seasonings; Yeast; Aromatic 
preparations for food.

البضائع/الخدمات:
مسحوق المغذيات غير الطبي، الكعك، الخبز على البخار، 
النشا  الصويا،  الشعيرية، طحين  الحبوب،  مستحضرات 
للطعام، البهارات، الخميرة، مستحضرات عطرية للطعام.

Trademarks' Registrar مسجل العالمات التجارية
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