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إعالن رقم )03( 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 

باعتراضه  يتقدم  أن  المعترض  وعلى  اإلعالن.  هذا  نشر 

خالل  لألصول   
ً
وفقا التجارية  العالمات  مسجل  إلى   

ً
مكتوبا

إجراء  لنا  ليتسنى  اعتراضه  أسباب  فيه   
ً
مبينا المذكور  األجل 

المقتضى القانوني.

رجاء جواعدة

مسجل العالمات التجارية



إعالن رقم )03( 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 

باعتراضه  يتقدم  أن  المعترض  وعلى  اإلعالن.  هذا  نشر 

خالل  لألصول   
ً
وفقا التجارية  العالمات  مسجل  إلى   

ً
مكتوبا

إجراء  لنا  ليتسنى  اعتراضه  أسباب  فيه   
ً
مبينا المذكور  األجل 

المقتضى القانوني.

رجاء جواعدة

مسجل العالمات التجارية
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(1)
 

Date :14/01/2016 التاريخ:  2016/01/14

Trademark No.:28452 العالمة التجارية رقم :  28452

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant  Name:  MAJA HEALTH CARE DIVI-
SION

بإسم :  ماجا هيلث كير ديفيجين  

Applicant Address: G-59 Mezzanine Floor Marina 
Arcade Connaught Place New Delhi-11-----1 India

العنوان :  جي59- ميزانيني فلور مارينا اركادي كونافت 
بليس نيو ديلهي1-----11- الهند

Applicant for Correspondence  :  AGIP  -  TMP 
Agents /P.O Box 3800 Al-Beereh

عنوان التبليغ  : :  تي ام بي اجنتس ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
cosmetics, soap, lotions, creams, shampoo, tal-
cum powder, body spray, deodorants, moistur-
ising cream, perfumery, mehandi, essential oils

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مواد التجميل, الصابون, الغسوالت, الكريمات, الشامبو, 
كريم  المعطرات,  الجسم,  سبريه  التالك,  مسحوق 

الترطيب, العطور, المهاندي, الزيوت االساس

(2)
 

Date :28/12/2017 التاريخ:  2017/12/28

Trademark No.:32773 العالمة التجارية رقم :  32773

Class: 29 في الصنف :  92

Applicant Name: Herba Ricemills, S.L.U. بإسم :  هيربا رايسميلز, اس. ال. يو  

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

العنوان :  كالي ريال, 34, 02914 سان جوان دي 
ازنالفاراتشي - اشبيلية, اسبانيا

Applicant for Correspondence:  AGIP - TMP 
Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh

عنوان التبليغ  :  تي ام بي اجنتس ص ب 0083 البيرة
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Goods/Services:
Processed legumes; Processed chickpeas; Lentils; 
Processed lentils; Processed beans; Mixtures of 
pulses; Prepared dishes mainly containing veg-
etables; Extruded vegetable products for food; 
Prepared dishes based on meat, fish, poultry and 
game; Meat extracts; Preserved, frozen, dried 
and cooked vegetables; Prepared dishes based on 
vegetables; Processed vegetables; Broth, prepa-
rations for making broth and broth concentrates; 
Soup and preparations for making soup; Seeds, 
prepared; Seeds, prepared; Milk drinks containing 
fruits; Milk drinks containing fruits; Rice milk

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
البقوليات المصنعة؛ الحمص المصنع؛ العدس؛ العدس المعالج؛ 
تحتوي  محضرة  أطباق  البقول؛  من  مخاليط  المعالجة؛  الفاصوليا 
األطباق  لألغذية؛  مشكلة  نباتية  منتجات  خضروات؛  على  أساسا 
والصيد؛  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم  أساس  على  المعدة 
والمجففة  والمجمدة  المحفوظة  الخضار  اللحوم؛  مستخلصات 
الخضروات  الخضراوات.  أساس  على  المعدة  األطباق  والمطبوخة؛ 
المصنعة؛ مرق، المستحضرات لصنع مرق ومركزات المرق؛ الحساء 
مشروبات  محضرة؛  بذور  البذور؛  الحساء؛  لصنع  والمستحضرات 

الحليب التي تحتوي على الفواكه؛ حليب األرز

(3)

Date :05/02/2018 التاريخ:  2018/02/05

Trademark No.:33014 العالمة التجارية رقم :  33014

Class: 32 في الصنف :  32
Applicant Name: IDEAL MEMBA SULARI 
ENERJI MADENCILIK TARIM URUNLERI 
PETROL SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

مادنجيليك  انيرجي  سوالري  ميمبا  اديال    : بإسم 
انونيم  تيجاريت  في  سانايي  بيترول  اورونليري  تاريم 

شيركيتي  

Applicant Address :D 400 Karayolu, 4. Km, Nohut 
Koyu, Bahce - Osmaniye, Turkey

ام، نوهوت كويو،  4. كيه  400 كارايولو،  :  دي  العنوان 
باهتشى - أوسمانية، تركيا

Applicant for Correspondence:  Bet Sahor - BOX . 182 عنوان التبليغ  : بيت ساحور ص.182

Goods/Services:
Mineral water, natural water, spring water, table 
water, soda water, tonic water; fruit drinks, fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable concentrates 
and extracts for making beverages; non-alcoholic 
soft drinks, carbonated soft drinks, soda pops; 
non-alcoholic drinks, namely, energy shots, energy 
drinks, protein-enriched sports beverages

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المياه المعدنية المياه الطبيعة ومياه الينابيع والمياه الجوفية وماء 
والخضار،  الفواكه  عصائر  الفواكه،  مشروبات  التونك،  ماء  الصود، 
المشروبات؛  لصناعة  والخضروات  الفواكة  ومستخلصات  مركزات 
الخفيفه،  الغازية  المشروبات  كحولية،  غير  الخفيفه  مشروبات 
مشروبات فوار من الصودا؛ المشروبات غير الكحولية والمعنى بها 
الرياضية  والمشروبات  الطاقة  ومشروبات  الطاقة  مشروب  جرعات 

الغنية بالبروتينات.
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Goods/Services:
Processed legumes; Processed chickpeas; Lentils; 
Processed lentils; Processed beans; Mixtures of 
pulses; Prepared dishes mainly containing veg-
etables; Extruded vegetable products for food; 
Prepared dishes based on meat, fish, poultry and 
game; Meat extracts; Preserved, frozen, dried 
and cooked vegetables; Prepared dishes based on 
vegetables; Processed vegetables; Broth, prepa-
rations for making broth and broth concentrates; 
Soup and preparations for making soup; Seeds, 
prepared; Seeds, prepared; Milk drinks containing 
fruits; Milk drinks containing fruits; Rice milk

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
البقوليات المصنعة؛ الحمص المصنع؛ العدس؛ العدس المعالج؛ 
تحتوي  محضرة  أطباق  البقول؛  من  مخاليط  المعالجة؛  الفاصوليا 
األطباق  لألغذية؛  مشكلة  نباتية  منتجات  خضروات؛  على  أساسا 
والصيد؛  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم  أساس  على  المعدة 
والمجففة  والمجمدة  المحفوظة  الخضار  اللحوم؛  مستخلصات 
الخضروات  الخضراوات.  أساس  على  المعدة  األطباق  والمطبوخة؛ 
المصنعة؛ مرق، المستحضرات لصنع مرق ومركزات المرق؛ الحساء 
مشروبات  محضرة؛  بذور  البذور؛  الحساء؛  لصنع  والمستحضرات 

الحليب التي تحتوي على الفواكه؛ حليب األرز

(3)

Date :05/02/2018 التاريخ:  2018/02/05

Trademark No.:33014 العالمة التجارية رقم :  33014

Class: 32 في الصنف :  32
Applicant Name: IDEAL MEMBA SULARI 
ENERJI MADENCILIK TARIM URUNLERI 
PETROL SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

مادنجيليك  انيرجي  سوالري  ميمبا  اديال    : بإسم 
انونيم  تيجاريت  في  سانايي  بيترول  اورونليري  تاريم 

شيركيتي  

Applicant Address :D 400 Karayolu, 4. Km, Nohut 
Koyu, Bahce - Osmaniye, Turkey

ام، نوهوت كويو،  4. كيه  400 كارايولو،  :  دي  العنوان 
باهتشى - أوسمانية، تركيا

Applicant for Correspondence:  Bet Sahor - BOX . 182 عنوان التبليغ  : بيت ساحور ص.182

Goods/Services:
Mineral water, natural water, spring water, table 
water, soda water, tonic water; fruit drinks, fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable concentrates 
and extracts for making beverages; non-alcoholic 
soft drinks, carbonated soft drinks, soda pops; 
non-alcoholic drinks, namely, energy shots, energy 
drinks, protein-enriched sports beverages

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المياه المعدنية المياه الطبيعة ومياه الينابيع والمياه الجوفية وماء 
والخضار،  الفواكه  عصائر  الفواكه،  مشروبات  التونك،  ماء  الصود، 
المشروبات؛  لصناعة  والخضروات  الفواكة  ومستخلصات  مركزات 
الخفيفه،  الغازية  المشروبات  كحولية،  غير  الخفيفه  مشروبات 
مشروبات فوار من الصودا؛ المشروبات غير الكحولية والمعنى بها 
الرياضية  والمشروبات  الطاقة  ومشروبات  الطاقة  مشروب  جرعات 

الغنية بالبروتينات.
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(4)

Date :29/08/2018 التاريخ:  2018/08/29

Trademark No.:34271 العالمة التجارية رقم :  34271

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Waveline Media FZ-LLC بإسم :  ويف الين ميديا منطقة حرة – ذ.م.م.

Applicant Address :Office G 12, Ground Floor, 
Building 6, Dubai Media City, Dubai, UAE  , 

 ،6 المبنى  األرضي،  الطابق   ،12 جي  مكتب    : العنوان 
مدينة دبي لإلعالم، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

Applicant for Correspondence:  T.M.P AGENTS 
P.O.BOX 3800 AL-BEERAH 

عنوان التبليغ  : تي ام بي اجنتس ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
press releases, Online advertising via a computer 
communications network. press reviews, providing 
an interactive website featuring news and 
information

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
النشرات الصحفية واإلعالنات عبر االنترنت من خالل شبكة اتصاالت 
األخبار  يضم  تفاعلي  موقع  وتوفير  صحفية  مراجعات  الكمبيوتر. 

والمعلومات

(5)

Date :03/09/2018 التاريخ:  2018/09/03

Trademark No.:34298 العالمة التجارية رقم :  34298

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: SHARIKET OUL BRANDS 
LI ISTERAD WA TAWZEE’ AL MAWAD AL 
GHTHA’YEH

بإسم :  شركة اول براندس الستيراد وتوزيع المواد الغذائيه  

Applicant Address : Tolkarem - 0598437070 العنوان :  طول كرم - جوال 0598437070
Applicant for Correspondence:  Tolkarem - 
0598437070

عنوان التبليغ  : طول كرم - جوال 0598437070
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Goods/Services:
RICE

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االرز

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

  

(6)

Date :24/10/2018 التاريخ: 2018/10/24

Trademark No.:34677 العالمة التجارية رقم: 34677

Class: 7 في الصنف :  7

Applicant Name: FADI MOH KH AMRO بإسم :  فادي محمد خليل عمرو  

Applicant Address :AL KHALIL  العنوان :  الخليل دورا الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل دورا الشارع الرئيسي

Goods/Services:
bleader

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خالطات كهربائية 

  

(7)

Date :02/12/2018 التاريخ: 2018/12/02

Trademark No.:34918 العالمة التجارية رقم :  34918

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Ahmad Omar Mahmood Marie  
بإسم :  أحمد عمر محمود مرعي  

Applicant Address :Salfeet Qarawa Bani Hassan,   0597122586 العنوان :  سلفيت قراوة بني حسان جوال
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Goods/Services:
RICE

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االرز

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

  

(6)

Date :24/10/2018 التاريخ: 2018/10/24

Trademark No.:34677 العالمة التجارية رقم: 34677

Class: 7 في الصنف :  7

Applicant Name: FADI MOH KH AMRO بإسم :  فادي محمد خليل عمرو  

Applicant Address :AL KHALIL  العنوان :  الخليل دورا الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل دورا الشارع الرئيسي

Goods/Services:
bleader

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خالطات كهربائية 

  

(7)

Date :02/12/2018 التاريخ: 2018/12/02

Trademark No.:34918 العالمة التجارية رقم :  34918

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Ahmad Omar Mahmood Marie  
بإسم :  أحمد عمر محمود مرعي  

Applicant Address :Salfeet Qarawa Bani Hassan,   0597122586 العنوان :  سلفيت قراوة بني حسان جوال
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Applicant for Correspondence:  Salfeet Qarawa 
Bani Hassan  

جوال  حسان  بني  قراوة  سلفيت  التبليغ:  عنوان 
  0597122586

Goods/Services:
Cake paste , Cake powder , Cakes , Petit-beurre 
biscuits , Petits fours [cakes]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، بالزبدة  بسكويت   ، كيك   ، كيك  ، مسحوق  كيك  عجينة 

بتي فور )كعك (

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

(8)

Date :03/12/2018 التاريخ:  2018/12/03

Trademark No.:34920 العالمة التجارية رقم :  34920

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: .BALMAIN S.A    .بإسم :  بالمان اس ايه
Applicant Address :44, RUE FRANCOIS 1ER, 
75008 PARIS, FRANCE, 

 العنوان :  44  رو فرانسوا 1 إي آر، 75008 باريس، فرنسا , 
  

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

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
COSMETICS  MAKE-UP PENCILS FOR 
PERSONAL USE, NAMELY LIP LINERS AND 
EYE CRAYONS  TINTED VANISHING CREAM  
NIGHT CREAMS  CREAMS, GELS, OILS AND 
SALTS FOR THE BATH AND SHOWER, NOT 
FOR MEDICAL PURPOSES  DENTIFRICES  
DEODORANTS AND DEODORANT SOAPS 
FOR PERSONAL USE  EAU DE PARFUM, 
TOILET WATER AND EAU DE COLOGNE  
TOILET WATER  COSMETIC ROUGES  
MAKE UP FOUNDATIONS  ESSENTIAL OILS 
FOR PERSONAL USE  MILKS, LOTIONS, 
EMULSIONS, CREAMS OR FOUNDATIONS 
FOR COSMETIC USE FOR THE FACE 
AND BODY  PRE-SHAVE AND AFTER 
SHAVE LOTIONS  MAKE-UP  MASQUES  
PERFUMARY  PERFUME  FRAGRANCED 
POTPOURRIS  MAKE-UP BASE EPARATIONS, 
NAMELY BASES, GELS FOR MAKE-UP 
BASES, FOUNDATIONS IN CREAM

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الشخصي،  لإلستخدام  تجميلية  أقالم  تجميل؛  مستحضرات 
كريمات  ملونة؛  النهار  كريمات  والعيون؛  الشفاه  أقالم  وتحديدًا 
الليل؛ كريمات، جل، زيوت وأمالح لإلستحمام واالغتسال وليست 
الكريهة وصابون  الروائح  لغايات طبية؛ منظفات أسنان؛ مزيالت 
ماء  العطر،  ماء  الشخصي؛  لإلستخدام  الكريهة  الروائح  إلزالة 
كريمات  للخدود،  طالء  معطرة،  روائح  الكولونيا؛  ماء  التواليت، 
حليب؛  الشخصي؛  لإلستخدام  عطرية  زيوت  للمكياج،  األساس 
للمكياج  أساس  وكريمات  وكريمات  مستحلبات  )لوشن(؛  غسول 
وبعد  قبل  )لوشن(  غسول  والجسم؛  للوجه  تجميلية  لغايات 
أوراق  من  خليط  عطور؛  عطرية؛  روائح  أقنعة؛  المكياج؛  الحالقة؛ 
أساسية  عناصر  وتحديدًا  للمكياج،  أساسي  عنصر  معطرة؛  ورد 
أساس سائل  للمكياج، كريم  أساسي  للمستحضرات، عنصر جل 
للشفاه،  مكياج  مستحضرات  للخدود؛  طالء  مساحيق،  كريمي،  أو 
وتحديدًا طالء الشفاه، طالء شفاه فاتح لميع؛ مستحضرات لمكياج 
كحل  مسكرة،  الجفون،  مكياج  العيون،  طالء  وتحديدًا  العيون، 

العيون؛ مستحضرات للعناية باألظافر والقدم، وتحديدًا ملمع
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OR LIQUID FORM, BLUSHER, POWDERS  
MAKE-UP PREPARATIONS FOR THE LIPS, 
NAMELY LIPSTICK, LIP GLOSS  MAKE-
UP PREPARATIONS FOR THE EYES, NAMELY 
EYE SHADOW, EYELID SHADOW, MASCARA, 
EYELINER  NAIL CARE PREPARATIONS AND 
FEET, NAMELY NAIL VARNISHES, MANICURE, 
NAIL POLISH REMOVER, FALSE NAILS  MASSAGE 
PREPARATIONS, NAMELY OILS, LOTIONS, 
GELS, TONING LOTIONS, SOOTHING LOTIONS, 
CREAMS  SKIN SEALANTS, NAMELY SUN 
MILKS, SUN LOTION, SUNSCREEN OILS, ANTIUV 
PROTECTION  PREPARATIONS FOR THE CARE 
AND PROTECTION OF THE SKIN AND BODY  
HAIR CARE PREPARATIONS, NAMELY HAIR 
PREPARATIONS NOT FOR MEDICAL PURPOSES, 
IN PARTICULAR HAIR SPRAYS, GELS, CREAMS, 
BALMS, MOUSSES, SHAMPOOS, RINSING 
PREPARATIONS, COLOURING PREPARATIONS, 
PERMANENT WAVE TREATMENTS, AND 
HAIR CURLING PREPARATIONS  SPECIAL 
CARE PREPARATIONS, NAMELY BLEACHING 
PREPARATIONS OR DECOLOURANTS, 
ANTI-WRINKLE PREPARATIONS, FIRMING 
PREPARATIONS, CONDITIONING PREPARATIONS  
MAKE-UP REMOVING PREPARATIONS IN 
THE FORM OF LOTIONS, MILKS, CREAMS, 
GELS, EYE MAKE-UP REMOVERS  MAKE-
UP REMOVING PREPARATIONS, CLEANING 
AND PURIFYING PREPARATIONS, NAMELY 
MOUSSES, LOTIONS, GELS, CREAMS, OILS AND 
SALTS, NOT FOR MEDICAL USE  MOISTURISING 
AND NOURISHING PREPARATIONS, NAMELY 
EMULSIONS, CREAMS, TONING LOTIONS, 
SOOTHING LOTIONS, ESSENTIAL OILS, NOT FOR 
MEDICAL PURPOSES  SHAVING PREPARATIONS, 
NAMELY MOUSSES, LOTIONS, GELS, CREAMS, 
NOT FOR MEDICAL USE  TOILET SOAP  BODY 
CARE, NAMELY MILKS, LOTIONS, CREAMS, 
SLIMMING PREPARATIONS  NON-MEDICATED 
TALCUM POWDER  DAY CREAMS  DEPILATORIES  
NONASTRINGENT PREPARATIONS  PERFUMED 
WATER  PREPARATIONS FOR HYDRATION OF 
THE SKIN

األظافر، طالء األظافر، سائل مزيل لطالء األظافر، أظافر اصطناعية؛ 
غسول  جل،  )لوشن(،  غسول  زيوت،  وتحديدًا  للتدليك،  منتجات 
)لوشن( منشط، غسول )لوشن( منعم، كريمات؛ منتجات لحماية 
غسول  الشمسية،  بالطاقة  المعقم  الحليب  وتحديدًا  البشرة، 
)لوشن( إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس، زيوت إلسمرار البشرة 
فوق  األشعة  من  للبشرة  حماية  وكريمات  للشمس  بالتعرض 
منتجات  والجسم؛  البشرة  ولحماية  للعناية  منتجات  البنفسجية؛ 
لغايات  ليست  للشعر  مستحضرات  وتحديدًا  بالشعر،  للعناية 
ورغوة  وبلسم  وكريمات  وجل  للشعر  رذاذات  وباألخص  طبية 
الشعر  لتلوين  ومنتجات  وصبغات  والشامبو  الشعر  لتصفيف 
الشعر؛  لتجعيد  ومستحضرات  الدائم  المموج  للشعر  وعالج 
منتجات العناية الخاصة وتحديدًا مستحضرات التبييض والقصر 
لشد  منتجات  للتجاعيد؛  مقاومة  ومنتجات  األلوان  مزيالت  أو 
على شكل غسول  المكياج  إلزالة  منتجات  بلسم،  والوجه،  الجسم 
)لوشن(، حليب، كريمات، جل، مزيل لمكياج العيون؛ منتجات إلزالة 
المكياج؛ منظفات ومنقيات، وتحديدًا الرغوات والغسول )لوشن( 
والجل والكريمات والزيوت واألمالح ليست لغايات طبية؛ منتجات 
والغسول  والكريمات  المستحلبات  وتحديدًا  والتغذية،  للترطيب 
)لوشن( المنشط والغسول )لوشن( المنعم والزيوت العطرية ليس 
وغسول  الرغوات  وتحديدًا  للحالقة،  منتجات  الطبي؛  لإلستخدام 
صابون  الطبي؛  لإلستخدام  ليست  والكريمات  والجل  )لوشن( 
والكريمات  الحليب  وتحديدًا  بالجسم،  العناية  منتجات  الزينة؛ 
الطبي؛  لإلستخدام  ليس  التالك  ومسحوق  التـنحيف  ومنتجات 
مضادة  مستحضرات  الشعر؛  مزيالت  العطور؛  النهار؛  كريمات 

لقابضات األوعية؛ ماء معطر؛ مستحضرات لترطيب البشرة
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Date :03/12/2018 التاريخ: 2018/12/03

Trademark No.:34921 العالمة التجارية رقم :  34921

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: .BALMAIN S.A    .بإسم :  بالمان اس ايه
Applicant Address :44, RUE FRANCOIS 1ER, 
75008 PARIS, FRANCE, 

العنوان :  44  رو فرانسوا 1 إي آر، 75008 باريس، فرنسا , 

Applicant for Correspondence:  Ramallah - BOX 
: 447

 - الغربية  الضفة   - البيرة   447 ب   . ص   : التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
COSMETICS  MAKE-UP PENCILS FOR 
PERSONAL USE, NAMELY LIP LINERS AND 
EYE CRAYONS  TINTED VANISHING CREAM  
NIGHT CREAMS  CREAMS, GELS, OILS AND 
SALTS FOR THE BATH AND SHOWER, NOT 
FOR MEDICAL PURPOSES  DENTIFRICES  
DEODORANTS AND DEODORANT SOAPS 
FOR PERSONAL USE  EAU DE PARFUM, 
TOILET WATER AND EAU DE COLOGNE  
TOILET WATER  COSMETIC ROUGES  
MAKE UP FOUNDATIONS  ESSENTIAL OILS 
FOR PERSONAL USE  MILKS, LOTIONS, 
EMULSIONS, CREAMS OR FOUNDATIONS 
FOR COSMETIC USE FOR THE FACE 
AND BODY  PRE-SHAVE AND AFTER 
SHAVE LOTIONS  MAKE-UP  MASQUES  
PERFUMARY  PERFUME  FRAGRANCED 
POTPOURRIS  MAKE-UP BASE EPARATIONS, 
NAMELY BASES, GELS FOR MAKE-UP 
BASES, FOUNDATIONS IN CREAM OR 
LIQUID FORM, BLUSHER, POWDERS  
MAKE-UP PREPARATIONS FOR THE LIPS, 
NAMELY LIPSTICK, LIP GLOSS  MAKE-UP 
PREPARATIONS FOR THE EYES, NAMELY 
EYE SHADOW, EYELID SHADOW, MASCARA, 
EYELINER  NAIL CARE PREPARATIONS 
AND FEET, NAMELY NAIL VARNISHES, 
MANICURE, NAIL POLISH REMOVER, FALSE 
NAILS  MASSAGE PREPARATIONS,

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الشخصي،  لإلستخدام  تجميلية  أقالم  تجميل؛  مستحضرات 
كريمات  ملونة؛  النهار  كريمات  والعيون؛  الشفاه  أقالم  وتحديدًا 
الليل؛ كريمات، جل، زيوت وأمالح لإلستحمام واالغتسال وليست 
الكريهة وصابون  الروائح  لغايات طبية؛ منظفات أسنان؛ مزيالت 
ماء  العطر،  ماء  الشخصي؛  لإلستخدام  الكريهة  الروائح  إلزالة 
كريمات  للخدود،  طالء  معطرة،  روائح  الكولونيا؛  ماء  التواليت، 
حليب؛  الشخصي؛  لإلستخدام  عطرية  زيوت  للمكياج،  األساس 
للمكياج  أساس  وكريمات  وكريمات  مستحلبات  )لوشن(؛  غسول 
وبعد  قبل  )لوشن(  غسول  والجسم؛  للوجه  تجميلية  لغايات 
أوراق  من  خليط  عطور؛  عطرية؛  روائح  أقنعة؛  المكياج؛  الحالقة؛ 
أساسية  عناصر  وتحديدًا  للمكياج،  أساسي  عنصر  معطرة؛  ورد 
أساس سائل  للمكياج، كريم  أساسي  للمستحضرات، عنصر جل 
للشفاه،  مكياج  مستحضرات  للخدود؛  طالء  مساحيق،  كريمي،  أو 
وتحديدًا طالء الشفاه، طالء شفاه فاتح لميع؛ مستحضرات لمكياج 
كحل  مسكرة،  الجفون،  مكياج  العيون،  طالء  وتحديدًا  العيون، 
ملمع  وتحديدًا  والقدم،  باألظافر  للعناية  مستحضرات  العيون؛ 
األظافر، طالء األظافر، سائل مزيل لطالء األظافر، أظافر اصطناعية؛ 
غسول  جل،  )لوشن(،  غسول  زيوت،  وتحديدًا  للتدليك،  منتجات 
)لوشن( منشط، غسول )لوشن( منعم، كريمات؛ منتجات لحماية 
غسول  الشمسية،  بالطاقة  المعقم  الحليب  وتحديدًا  البشرة، 
)لوشن( إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس، زيوت إلسمرار البشرة 
فوق  األشعة  من  للبشرة  حماية  وكريمات  للشمس  بالتعرض 
منتجات  والجسم؛  البشرة  ولحماية  للعناية  منتجات  البنفسجية؛ 
لغايات  ليست  للشعر  مستحضرات  وتحديدًا  بالشعر،  للعناية 

طبية وباألخص رذاذات للشعر وجل وكريمات
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NAMELY OILS, LOTIONS, GELS, TONING 
LOTIONS, SOOTHING LOTIONS, CREAMS  
SKIN SEALANTS, NAMELY SUN MILKS, 
SUN LOTION, SUNSCREEN OILS, ANTIUV 
PROTECTION  PREPARATIONS FOR THE 
CARE AND PROTECTION OF THE SKIN 
AND BODY  HAIR CARE PREPARATIONS, 
NAMELY HAIR PREPARATIONS NOT FOR 
MEDICAL PURPOSES, IN PARTICULAR HAIR 
SPRAYS, GELS, CREAMS, BALMS, MOUSSES, 
SHAMPOOS, RINSING PREPARATIONS, 
COLOURING PREPARATIONS, PERMANENT 
WAVE TREATMENTS, AND HAIR 
CURLING PREPARATIONS  SPECIAL CARE 
PREPARATIONS, NAMELY BLEACHING 
PREPARATIONS OR DECOLOURANTS, 
ANTI-WRINKLE PREPARATIONS, FIRMING 
PREPARATIONS, CONDITIONING 
PREPARATIONS  MAKE-UP REMOVING 
PREPARATIONS IN THE FORM OF LOTIONS, 
MILKS, CREAMS, GELS, EYE MAKE-
UP REMOVERS  MAKE-UP REMOVING 
PREPARATIONS, CLEANING AND PURIFYING 
PREPARATIONS, NAMELY MOUSSES, 
LOTIONS, GELS, CREAMS, OILS AND SALTS, 
NOT FOR MEDICAL USE  MOISTURISING 
AND NOURISHING PREPARATIONS, 
NAMELY EMULSIONS, CREAMS, TONING 
LOTIONS, SOOTHING LOTIONS, ESSENTIAL 
OILS, NOT FOR MEDICAL PURPOSES  
SHAVING PREPARATIONS, NAMELY 
MOUSSES, LOTIONS, GELS, CREAMS, 
NOT FOR MEDICAL USE  TOILET SOAP  
BODY CARE, NAMELY MILKS, LOTIONS, 
CREAMS, SLIMMING PREPARATIONS  
NON-MEDICATED TALCUM POWDER  DAY 
CREAMS  DEPILATORIES  NONASTRINGENT 
PREPARATIONS  PERFUMED WATER  
PREPARATIONS FOR HYDRATION OF THE 
SKIN

ومنتجات  وصبغات  والشامبو  الشعر  لتصفيف  ورغوة  وبلسم 
لتلوين الشعر وعالج للشعر المموج الدائم ومستحضرات لتجعيد 
الشعر؛ منتجات العناية الخاصة وتحديدًا مستحضرات التبييض 
والقصر أو مزيالت األلوان ومنتجات مقاومة للتجاعيد؛ منتجات لشد 
على شكل غسول  المكياج  إلزالة  منتجات  بلسم،  والوجه،  الجسم 
)لوشن(، حليب، كريمات، جل، مزيل لمكياج العيون؛ منتجات إلزالة 
المكياج؛ منظفات ومنقيات، وتحديدًا الرغوات والغسول )لوشن( 
والجل والكريمات والزيوت واألمالح ليست لغايات طبية؛ منتجات 
والغسول  والكريمات  المستحلبات  وتحديدًا  والتغذية،  للترطيب 
)لوشن( المنشط والغسول )لوشن( المنعم والزيوت العطرية ليس 
وغسول  الرغوات  وتحديدًا  للحالقة،  منتجات  الطبي؛  لإلستخدام 
صابون  الطبي؛  لإلستخدام  ليست  والكريمات  والجل  )لوشن( 
والكريمات  الحليب  وتحديدًا  بالجسم،  العناية  منتجات  الزينة؛ 
الطبي؛  لإلستخدام  ليس  التالك  ومسحوق  التـنحيف  ومنتجات 
مضادة  مستحضرات  الشعر؛  مزيالت  العطور؛  النهار؛  كريمات 

لقابضات األوعية؛ ماء معطر؛ مستحضرات لترطيب البشرة
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والكريمات  الحليب  وتحديدًا  بالجسم،  العناية  منتجات  الزينة؛ 
الطبي؛  لإلستخدام  ليس  التالك  ومسحوق  التـنحيف  ومنتجات 
مضادة  مستحضرات  الشعر؛  مزيالت  العطور؛  النهار؛  كريمات 

لقابضات األوعية؛ ماء معطر؛ مستحضرات لترطيب البشرة
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(10)
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:34926 العالمة التجارية رقم :  34926

Class: 32 في الصنف :  32

Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser    بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر
Applicant Address :Bethlehem- Caritas Street- 
Building 40- Ground Floor.,  
  

العنوان :  بيت لحم- شارع الكاريتاس- عمارة رقم -40 
 الطابق األرضي. , 

  
Applicant for Correspondence:  .Haymour Law 
Firm -Attorneys  Legal Consultants – President 
Putin Street/ President Putin Palestinian 
Organization Building/ Third Floor- Office 323/ 
Bethlehem- Palestine 

محامون  للمحاماة   حيمور  مكتب   : التبليغ   عنوان 
مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون-  ومستشارون 
رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  الية/  بوتين  الرئيس  مؤسسة 

323/ بيت لحم- . 

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

Special condition:    اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

(11)

 
Date :13/12/2018 التاريخ: 2018/12/13

Trademark No.:35004 العالمة التجارية رقم :  35004

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: MAHMOUD SAADI 
TAWFEEQ KHALILI

بإسم :  محمود سعدي توفيق خليلي   

Applicant Address :NABLUS - SHAREE BEKAR 
- JAWAL : 0598440111  , 

العنوان :  نابلس - شارع بيكر - جوال : 0598440111 
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Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
SHAREE BEKAR - JAWAL : 0598440111

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع بيكر - جوال : 0598440111

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 :
في  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات 
وجلي  وصقل  تنظيف  مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل 
وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، 

غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

 

(12)

 
Date :16/12/2018 2018/12/16التاريخ : 

Trademark No.:35016 العالمة التجارية رقم :  35016

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: Imperial Dax Company , Inc    بإسم :  إمبيريال داكس كمباني، إنك

Applicant Address :Imperial Dax Company , Inc., 
a corporation of New Jersey 120New Dutch Lane 
Fairfield ,New Jersey 07004,  
  

في  ,مؤسسة  ,إذك  كمباني  داكس  امبيريال     : العنوان 
 نيوجيرزي  120 نيوداتش الين فيرفيلد , نيوجيرزي 07004 , 

  
Applicant for Correspondence:  Alberieh, 
Jerusalem Nablus Street, Alshiekh Commercial 
Building , 3rd floor , office #9

الشيخ   برج  نابلس،  القدس  شاع  البيرة،   : التبليغ   عنوان 
التجارين الطابق الثالث مكتب رقم 9 

Goods/Services:
COSMETICS AND NON-MEDICATED 
SKIN CARE AND NON-MEDICATED 
CONDITIONING PREPARATIONS:HAIR 
CARE PREPARATIONS, HAIR GELS , HAIR 
CREAM , SHAMPOOS , BRILLIANTES, 
HAIR RELAXERS , HAIR TEXTURIZERS, 
HAIR MOISTURIZERS, HAIR SPRAYS, HAIR 
LOTIONS , BRAID HAIR SPRAY, SHEEN 
HAIR SPRAY, FINISHING GLOSS HAIR 
SPRAY 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
العناية  و  التلطيف  ومستحضرات  التجميل  :مواد  البضائع 
بالبشرة غير الطبية, مستحضرات العناية بالشعر, جل الشعر 
مستحضرات  اللمعان,  مستحضرات  الشعر,الشامبو,  ,كريم 
مستحضرات   , الشعر  قوام  مستحضرات  الشعر,  مرخيات 
ترطيب الشعر , بخاخات الشعر, مستحضرات ترطيب الشعر, 
الشعر  بخاخ  الالمع,  الشعر  بخاخ  المجدول,  الشعر  بخاخ 

للمظهر البراق 

Special condition:    اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
SHAREE BEKAR - JAWAL : 0598440111

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع بيكر - جوال : 0598440111

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 :
في  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  قصر  مستحضرات 
وجلي  وصقل  تنظيف  مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل 
وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، 

غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

 

(12)

 
Date :16/12/2018 2018/12/16التاريخ : 

Trademark No.:35016 العالمة التجارية رقم :  35016

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: Imperial Dax Company , Inc    بإسم :  إمبيريال داكس كمباني، إنك

Applicant Address :Imperial Dax Company , Inc., 
a corporation of New Jersey 120New Dutch Lane 
Fairfield ,New Jersey 07004,  
  

في  ,مؤسسة  ,إذك  كمباني  داكس  امبيريال     : العنوان 
 نيوجيرزي  120 نيوداتش الين فيرفيلد , نيوجيرزي 07004 , 

  
Applicant for Correspondence:  Alberieh, 
Jerusalem Nablus Street, Alshiekh Commercial 
Building , 3rd floor , office #9

الشيخ   برج  نابلس،  القدس  شاع  البيرة،   : التبليغ   عنوان 
التجارين الطابق الثالث مكتب رقم 9 

Goods/Services:
COSMETICS AND NON-MEDICATED 
SKIN CARE AND NON-MEDICATED 
CONDITIONING PREPARATIONS:HAIR 
CARE PREPARATIONS, HAIR GELS , HAIR 
CREAM , SHAMPOOS , BRILLIANTES, 
HAIR RELAXERS , HAIR TEXTURIZERS, 
HAIR MOISTURIZERS, HAIR SPRAYS, HAIR 
LOTIONS , BRAID HAIR SPRAY, SHEEN 
HAIR SPRAY, FINISHING GLOSS HAIR 
SPRAY 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
العناية  و  التلطيف  ومستحضرات  التجميل  :مواد  البضائع 
بالبشرة غير الطبية, مستحضرات العناية بالشعر, جل الشعر 
مستحضرات  اللمعان,  مستحضرات  الشعر,الشامبو,  ,كريم 
مستحضرات   , الشعر  قوام  مستحضرات  الشعر,  مرخيات 
ترطيب الشعر , بخاخات الشعر, مستحضرات ترطيب الشعر, 
الشعر  بخاخ  الالمع,  الشعر  بخاخ  المجدول,  الشعر  بخاخ 

للمظهر البراق 

Special condition:    اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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(13)

 

Date :19/12/2018 التاريخ: 2018/12/19

Trademark No.:35036 العالمة التجارية رقم :  35036

Class: 31 في الصنف : 31

Applicant Name: alashiqa foranimalsfeed industry بإسم :  شركة االشقاء لصناعة االعالف  

Applicant Address :al khalil  746,   746  العنوان :  الخليل بيت المر المنطقة الصناعية
Applicant for Correspondence:  al khalil - BET OMAR 
ELMANTEQA EL SENAEEYA TEL : 2521850

عنوان التبليغ  : الخليل - بيت امر بجانب المسجد القديم - 
جوال: 0598725474

Goods/Services:
ration food stuff for animals

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خلطات اعالف للحيوانات

  

(14)
 

Date :26/12/2018 التاريخ: 2018/12/26

Trademark No.:35108 العالمة التجارية رقم :  35108

Class: 17 في الصنف :  17
Applicant Name: DUNYA POLISTREN GRUP 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

بإسم : نيا بوليسترين جروب سانايى في تيجاريت ليمتد 
شيركيتي

Applicant Address :HACI SABANCI ORGANIZE 
SANAYI BOLGESI SULEYMAN DEMIREL 
BULVARI NO: 26 YUREGIR ADANA / TURKEY  
, 

بولجيسي  سانايى  اورجانايز  سابانجه  هاجي    : العنوان 
سليمان ديميريل بولفاري نو: 26 يوراير آضانا/ تركيا 

Applicant for Correspondence:  NADER J . 
QUMSIEH P.O . BOX 182 BEIT SAHOUR

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

Goods/Services:
):Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
semi-finished synthetic goods made from these 
materials in the form of powder, bars, panels and 
foils included in this class,  Insulation, stopping 
and sealing materials: insulation paints, insulation 
fabrics,

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا ومنتجات 
اصطناعية شبه مشغولة مصنوعة من هذه المواد على شكل 
مواد  الصنف،  هذا  في  المشمولة  رقائق  قضبان،  مسحوق، 
أشرطة  عازلة،  أنسجة  عازلة،  دهانات  والختم؛  والحشو  العزل 

وأربطة عازلة، أغطية عازلة لآلالت الصناعية،
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insulating tape and band, insulation covers for 
industrial machinery, joint sealant compounds 
for joints, gaskets, O-rings for sealing purposes, 
Flexible pipes made from rubber and plastic; hoses 
made of plastic and rubber, including those used for 
vehicles; junctions for pipes of plastic and rubber; 
pipe jackets of plastic and rubber; hoses of textile 
material; junctions for pipes, not of metal; pipe 
jackets, not of metal;  connecting hose for vehicle 
radiators.

مركبات منع التسرب للمفاصل و أطواق منع التسرب والحلقات 
ألغراض الختم، أنابيب مرنة مصنوعة من المطاط والبالستيك؛ 
والمتضمنة  والبالستيك  المطاط  من  مصنوعة  خراطيم 
من  مصنوعة  أنابيب  وصالت  المركبات؛  في  المستخدمة 
المطاط  من  مصنوعة  لألنابيب  أغلفة  والبالستيك؛  المطاط 
والبالستيك؛ خراطيم نسيجية؛ وصالت غير معدنية لألنابيب؛ 
أغلفة غير معدنية لألنابيب؛ خراطيم وصل للمشعات الحرارية 

في المركبات

(15)
 

Date :21/01/2019 التاريخ: 2019/01/21

Trademark No.:35258 العالمة التجارية رقم :  35258

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Bin Awadh Al-Naqeeb General 
Trading Corp - represented by Raed Abdullah 
Awadh Al- Naqeeb 

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

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

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

  
Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

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. Aromatic preparations 
for food, Bread, Buns, Cereal preparations, Cereal-
based ,snack food, Farinaceous food pastes, 
Farinaceous foods, Flour-milling products, Rice 
cakes, Rice-based snack food 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التابيوكا  األرز؛  والقهوة االصطناعية؛  والكاكاو  والشاي  القهوة 
الحبوب؛  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛ 
النحل  عسل  المثلجة؛  الحلويات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز 
والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل 
عطرية  مستحضرات  الثلج،  البهارات؛  )التوابل(؛  والصلصات 
وجبات  الحبوب،  مستحضرات  كعك  خبز،  للطعام،بسكويت، 
خفيفة أساسها الحبوب، معاجين أغذية نشوية، أغذية نشوية، 
، منتجات طحن الدقيق، أقراص أرز، وجبات خفيفة أساسها األرز 

Special condition:    اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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insulating tape and band, insulation covers for 
industrial machinery, joint sealant compounds 
for joints, gaskets, O-rings for sealing purposes, 
Flexible pipes made from rubber and plastic; hoses 
made of plastic and rubber, including those used for 
vehicles; junctions for pipes of plastic and rubber; 
pipe jackets of plastic and rubber; hoses of textile 
material; junctions for pipes, not of metal; pipe 
jackets, not of metal;  connecting hose for vehicle 
radiators.

مركبات منع التسرب للمفاصل و أطواق منع التسرب والحلقات 
ألغراض الختم، أنابيب مرنة مصنوعة من المطاط والبالستيك؛ 
والمتضمنة  والبالستيك  المطاط  من  مصنوعة  خراطيم 
من  مصنوعة  أنابيب  وصالت  المركبات؛  في  المستخدمة 
المطاط  من  مصنوعة  لألنابيب  أغلفة  والبالستيك؛  المطاط 
والبالستيك؛ خراطيم نسيجية؛ وصالت غير معدنية لألنابيب؛ 
أغلفة غير معدنية لألنابيب؛ خراطيم وصل للمشعات الحرارية 

في المركبات

(15)
 

Date :21/01/2019 التاريخ: 2019/01/21

Trademark No.:35258 العالمة التجارية رقم :  35258

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Bin Awadh Al-Naqeeb General 
Trading Corp - represented by Raed Abdullah 
Awadh Al- Naqeeb 

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

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

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

  
Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

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. Aromatic preparations 
for food, Bread, Buns, Cereal preparations, Cereal-
based ,snack food, Farinaceous food pastes, 
Farinaceous foods, Flour-milling products, Rice 
cakes, Rice-based snack food 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التابيوكا  األرز؛  والقهوة االصطناعية؛  والكاكاو  والشاي  القهوة 
الحبوب؛  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛ 
النحل  عسل  المثلجة؛  الحلويات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز 
والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل 
عطرية  مستحضرات  الثلج،  البهارات؛  )التوابل(؛  والصلصات 
وجبات  الحبوب،  مستحضرات  كعك  خبز،  للطعام،بسكويت، 
خفيفة أساسها الحبوب، معاجين أغذية نشوية، أغذية نشوية، 
، منتجات طحن الدقيق، أقراص أرز، وجبات خفيفة أساسها األرز 

Special condition:    اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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(16)
 

Date :27/01/2019 التاريخ: 2019/01/27

Trademark No.:35285 العالمة التجارية رقم :  35285

Class: 43 في الصنف :  43

Applicant Name:  Sadaf Investment Co بإسم : شركة صدف االستثمارية  

Applicant Address :Galarya Center -Nablus  ,   العنوان :  عمارة جاليريا سنتر -نابلس
Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ:  نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation;  Restaurant ,Cafes , Cafeterias, 
Catering (Food and drink—))

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االيواء  والمشروبات,  األطعمة  توفير  خدمات 
المؤقت;المطاعم, المقاهي , الكافتيريات, التزويد بالطعام 

والشراب.

مشروطة بعدم منح حمايه على الكلمات ذات االستخدام العام 

(17)
 

Date :27/01/2019 التاريخ: 2019/01/27

Trademark No.:35286 العالمة التجارية رقم :  35286

Class: 43 في الصنف :  43
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Applicant Name:  . Sadaf Investment Co
بإسم :  شركة صدف االستثمارية  

Applicant Address :Galarya Center -Nablus العنوان :  عمارة جاليريا سنتر -نابلس  .     

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :  نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation;  Restaurant ,Cafes , Cafeterias, 
Catering (Food and drink—))

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المؤقت;  االيواء  والمشروبات,  األطعمة  توفير  خدمات 
بالطعام  التزويد  الكافتيريات,  المقاهي,  المطاعم, 

والشراب.

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

(18)
 

Date :27/01/2019 التاريخ: 2019/01/27

Trademark No.:35289 العالمة التجارية رقم :  35289

Class: 29 في الصنف :  29
Applicant Name: SHARIKET HASAD 
FELESTEEN LIL ISTETHMAR WA TASWEEQ 
ALZIRAE

بإسم:  شركة حصاد فلسطين لالستثمار والتسويق الزراعي  

Applicant Address: TOBAS 0599107806,  0599107806 العنوان:  طوباس

Applicant for Correspondence:  TOBAS, 
0599107806

عنوان التبليغ: طوباس 0599107806

Goods/Services:
dates

من اجل البضائع / الخدمات التالية:
التمور
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Applicant Name:  . Sadaf Investment Co
بإسم :  شركة صدف االستثمارية  

Applicant Address :Galarya Center -Nablus العنوان :  عمارة جاليريا سنتر -نابلس  .     

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :  نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation;  Restaurant ,Cafes , Cafeterias, 
Catering (Food and drink—))

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المؤقت;  االيواء  والمشروبات,  األطعمة  توفير  خدمات 
بالطعام  التزويد  الكافتيريات,  المقاهي,  المطاعم, 

والشراب.

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

(18)
 

Date :27/01/2019 التاريخ: 2019/01/27

Trademark No.:35289 العالمة التجارية رقم :  35289

Class: 29 في الصنف :  29
Applicant Name: SHARIKET HASAD 
FELESTEEN LIL ISTETHMAR WA TASWEEQ 
ALZIRAE

بإسم:  شركة حصاد فلسطين لالستثمار والتسويق الزراعي  

Applicant Address: TOBAS 0599107806,  0599107806 العنوان:  طوباس

Applicant for Correspondence:  TOBAS, 
0599107806

عنوان التبليغ: طوباس 0599107806

Goods/Services:
dates

من اجل البضائع / الخدمات التالية:
التمور
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(19)
 

Date :28/01/2019 التاريخ: 2019/01/28

Trademark No.:35306 العالمة التجارية رقم :  35306

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: MOHAMAD ZAHI MOHAMAD 
HANI FATYER

بإسم :  محمد زاهي محمد هاني فطاير   

Applicant Address :Nablus- almasaken alshabiya 
jawal 0568844498  , 

العنوان :  نابلس- المساكن الشعبية جوال 0568844498 

Applicant for Correspondence:  Nablus- almasaken 
alshabiya, jawal 0568844498

جوال  الشعبية،  المساكن  نابلس-  التبليغ:  عنوان 
0568844498

Goods/Services:
coffe ,tea ,cocoa, sugar, rice ,tapioca,sago,artificial 
coffee,flour, and perparation made from cereals 
,bread,pastry and confectionery , ices,honey, 
treacle , yast , baking -powder , salt mustard   
    vinegar, sauces  condiments, spice, ice

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
والساغو  والتابيوكا  واالرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  البن 
من  المصنوعه  والمستحضرات  الدقيق  االصطناعي,  والبن 
النحل  عسل  المثلجة  والحلويات  والفطائر  والخبز  الحبوب 
والعسل االسود, الخميرة ومسحوق الخبيز, الملح والخردل, 

الخل الصلصات )التوابل( البهارات الثلج 

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

  

(20)

 
Date :07/02/2019 التاريخ: 2019/02/07

Trademark No.:35375 العالمة التجارية رقم :  35375

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name:  M J HAIR USA, INC. بإسم : إم جيه هير يو.إس.إيه إنك .  

Applicant Address :8152 Villaverda DR. Whittier, 
California 90605  , 

كاليفورنيا  وايتير  ار.  دي  فيالفيردي   8152   : العنوان 
            . 90605
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Applicant for Correspondence:  :  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Hair care Products, hair shampoo, hair conditioner, 
Skin care products, facial masks, essential oils.

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات العناية بالشعر, شامبو للشعر, بلسم للشعر, 
مستحضرات العناية بالبشرة, أقنعة للوجه, زيوت عطرية.

مشروطة بعدم منح حماية على كلمة HAIR بمعزل عن العالمة 

(21)
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35432 العالمة التجارية رقم :  35432

Class: 16 في الصنف :  16

Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser    بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر
Applicant Address :Bethlehem- Caritas Street- 
Building 40- Ground Floor., 

 40- رقم  عمارة  الكاريتاس-  شارع  لحم-  بيت    : العنوان 
الطابق األرضي. , 

Applicant for Correspondence:  .Haymour Law Firm 
-Attorneys  Legal Consultants – President Putin Street/ 
President Putin Palestinian Organization Building/ 
Third Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine 

عنوان التبليغ  : مكتب حيمور للمحاماة  محامون ومستشارون 
الرئيس  مؤسسة  مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون- 

بوتين الية/ الطابق الثالث- مكتب رقم 323/ بيت لحم- . 

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 :
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد 
المطبوعات    مواد تجليد  أخرى     واردة في فئات  وغير 
الكتب   الصور الفوتوغرافية    القرطاسية   مواد اللصق 
ومواد  منزلية     لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  
الكاتبة  اآلالت  التلوين     أو  الدهان  فراشي  الفنانين    
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:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant for Correspondence:  :  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Hair care Products, hair shampoo, hair conditioner, 
Skin care products, facial masks, essential oils.

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات العناية بالشعر, شامبو للشعر, بلسم للشعر, 
مستحضرات العناية بالبشرة, أقنعة للوجه, زيوت عطرية.

مشروطة بعدم منح حماية على كلمة HAIR بمعزل عن العالمة 

(21)
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35432 العالمة التجارية رقم :  35432

Class: 16 في الصنف :  16

Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser    بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر
Applicant Address :Bethlehem- Caritas Street- 
Building 40- Ground Floor., 

 40- رقم  عمارة  الكاريتاس-  شارع  لحم-  بيت    : العنوان 
الطابق األرضي. , 

Applicant for Correspondence:  .Haymour Law Firm 
-Attorneys  Legal Consultants – President Putin Street/ 
President Putin Palestinian Organization Building/ 
Third Floor- Office 323/ Bethlehem- Palestine 

عنوان التبليغ  : مكتب حيمور للمحاماة  محامون ومستشارون 
الرئيس  مؤسسة  مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون- 

بوتين الية/ الطابق الثالث- مكتب رقم 323/ بيت لحم- . 

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 :
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد 
المطبوعات    مواد تجليد  أخرى     واردة في فئات  وغير 
الكتب   الصور الفوتوغرافية    القرطاسية   مواد اللصق 
ومواد  منزلية     لغايات  أو  القرطاسية  في  المستعملة  
الكاتبة  اآلالت  التلوين     أو  الدهان  فراشي  الفنانين    
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:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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(22)
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35433 العالمة التجارية رقم :  35433

Class: 32 في الصنف :  32

Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser 
بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر   

Applicant Address :Bethlehem- Caritas Street- 
Building 40- Ground Floor., 

 40- رقم  عمارة  الكاريتاس-  شارع  لحم-  بيت    : العنوان 
الطابق األرضي. , 

Applicant for Correspondence:  .Haymour Law 
Firm -Attorneys  Legal Consultants – President 
Putin Street/ President Putin Palestinian 
Organization Building/ Third Floor- Office 323/ 
Bethlehem- Palestine 

محامون  للمحاماة   حيمور  مكتب   : التبليغ   عنوان 
مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون-  ومستشارون 
رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  الية/  بوتين  الرئيس  مؤسسة 

323/ بيت لحم- . 

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

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

(23)
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35434 العالمة التجارية رقم :  35434

Class: 32 في الصنف :  32
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Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر
Applicant Address :Bethlehem- Caritas Street- 
Building 40- Ground Floor.,  

 40- رقم  عمارة  الكاريتاس-  شارع  لحم-  بيت    : العنوان 
الطابق األرضي. ,  

Applicant for Correspondence:  .Haymour Law 
Firm -Attorneys  Legal Consultants – President 
Putin Street/ President Putin Palestinian 
Organization Building/ Third Floor- Office 323/ 
Bethlehem- Palestine 

محامون  للمحاماة   حيمور  مكتب   : التبليغ   عنوان 
مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون-  ومستشارون 
رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  الية/  بوتين  الرئيس  مؤسسة 

323/ بيت لحم- . 

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  الكحولية، مشروبات مستخلصة من  المشروبات غير 
وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

Special condition:    اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

(24)
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35435 العالمة التجارية رقم :  35435

Class: 32 في الصنف :  32

Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser 
بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر   

Applicant Address :Bethlehem- Caritas 
Street- Building 40- Ground Floor.,  
  

 40- رقم  عمارة  الكاريتاس-  شارع  لحم-  بيت    : العنوان 
الطابق األرضي.  

Applicant for Correspondence:  .Haymour Law 
Firm -Attorneys  Legal Consultants – President 
Putin Street/ President Putin Palestinian 
Organization Building/ Third Floor- Office 323/ 
Bethlehem- Palestine 

محامون  للمحاماة   حيمور  مكتب   : التبليغ   عنوان 
مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون-  ومستشارون 
رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  الية/  بوتين  الرئيس  مؤسسة 

323/ بيت لحم- . 
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Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر
Applicant Address :Bethlehem- Caritas Street- 
Building 40- Ground Floor.,  

 40- رقم  عمارة  الكاريتاس-  شارع  لحم-  بيت    : العنوان 
الطابق األرضي. ,  

Applicant for Correspondence:  .Haymour Law 
Firm -Attorneys  Legal Consultants – President 
Putin Street/ President Putin Palestinian 
Organization Building/ Third Floor- Office 323/ 
Bethlehem- Palestine 

محامون  للمحاماة   حيمور  مكتب   : التبليغ   عنوان 
مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون-  ومستشارون 
رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  الية/  بوتين  الرئيس  مؤسسة 

323/ بيت لحم- . 

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  الكحولية، مشروبات مستخلصة من  المشروبات غير 
وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

Special condition:    اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

(24)
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35435 العالمة التجارية رقم :  35435

Class: 32 في الصنف :  32

Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser 
بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر   

Applicant Address :Bethlehem- Caritas 
Street- Building 40- Ground Floor.,  
  

 40- رقم  عمارة  الكاريتاس-  شارع  لحم-  بيت    : العنوان 
الطابق األرضي.  

Applicant for Correspondence:  .Haymour Law 
Firm -Attorneys  Legal Consultants – President 
Putin Street/ President Putin Palestinian 
Organization Building/ Third Floor- Office 323/ 
Bethlehem- Palestine 

محامون  للمحاماة   حيمور  مكتب   : التبليغ   عنوان 
مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون-  ومستشارون 
رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  الية/  بوتين  الرئيس  مؤسسة 

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

Special condition:    اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  ( 25 )

 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35436 العالمة التجارية رقم:  35436

Class: 33 في الصنف:  33
Applicant Name: Nibal Albert Jamel Nasser    بإسم :  نيبال البرت جميل ناصر

Applicant Address :Bethlehem- Caritas 
Street- Building 40- Ground Floor.,  
  

العنوان :  بيت لحم- شارع الكاريتاس- عمارة رقم -40 
 الطابق األرضي. , 

  
Applicant for Correspondence:  .Haymour Law 
Firm -Attorneys  Legal Consultants – President 
Putin Street/ President Putin Palestinian 
Organization Building/ Third Floor- Office 323/ 
Bethlehem- Palestine 

محامون  للمحاماة   حيمور  مكتب   : التبليغ   عنوان 
مبنى  بوتين/  الرئيس  شارع  قانونيون-  ومستشارون 
رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  الية/  بوتين  الرئيس  مؤسسة 

323/ بيت لحم- . 

Goods/Services:
Alcoholic beverages   except beers 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مشروبات كحولية عدا البيرة 

Special condition:    اليعطي العالمة  هذه  تسجيل  ان  خاصة:   اشتراطات 
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام 

العام بمعزل عن العالمة
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  ( 26 )
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35440 العالمة التجارية رقم :  35440

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: SHARIKT MTA LILESTERAD 
WA AL TASDEER

بإسم :  شركة مؤته لالستيراد والتصدير   

Applicant Address :QALQILYA - FALAMEH - 
JAWAL : 0597646682  , 

العنوان :  قلقيليه - فالميه - جوال : 0597646682 

Applicant for Correspondence:  QALQILYA - 
FALAMEH - JAWAL : 0597646682

عنوان التبليغ  : قلقيليه - فالميه - جوال : 0597646682

Goods/Services:
THYME

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الزعتر 

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

( 27 )
 

Date :24/02/2019 التاريخ: 2019/02/24

Trademark No.:35458 العالمة التجارية رقم :  35458

Class: 38 في الصنف :  38
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  ( 26 )
 

Date :18/02/2019 التاريخ: 2019/02/18

Trademark No.:35440 العالمة التجارية رقم :  35440

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: SHARIKT MTA LILESTERAD 
WA AL TASDEER

بإسم :  شركة مؤته لالستيراد والتصدير   

Applicant Address :QALQILYA - FALAMEH - 
JAWAL : 0597646682  , 

العنوان :  قلقيليه - فالميه - جوال : 0597646682 

Applicant for Correspondence:  QALQILYA - 
FALAMEH - JAWAL : 0597646682

عنوان التبليغ  : قلقيليه - فالميه - جوال : 0597646682

Goods/Services:
THYME

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الزعتر 

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

( 27 )
 

Date :24/02/2019 التاريخ: 2019/02/24

Trademark No.:35458 العالمة التجارية رقم :  35458

Class: 38 في الصنف :  38
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Applicant Name: M&S INVESTMENT TURESIM 
COMPANY

بإسم :  شركة ام اند اس لالستثمار السياحي  

Applicant Address :HEBRON - RAS ELJORA : 
0599365043

العنوان :  الخليل راس الجورة 0599365043

Applicant for Correspondence:  :HEBRON - 
ELHARASS

عنوان التبليغ  : الخليل الحرس

Goods/Services:
telecommunications

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االتصاالت

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة.

  

( 28 )

 

Date :25/02/2019 التاريخ: 2019/02/25

Trademark No.:35464 العالمة التجارية رقم :  35464

Class: 4 في الصنف :  4

Applicant Name: radwan radi abedalqader arafat بإسم :  رضوان راضي عبد القادر عرفات  
Applicant Address :nablus .almarkaz altejari jawal 
0599702614  , 

العنوان :  نابلس المركز التجاري 0599702614 

Applicant for Correspondence:  nablus .almarkaz 
altejari jawal 0599702614

عنوان التبليغ  : نابلس المركز التجاري 0599702614

Goods/Services:
coal ,coal briquettes 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الفحم ,قوالب الفحم

  

( 29 )

Date :25/02/2019 التاريخ: 2019/02/25

Trademark No.:35465 العالمة التجارية رقم :  35465

23 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: AL-SIBA BEAUTY CO for Soap 
Manufacturing

بإسم :  شركة الصبا بيوتي لصناعة الصابون م.خ.م    

Applicant Address :Jericho Agro - Industrial park 
(JAIP) . Jericho/  Palestine  , 

العنوان :  مدينة أريحا الزراعية الصناعية، أريحا، فلسطين  

Applicant for Correspondence:  Jericho Agro - 
Industrial park (JAIP) . Jericho

عنوان التبليغ  : مدينة أريحا الزراعية الصناعية، أريحا

Goods/Services:
Soap  and soap powders 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 الصابون ومساحيق الصابون 

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

  

( 30 )

 
Date :25/02/2019 التاريخ: 2019/02/25

Trademark No.:35467 العالمة التجارية رقم :  35467

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: NAEMA MOH AA ARAFA بإسم :  نعيمة عبد اللطيف محمد عطا عرفة  

Applicant Address : AL KHALIL  , NEMRA العنوان :  الخليل نمرة مؤسسة عرفة 
Applicant for Correspondence:  Hebron - EYN 
SARA

عنوان التبليغ  : الخليل - عين سارة

Goods/Services:
COSMETICS

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات التجميل

Beauty pharm مشروطة بعدم منح حمايه على كلمة
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Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: AL-SIBA BEAUTY CO for Soap 
Manufacturing

بإسم :  شركة الصبا بيوتي لصناعة الصابون م.خ.م    

Applicant Address :Jericho Agro - Industrial park 
(JAIP) . Jericho/  Palestine  , 

العنوان :  مدينة أريحا الزراعية الصناعية، أريحا، فلسطين  

Applicant for Correspondence:  Jericho Agro - 
Industrial park (JAIP) . Jericho

عنوان التبليغ  : مدينة أريحا الزراعية الصناعية، أريحا

Goods/Services:
Soap  and soap powders 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 الصابون ومساحيق الصابون 

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

  

( 30 )

 
Date :25/02/2019 التاريخ: 2019/02/25

Trademark No.:35467 العالمة التجارية رقم :  35467

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: NAEMA MOH AA ARAFA بإسم :  نعيمة عبد اللطيف محمد عطا عرفة  

Applicant Address : AL KHALIL  , NEMRA العنوان :  الخليل نمرة مؤسسة عرفة 
Applicant for Correspondence:  Hebron - EYN 
SARA

عنوان التبليغ  : الخليل - عين سارة

Goods/Services:
COSMETICS

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات التجميل

Beauty pharm مشروطة بعدم منح حمايه على كلمة
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( 31 )

Date :26/02/2019 التاريخ: 2019/02/26

Trademark No.:35469 العالمة التجارية رقم :  35469

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: Al Rajeh Detergents Company    بإسم :  شركة الراجح للمنظفات الكيماوية
Applicant Address :Eastern Industrial Zone, 
Nablus, Palestine  , 

العنوان :  المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس – فلسطين         

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :  نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, washing 
preparations, disinfectant soap, antiperspirant soap 
bath salts, not for medical purposes, medicated 
soap,

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تجميل,  مستحضرات  عطرية,  زيوت  عطور  صابون, 
للعرق, أمالح أستحمام  مستحضرات غسيل,صابون مضاد 

ليست لغايات طبية ,صابون مطهر.

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

( 32 )
 

Date :26/02/2019 التاريخ: 2019/02/26

Trademark No.:35470
العالمة التجارية رقم :  35470
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Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name:  Al Rajeh Detergents Company  
بإسم :  شركة الراجح للمنظفات الكيماوية    

Applicant Address :Eastern Industrial Zone, 
Nablus, Palestine  , 

العنوان :  المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس – فلسطين         

Applicant for Correspondence:   Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Shampoo, soaps; perfumery, essential oils,  washing 
preparations, disinfectant soap, antiperspirant soap 
bath salts, not for medical purposes, medicated 
soap, Douching preparations for personal sanitary 
or deodorant purposes [toiletries].

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات  عطرية,  زيوت  عطور  صابون,  شامبو, 
غسيل,صابون مضاد للعرق, أمالح أستحمام ليست لغايات 
طبية ,صابون مطهر, مستحضرات اغتسال ألغراض صحية 

شخصية أو إلزالة الروائح الكريهة [مواد تواليت.]

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

( 33 )
 

Date :26/02/2019 التاريخ: 2019/02/26

Trademark No.:35471 العالمة التجارية رقم :  35471

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: Al Rajeh Detergents Company      بإسم :  شركة الراجح للمنظفات الكيماوية

Applicant Address :Eastern Industrial Zone, 
Nablus, Palestine  , 

العنوان :  المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس – فلسطين         

Applicant for Correspondence:   Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :  نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768
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Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name:  Al Rajeh Detergents Company  
بإسم :  شركة الراجح للمنظفات الكيماوية    

Applicant Address :Eastern Industrial Zone, 
Nablus, Palestine  , 

العنوان :  المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس – فلسطين         

Applicant for Correspondence:   Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

Goods/Services:
Shampoo, soaps; perfumery, essential oils,  washing 
preparations, disinfectant soap, antiperspirant soap 
bath salts, not for medical purposes, medicated 
soap, Douching preparations for personal sanitary 
or deodorant purposes [toiletries].

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات  عطرية,  زيوت  عطور  صابون,  شامبو, 
غسيل,صابون مضاد للعرق, أمالح أستحمام ليست لغايات 
طبية ,صابون مطهر, مستحضرات اغتسال ألغراض صحية 

شخصية أو إلزالة الروائح الكريهة [مواد تواليت.]

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

( 33 )
 

Date :26/02/2019 التاريخ: 2019/02/26

Trademark No.:35471 العالمة التجارية رقم :  35471

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: Al Rajeh Detergents Company      بإسم :  شركة الراجح للمنظفات الكيماوية

Applicant Address :Eastern Industrial Zone, 
Nablus, Palestine  , 

العنوان :  المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس – فلسطين         

Applicant for Correspondence:   Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :  نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768
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Goods/Services:
Shampoos, soaps ;perfumery ; essential oils ,  hair 
lotions; hair colorants , hair dyes , hair spray , 
lotions for cosmetics purposes

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
شامبو ,صابون, عطور, زيوت عطرية , غسول )لوشن( للشعر 
الشعر,  سبراي(   ( رذاذ  الشعر,  أصباغ  الشعر,  ملونات   ,

غسوالت )لوشن( الغراض تجميلية.

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

( 34 )

Date :26/02/2019 التاريخ: 2019/02/26

Trademark No.:35472 العالمة التجارية رقم :  35472

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Jihad Hilmi Asaad Zuhour  
بإسم :  جهاد حلمي أسعد زهور  

Applicant Address :Ramallah Shar’e Alma’rad 
Khalf Rukab  , 

العنوان :  رام الله شارع المعرض خلف ركب 

Applicant for Correspondence:  Ramallah Shar’e 
Alma’rad Khalf Rukab 

عنوان التبليغ  : رام الله شارع المعرض خلف ركب

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

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

النشاط المكتبي

  

( 35 )

Date :26/02/2019 التاريخ: 2019/02/26

Trademark No.:35477 العالمة التجارية رقم :  35477
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Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: R.C.M ,  S.r.l
بإسم :  آر . سي . أم. أس. آر. أل    

Applicant Address :Via Perugino,2-24068 Seriate 
(BG). Italy.  ,  العنوان :  فيا بيرونو 2 24068- سيريات بي جي ايطاليا

Applicant for Correspondence:  Emarat Shaheen – 
Altabek Alardi – Shar’e Alnajnah – Beit Sahour - 
Palestine .0568889989

شارع   – االرضي  الطابق  شاهين-  عمارة   : التبليغ   عنوان 
النجمة – بيت ساحور –  جوال 0568889989

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

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

تجميل, غسول )لوشن( للشعر, منظفات أسنان.

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

( 36 )
 

Date :27/02/2019 التاريخ: 2019/02/27

Trademark No.:35478 العالمة التجارية رقم :  35478

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: sharekt al-murad almahdoda 
llnasej w altjara al kharjih

بإسم :  شركة المراد المحدودة للنسيج والتجارة الخارجية  

Applicant Address :  torkia -  Istanbul -ST2007 NO 
4 AYSEEN BORT .

ايسين   4 رقم   2007 مهيتير تشيشمه شارع    : العنوان 
بورت اسطنبول-تركيا 

Applicant for Correspondence:  jenin- al-nemar 
mool- t2

عنوان التبليغ  : جنين-النمر موال-الطابق 2

Goods/Services:
clothing,footwear,headgear

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
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Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: R.C.M ,  S.r.l
بإسم :  آر . سي . أم. أس. آر. أل    

Applicant Address :Via Perugino,2-24068 Seriate 
(BG). Italy.  ,  العنوان :  فيا بيرونو 2 24068- سيريات بي جي ايطاليا

Applicant for Correspondence:  Emarat Shaheen – 
Altabek Alardi – Shar’e Alnajnah – Beit Sahour - 
Palestine .0568889989

شارع   – االرضي  الطابق  شاهين-  عمارة   : التبليغ   عنوان 
النجمة – بيت ساحور –  جوال 0568889989

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

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

تجميل, غسول )لوشن( للشعر, منظفات أسنان.

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

( 36 )
 

Date :27/02/2019 التاريخ: 2019/02/27

Trademark No.:35478 العالمة التجارية رقم :  35478

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: sharekt al-murad almahdoda 
llnasej w altjara al kharjih

بإسم :  شركة المراد المحدودة للنسيج والتجارة الخارجية  

Applicant Address :  torkia -  Istanbul -ST2007 NO 
4 AYSEEN BORT .

ايسين   4 رقم   2007 مهيتير تشيشمه شارع    : العنوان 
بورت اسطنبول-تركيا 

Applicant for Correspondence:  jenin- al-nemar 
mool- t2

عنوان التبليغ  : جنين-النمر موال-الطابق 2

Goods/Services:
clothing,footwear,headgear

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
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( 37 )
 

Date :27/02/2019 التاريخ: 2019/02/27

Trademark No.:35479 العالمة التجارية رقم :  35479

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: RAED JAMEL YOUSIF NASER
بإسم :  رائد جميل يوسف نصر   

Applicant Address :NABLUS - BURQA - JAWAL 
: 0599579520  , 

العنوان :  نابلس - برقه - جوال 0599579520 

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
BURQA - JAWAL : 0599579520

عنوان التبليغ  : نابلس - برقه - جوال 0599579520

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions (SELL 
COSMETICS) 

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

النشاط المكتبي ) بيع كوزماتيكس (

( 38 )
 

Date :03/03/2019 التاريخ: 2019/03/03

Trademark No.:35497 العالمة التجارية رقم :  35497

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Sharkeet Sinokrot Lil Mantojaat 
Al Ghethaiya 

المساهمة  الغذائية  للمنتوجات  سنقرط  شركة    : بإسم 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Ramallah -Betunia - industrial 
district, 

 , الصناعية  المنطقة  بتونيا   - الله  رام    :  العنوان 
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Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : إتقان للخدمات اإلستشارية- 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, 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 , Chap, 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, Biscuits, cakes, Candy, Chocolate, 
Chocolate- based beverages, Cocoa products,  
(Confectionery, Petit-beurre biscuits , Petites fours 
(cakes 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز، التابيوكا 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو، 
النحل  عسل  المثلجة،  الحلويات  والحلويات،  والفظائر  الخبز 
الخردل،  الملح،  الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  األسود،  والعسل 
الخل والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج، مشروبات اساسها 
الشوكالتة أو الكاكاو أو القهوة أو الشاي، كعك ، عجينة الكيك 
 ، ذرة  دقيق   ، الذرة  رقائق   ، )بهار(  قرفة   ، الكيك  مسحوق   ،
 ، زنجبيل  خبز   ، فواكه  جلي  اقراص سكرية،  للعجين،  خمائر 
 ، الخميرة   ، المعكرونة، كتشاب   ، ، شاي مثلج  زنجبيل، بوظة 
مايونيز ، الشوفان صلصات مرق اللحم ، فطائر اللحم ، دبس 
 ، االرز   ، بوشار   ، الفطائر   ، الخردل   ، الطيب  جوزة   ، للطعام 
ملح   ، السلطة  توابل   ، ، ساغو   ) )التوابل  الزعفران   ، شعيرية 
 ، السكر  حلويات   ، سكر  سميد،   ، البندورة  صلصة   ، الطعام 
طحين القمح ، بسكويت ، كيك ، حلوى ،شوكالته ، مشروبات 
بسكويت   ، حلويات   ، كاكاو  منتجات   ، حليب  مع  شوكالته 

بالزبدة ، بتي فور )كعك(. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 39 )
 

Date :04/03/2019 التاريخ: 2019/03/04

Trademark No.:35509 العالمة التجارية رقم :  35509

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: samar ali hamad altete بإسم :  سمر علي حمد التيتي   

Applicant Address :nablus - shar’e jame’at al najah 
al haram al qadem , amaret al sharqawe  , 

العنوان :  نابلس - شارع جامعه النجاح الحرم القديم عماره 
الشرقاوي 
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Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : إتقان للخدمات اإلستشارية- 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, 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 , Chap, 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, Biscuits, cakes, Candy, Chocolate, 
Chocolate- based beverages, Cocoa products,  
(Confectionery, Petit-beurre biscuits , Petites fours 
(cakes 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز، التابيوكا 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو، 
النحل  عسل  المثلجة،  الحلويات  والحلويات،  والفظائر  الخبز 
الخردل،  الملح،  الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  األسود،  والعسل 
الخل والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج، مشروبات اساسها 
الشوكالتة أو الكاكاو أو القهوة أو الشاي، كعك ، عجينة الكيك 
 ، ذرة  دقيق   ، الذرة  رقائق   ، )بهار(  قرفة   ، الكيك  مسحوق   ،
 ، زنجبيل  خبز   ، فواكه  جلي  اقراص سكرية،  للعجين،  خمائر 
 ، الخميرة   ، المعكرونة، كتشاب   ، ، شاي مثلج  زنجبيل، بوظة 
مايونيز ، الشوفان صلصات مرق اللحم ، فطائر اللحم ، دبس 
 ، االرز   ، بوشار   ، الفطائر   ، الخردل   ، الطيب  جوزة   ، للطعام 
ملح   ، السلطة  توابل   ، ، ساغو   ) )التوابل  الزعفران   ، شعيرية 
 ، السكر  حلويات   ، سكر  سميد،   ، البندورة  صلصة   ، الطعام 
طحين القمح ، بسكويت ، كيك ، حلوى ،شوكالته ، مشروبات 
بسكويت   ، حلويات   ، كاكاو  منتجات   ، حليب  مع  شوكالته 

بالزبدة ، بتي فور )كعك(. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 39 )
 

Date :04/03/2019 التاريخ: 2019/03/04

Trademark No.:35509 العالمة التجارية رقم :  35509

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: samar ali hamad altete بإسم :  سمر علي حمد التيتي   

Applicant Address :nablus - shar’e jame’at al najah 
al haram al qadem , amaret al sharqawe  , 

العنوان :  نابلس - شارع جامعه النجاح الحرم القديم عماره 
الشرقاوي 
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Applicant for Correspondence:  nablus - shar’e 
jame’at al najah al haram al qadem , amaret al 
sharqawe 

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع جامعه النجاح الحرم القديم 
عماره الشرقاوي

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions. organization of 
exhibitions

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

النشاط المكتبي. تنظيم معارض

( 40 )
 

Date :06/03/2019 التاريخ: 2019/03/06

Trademark No.:35533 العالمة التجارية رقم :  35533

Class: 29 في الصنف :  29
Applicant Name: SHARIKAT ALHARTHY 
ALZIRAEYA

بإسم :  شركة الحارثي الزراعية التجارية الصناعية   

Applicant Address :hebron idna   ,   العنوان :  الخليل اذنا الشارع العام

Applicant for Correspondence:  hebron idna   عنوان التبليغ  : الخليل اذنا الشارع العام

Goods/Services:
EGGS

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
البيض

( 41 )
 

Date :07/03/2019 التاريخ: 2019/03/07

Trademark No.:35543 العالمة التجارية رقم :  35543

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: mohammad emad mohammad 
jaradat

بإسم :  محمد عماد محمد جرادات  
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Applicant Address :jenen mojamaa alnafaa al jaded   - العنوان :  جنين - مجمع النفاع الجديد
جوال : 05971000029 

Applicant for Correspondence:  jenen, mojamaa 
alnafaa al jaded

عنوان التبليغ  : جنين - مجمع النفاع الجديد - 
جوال : 05971000029

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 :
أخرى تستعمل في  األقمشة ومواد  مستحضرات تبييض 
وجلي  وصقل  تنظيف  مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل 
وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، 

غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

  

( 42 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35546 العالمة التجارية رقم :  35546

Class: 45 في الصنف :  45
Applicant Name: anan al jaradat - mohammedjardat بإسم :  عنان يوسف محمود الجردات - محمد كايد رزق جردات

Applicant Address :al-bireh - al balou - emaret al - 
nabut - 2 nd floor, 

 , ط2   - النبوت  عمارة   - البالوع   - البيرة    :  العنوان 
 

Applicant for Correspondence:  al-bireh - al balou - 
emaret al - nabut - 2 nd floor    

عنوان التبليغ  : البيرة - البالوع - عمارة النبوت - ط2   

Goods/Services:
legal services

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات قانونية 



31 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address :jenen mojamaa alnafaa al jaded   - العنوان :  جنين - مجمع النفاع الجديد
جوال : 05971000029 

Applicant for Correspondence:  jenen, mojamaa 
alnafaa al jaded

عنوان التبليغ  : جنين - مجمع النفاع الجديد - 
جوال : 05971000029

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 :
أخرى تستعمل في  األقمشة ومواد  مستحضرات تبييض 
وجلي  وصقل  تنظيف  مستحضرات  المالبس،  وكي  غسل 
وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، 

غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

  

( 42 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35546 العالمة التجارية رقم :  35546

Class: 45 في الصنف :  45
Applicant Name: anan al jaradat - mohammedjardat بإسم :  عنان يوسف محمود الجردات - محمد كايد رزق جردات

Applicant Address :al-bireh - al balou - emaret al - 
nabut - 2 nd floor, 

 , ط2   - النبوت  عمارة   - البالوع   - البيرة    :  العنوان 
 

Applicant for Correspondence:  al-bireh - al balou - 
emaret al - nabut - 2 nd floor    

عنوان التبليغ  : البيرة - البالوع - عمارة النبوت - ط2   

Goods/Services:
legal services

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات قانونية 
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( 43 )

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35547 العالمة التجارية رقم :  35547

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: Shareket  la familia store le tjaret 
al albesa wl ahzya 

بإسم :  شركة ال فاميليا ستور لتجارة األلبسة واألحذية   

Applicant Address :Ramallah- Al- Irsal-St,  
  

 العنوان :  رام الله، شارع اإلرسال , 
  

Applicant for Correspondence:  Ramallah- Ramllah 
Trade Tower- 3rd floor 

عنوان التبليغ  : رام الله، برج رام الله التجاري، الطابق الثالث. 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear 

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

( 44 )

 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35548 العالمة التجارية رقم :  35548

Class: 25 في الصنف :  25
Applicant Name: SHAREKET OCEAN SHOES بإسم :  شركة اوشن لألحذية

Applicant Address :RAMALLAH – 
RAMALLAH TRADING CENTER,  
  

 العنوان :  رام الله، مجمع رام الله التجاري , 
  

Applicant for Correspondence  : Ramallah- Raml-
lah Trade Tower- 3rd floor 

عنوان التبليغ  : رام الله، برج رام الله التجاري، الطابق 
الثالث. 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 
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( 45 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35549 العالمة التجارية رقم :  35549

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: SHAREKET OCEAN SHOES 
بإسم :  شركة اوشن لألحذية   

Applicant Address :RAMALLAH – RAMALLAH 
TRADING CENTER, 

 العنوان :  رام الله، مجمع رام الله التجاري , 
  

Applicant for Correspondence:  Ramallah- Ramllah 
Trade Tower- 3rd floor 

عنوان التبليغ  : رام الله، برج رام الله التجاري، الطابق 
الثالث

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 46 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35550 العالمة التجارية رقم :  35550

Class: 29 في الصنف :  29

Applicant Name: Cebag B.V.
بإسم :  سيباج بي.في.  

Applicant Address :paardemaat 35,7942 KA 
Meppel, Netherlands 

العنوان :  بارديمات 35, 7942 كيه ايه  ميبل , هولندا, 
نادر جميل قمصية ص ب )182( بيت ساحور
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( 45 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35549 العالمة التجارية رقم :  35549

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: SHAREKET OCEAN SHOES 
بإسم :  شركة اوشن لألحذية   

Applicant Address :RAMALLAH – RAMALLAH 
TRADING CENTER, 

 العنوان :  رام الله، مجمع رام الله التجاري , 
  

Applicant for Correspondence:  Ramallah- Ramllah 
Trade Tower- 3rd floor 

عنوان التبليغ  : رام الله، برج رام الله التجاري، الطابق 
الثالث

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 46 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35550 العالمة التجارية رقم :  35550

Class: 29 في الصنف :  29

Applicant Name: Cebag B.V.
بإسم :  سيباج بي.في.  

Applicant Address :paardemaat 35,7942 KA 
Meppel, Netherlands 

العنوان :  بارديمات 35, 7942 كيه ايه  ميبل , هولندا, 
نادر جميل قمصية ص ب )182( بيت ساحور
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Applicant for Correspondence:  NADER J . 
QUMSIEH P.O . BOX 182 BEIT SAHOUR 

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

Goods/Services:
Vagetable oils for food

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الزيوت النباتية الجل الطعام

  

( 47 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35552 العالمة التجارية رقم :  35552

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: sharekt estabraq letegarat 
almawad alestehlake

بإسم :  شركة استبرق لتجارة المواد االستهالكية  

Applicant Address :jenin-ajja-share alrame  ,  
0598899120- TEL 042467559

 العنوان :  جنين-عجة-شارع الرامة.
جوال رقم 0598899120  هاتف رقم 042467559 

Applicant for Correspondence:   Address :jenin-
ajja-share alrame  , 0598899120- TEL 042467559

 عنوان التبليغ  : جنين-عجة-شارع الرامة
جوال رقم 0598899120 هاتف رقم 042467559

Goods/Services:
coffe,tea,cocoa,and artifical coffe , rice,topica and 
sago, flour and preparations made from cereals, 
bread,pastry and confectionery,ices, honey,treacle, 
yeast, baking-powder,salt,mustard,vinegar,saues(c
ondiments),spices,ice.

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية, االرز، 

التابيوكا، والساغو، الديقي والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب، الخبز والفطائر والحلويات المثلجة، عسل النحل، 
والعسل االسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، الخردل، 

الخل، والصلصات )التوابل( البهارات،الثلج
  

( 48 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35553 العالمة التجارية رقم :  35553
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Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: sharkt astbrke letegarat almawad 
alestehlake

بإسم :  شركة استبرق لتجارة المواد االسنتهالكية  

Applicant Address : jenin-ajja-share alrame  ,  
0598899120- TEL 042467559

 العنوان :  جنين-عجة-شارع الرامة-خلف مجمع هاني
رقم الجوال 0598899120 رقم الهاتف 042467559 

Applicant for Correspondence:   jenin-ajja-share 
alrame  , 0598899120- TEL 042467559

 عنوان التبليغ  : جنين-عجة-شارع الرامة-خلف مجمع هاني
رقم الجوال 0598899120  رقم الهاتف 042467559

Goods/Services:
bleaching preparations and other substances 
for laundry use, cleanin,polishing,scouring and 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, lair lotions, dentifrices

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل 
وجلي وقشط، صابون ،عطور وزيوت عطرية، مستحضرات 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر ، منظفات اسنان
  

( 49 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35554 العالمة التجارية رقم :  35554

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Nawal Soulaiman Abed Abed 
Alfatah Jomaa 

بإسم :  نوال سليمان عبد الفتاح جمعة   

Applicant Address :Ramallah - Mandela Sqware - 
louzan Builing - 2 Flr,  
  

العنوان :  رام الله - الطيرة - دوار مانديال - عمارة لوزان 
 ط 2

  
Applicant for Correspondence:  Ramallah - 
Mandela Sqware - louzan Builing - 2 Flr

عنوان التبليغ  : رام الله - الطيرة - دوار مانديال - عمارة 
لوزان ط 2 

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:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: sharkt astbrke letegarat almawad 
alestehlake

بإسم :  شركة استبرق لتجارة المواد االسنتهالكية  

Applicant Address : jenin-ajja-share alrame  ,  
0598899120- TEL 042467559

 العنوان :  جنين-عجة-شارع الرامة-خلف مجمع هاني
رقم الجوال 0598899120 رقم الهاتف 042467559 

Applicant for Correspondence:   jenin-ajja-share 
alrame  , 0598899120- TEL 042467559

 عنوان التبليغ  : جنين-عجة-شارع الرامة-خلف مجمع هاني
رقم الجوال 0598899120  رقم الهاتف 042467559

Goods/Services:
bleaching preparations and other substances 
for laundry use, cleanin,polishing,scouring and 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, lair lotions, dentifrices

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل 
وجلي وقشط، صابون ،عطور وزيوت عطرية، مستحضرات 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر ، منظفات اسنان
  

( 49 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35554 العالمة التجارية رقم :  35554

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Nawal Soulaiman Abed Abed 
Alfatah Jomaa 

بإسم :  نوال سليمان عبد الفتاح جمعة   

Applicant Address :Ramallah - Mandela Sqware - 
louzan Builing - 2 Flr,  
  

العنوان :  رام الله - الطيرة - دوار مانديال - عمارة لوزان 
 ط 2

  
Applicant for Correspondence:  Ramallah - 
Mandela Sqware - louzan Builing - 2 Flr

عنوان التبليغ  : رام الله - الطيرة - دوار مانديال - عمارة 
لوزان ط 2 

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:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 50 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35555 العالمة التجارية رقم: 35555

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: sharekt salon provider khadmat 
elktroniyeh

بإسم: شركة صالون بروفايدر للخدمات االلكترونية  

Applicant: 
Nablus - Martyr Yasser Arafat Str. - Near An-
Najah National University - New Campus

العنوان:  نابلس - شارع الشهيد ياسر عرفات - بالقرب من 
جامعة النجاح الحرم الجديد - الشارع الرئيسي 

Applicant for Correspondence:  Nablus - Martyr 
Yasser Arafat Str. - Near An-Najah National 
University - New Campus

عنوان التبليغ: نابلس - شارع الشهيد ياسر عرفات - 
بالقرب من جامعة النجاح الحرم الجديد - الشارع الرئيسي 

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

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

النشاط المكتبي.

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

( 51 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35556 العالمة التجارية رقم :  35556

Class: 21 في الصنف :  21
Applicant Name: sharekt astbroke letagarat 
almawad alestehlake

بإسم :  شركة استبرق لتجارة المواد االستهالكية  
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Applicant Address : jenin-ajja-share alrame  ,  
0598899120- TEL 042467559

 العنوان :  جنين-عجة-شارع الرامة-خلف مجمع هاني
رقم الجوال 0598899120  رقم الهاتف 042467559 

Applicant for Correspondence:   jenin-ajja-share 
alrame  , 0598899120- TEL 042467559

 عنوان التبليغ  : جنين-عجة-شارع الرامة-خلف مجمع هاني
رقم الجوال 0598899120  رقم الهاتف 042467559

Goods/Services:
household or kitchen unensils and containers, 
combs and sponger, brushees(expect paint 
brushees), brush-making materials, articals for 
cleaning purposes ; steelwool; unworked or 
semiworked glass(expect glass used in building) 
glassware, pocelain and earthenware not incloding 
in other classes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ادوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي والمطبخ, 

أمشاط اسفنج فراشي)ما عدا فراشي التلوين والدهان( 
مواد صنع الفراشي أدوات التنظيف, سلك الجلي, زجاج 

غير مشغول أو زجاج شبه مشغول)عدا الزجاج المستعمل 
في المباني( اواني زجاجية واواني خزف صيني واواني 

خزفية غير واردة في فئات أخرى

  

( 52 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35557 العالمة التجارية رقم :  35557

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Inaam  Ashi  Inaam  Refat    بإسم :  انعام رفعت أنعام عشي

Applicant Address :Ramallah-ain-minjid,  , العنوان :  رام الله، عين منجد 
  

Applicant for Correspondence:  Ramallah- Ramllah 
Trade Tower- 3rd floor 

عنوان التبليغ  : رام الله، برج رام الله التجاري، الطابق 
الثالث. 

Goods/Services:
Educational, teaching and training, entertaining, 
sporting and culture services, including production 
of radio and television programs; production of 
films and live entertainment features; production 
of animated motion pictures and television 
features; services relating to cinema and television 
production studios; services relating to motion 
picture entertainment, television entertainment and 
to live entertainment performances and shows,

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
ترفيهية،  تدريبية،  تدريسية،  تعليمية،  تربوية،  خدمات 
والبرامج  االذاعي  االنتاج  ضمنها  ومن  ثقافية،  خدمات 
إنتاج  مباشرة،  ترفيهية  وبرامج  افالم  التلفزيونية،إنتاج 
بالسينما  تتعلق  التي  الخدمات  المتحركة،  الصور  برامج 
وإستوديوهات االنتاج التلفزيوني، انتاج برامج سينمائية 
ترفيهية والبرامج الترفيهية التي تعرض ببث حي ومباشر، 
والمجاالت  الكتب  نشر  خدمات  الترفيه،  معارض  خدمات 

والدوريات،
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Applicant Address : jenin-ajja-share alrame  ,  
0598899120- TEL 042467559

 العنوان :  جنين-عجة-شارع الرامة-خلف مجمع هاني
رقم الجوال 0598899120  رقم الهاتف 042467559 

Applicant for Correspondence:   jenin-ajja-share 
alrame  , 0598899120- TEL 042467559

 عنوان التبليغ  : جنين-عجة-شارع الرامة-خلف مجمع هاني
رقم الجوال 0598899120  رقم الهاتف 042467559

Goods/Services:
household or kitchen unensils and containers, 
combs and sponger, brushees(expect paint 
brushees), brush-making materials, articals for 
cleaning purposes ; steelwool; unworked or 
semiworked glass(expect glass used in building) 
glassware, pocelain and earthenware not incloding 
in other classes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ادوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي والمطبخ, 

أمشاط اسفنج فراشي)ما عدا فراشي التلوين والدهان( 
مواد صنع الفراشي أدوات التنظيف, سلك الجلي, زجاج 

غير مشغول أو زجاج شبه مشغول)عدا الزجاج المستعمل 
في المباني( اواني زجاجية واواني خزف صيني واواني 

خزفية غير واردة في فئات أخرى

  

( 52 )
 

Date :10/03/2019 التاريخ: 2019/03/10

Trademark No.:35557 العالمة التجارية رقم :  35557

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Inaam  Ashi  Inaam  Refat    بإسم :  انعام رفعت أنعام عشي

Applicant Address :Ramallah-ain-minjid,  , العنوان :  رام الله، عين منجد 
  

Applicant for Correspondence:  Ramallah- Ramllah 
Trade Tower- 3rd floor 

عنوان التبليغ  : رام الله، برج رام الله التجاري، الطابق 
الثالث. 

Goods/Services:
Educational, teaching and training, entertaining, 
sporting and culture services, including production 
of radio and television programs; production of 
films and live entertainment features; production 
of animated motion pictures and television 
features; services relating to cinema and television 
production studios; services relating to motion 
picture entertainment, television entertainment and 
to live entertainment performances and shows,

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
ترفيهية،  تدريبية،  تدريسية،  تعليمية،  تربوية،  خدمات 
والبرامج  االذاعي  االنتاج  ضمنها  ومن  ثقافية،  خدمات 
إنتاج  مباشرة،  ترفيهية  وبرامج  افالم  التلفزيونية،إنتاج 
بالسينما  تتعلق  التي  الخدمات  المتحركة،  الصور  برامج 
وإستوديوهات االنتاج التلفزيوني، انتاج برامج سينمائية 
ترفيهية والبرامج الترفيهية التي تعرض ببث حي ومباشر، 
والمجاالت  الكتب  نشر  خدمات  الترفيه،  معارض  خدمات 

والدوريات،
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services relating to the publication of books, 
magazines and periodicals; providing information 
on the applicant’s television programming services 
to multiple users via the world wide web or the 
internet or other online databases; production of 
dance shows, music shows and recorded award 
shows; comedy shows, game shows and video 
and sport events before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts; TV news shows; organizing 
talent contests and music and television awards 
events; organizing and presenting displays of 
entertainments relating to style and fashion; 
providing information in the field of entertainment 
by means of global computer network.

توفير معلومات عن خدمات برمجة تلفزيون الزبون للمستفيدين 
خالل  من  او  العالمية  االنترنت  شبكة  خالل  من  المتعددين 
االنترنت العالمية او من خالل االنترنت او من خالل قواعد بينات 
اخرى متوفرة على شبكة االنترنت، انتاج عروض رقص فنية او 
عروض موسيقية وعروض التكريم المسجلة، عروض كوميدية، 
او  مباشرة  وتبث  حية  رياضة  ومسابقات  وفيديو  العاب  انتاج 
مسجلة لبثها في وقت الحق، انتاج عروض المسابقات الرياضية 
الحفالت  وعروض  للجمهور  مباشرة  تبث  ان  قبل  تسجل  التي 
اخبار  عروض  الالحق،  للبث  المسجلة  او  المباشرة  الموسيقية 
التلفاز، تنظيم عروض ابراز المواهب المتميزة وعروض تقديم 
الجوائز والتكريم، عروض االزياء وما شابه ذلك، تزويد المعلومات 

عن برامج الترفيه عن طريق شبكة الحاسوب العالمية.

( 53 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35558 العالمة التجارية رقم :  35558

Class: 45 في الصنف :  45
Applicant Name: majdi mohammad issa foqahaa    بإسم :  مجدي محمد عيسى فقها

Applicant Address :Ramallah - al msayef - 
Gardens al masyef, 

 العنوان :  رام الله - المصايف - عمارة الجاردنز المصايف 
  

Applicant for Correspondence:  Al-Bireh, Al-
Balou, Emaret Abed Al-Samad, 4th Floor

عنوان التبليغ  : البيرة، البالوع، عمارة عبد الصمد، ط4

Goods/Services:
Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; security services for 
the protection of property and individuals.
 
  

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 

واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون 
تلبية لحاجات األفراد. 
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( 54 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35559 العالمة التجارية رقم :  35559

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: mohammad .f.rabaia بإسم :  محمد فواز محمد ربايعة  
Applicant Address :jenin \methalone  ,
 TEL :042434848 , FAX : 042434849

 العنوان :  جنين\ ميثلون
هاتف رقم042434848  فاكس رقم 042434849 

Applicant for Correspondence:  Jenin\ Aharej 
building \ 4th floor - TEL : 042502546

عنوان التبليغ  : جنين\دوار الداخلية\عمارة االريج\الطابق 
الرابع هاتف رقم 042502546

Goods/Services:
advertising business mangmentk busness 
administrationk office functionsk accounting

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االعالن والنشر وادارة االعمال والمهمات المكتبية وتدقيق 

الحسابات

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

  

( 55 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35560 العالمة التجارية رقم :  35560

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: MAZEN AA NIMER 
MASWADEH

بإسم :  مازن عبد الحليم نمر مسودة    

Applicant Address :ALKHALIL  , DAWAR 
ELMANARA

العنوان :  الخليل دوار المنارة عمارة زمزم 

Applicant for Correspondence:  Hebron عنوان التبليغ  : الخليل، دوار المنارة، عمارة زمزم
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( 54 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35559 العالمة التجارية رقم :  35559

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: mohammad .f.rabaia بإسم :  محمد فواز محمد ربايعة  
Applicant Address :jenin \methalone  ,
 TEL :042434848 , FAX : 042434849

 العنوان :  جنين\ ميثلون
هاتف رقم042434848  فاكس رقم 042434849 

Applicant for Correspondence:  Jenin\ Aharej 
building \ 4th floor - TEL : 042502546

عنوان التبليغ  : جنين\دوار الداخلية\عمارة االريج\الطابق 
الرابع هاتف رقم 042502546

Goods/Services:
advertising business mangmentk busness 
administrationk office functionsk accounting

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االعالن والنشر وادارة االعمال والمهمات المكتبية وتدقيق 

الحسابات

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

  

( 55 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35560 العالمة التجارية رقم :  35560

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: MAZEN AA NIMER 
MASWADEH

بإسم :  مازن عبد الحليم نمر مسودة    

Applicant Address :ALKHALIL  , DAWAR 
ELMANARA

العنوان :  الخليل دوار المنارة عمارة زمزم 

Applicant for Correspondence:  Hebron عنوان التبليغ  : الخليل، دوار المنارة، عمارة زمزم



40 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Goods/Services:
Advertising and marketing

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الدعاية واالعالن والتسويق

 ( 56 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35561 العالمة التجارية رقم :  35561

Class: 43 في الصنف :  43
Applicant Name: mohammad .f.rabaaia بإسم :  محمد فواز محمد ربايعة  

Applicant Address :jenin\methalone  ,
  TEL : 042434848- MOBAILE : 042434849

 العنوان :  جنين\ميثلون
هاتف رقم 042434848  فاكس رقم 042434849 

Applicant for Correspondence:  jenin\dawar 
aldakhlia\amart alareg\tabeq4 - TEL : 0422502546 
- MOBAILE : 0599268648

 عنوان التبليغ  : جنين\دوار الداخلية \عمارة االريج\الطابق4
هاتف رقم 0422502546  جوال رقم 0599268648

Goods/Services:
services of provudig food & drink cafes 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات والمقاهي

( 57 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35562 العالمة التجارية رقم :  35562

Class: 34 في الصنف :  34
Applicant Name: Alsayyed trading co  بإسم :  شركة السيد للمواد الغذائية و االستيراد

والتصدير التجارية   
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Applicant Address :Palestine - hebron - bab 
alzaweah - alsayyed mill.,  
  

 العنوان :  الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد , 
  

Applicant for Correspondence:  Palestine - hebron 
- bab alzaweah - alsayyed mill.

عنوان التبليغ  : الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد 

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

( 58 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35564 العالمة التجارية رقم :  35564

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: Alsayyed trading co  بإسم :  شركة السيد للمواد الغذائية و االستيراد
والتصدير التجارية   

Applicant Address :Palestine - hebron - bab 
alzaweah - alsayyed mill., 

 العنوان :  الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد
  

Applicant for Correspondence:  Hebron - bab 
alzaweah - alsayyed mill

عنوان التبليغ  : الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد 

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

( 59 )

 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35565 العالمة التجارية رقم :  35565
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Applicant Address :Palestine - hebron - bab 
alzaweah - alsayyed mill.,  
  

 العنوان :  الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد , 
  

Applicant for Correspondence:  Palestine - hebron 
- bab alzaweah - alsayyed mill.

عنوان التبليغ  : الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد 

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

( 58 )
 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35564 العالمة التجارية رقم :  35564

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: Alsayyed trading co  بإسم :  شركة السيد للمواد الغذائية و االستيراد
والتصدير التجارية   

Applicant Address :Palestine - hebron - bab 
alzaweah - alsayyed mill., 

 العنوان :  الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد
  

Applicant for Correspondence:  Hebron - bab 
alzaweah - alsayyed mill

عنوان التبليغ  : الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد 

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

( 59 )

 

Date :11/03/2019 التاريخ: 2019/03/11

Trademark No.:35565 العالمة التجارية رقم :  35565
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Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Express, LLC    بإسم :  إكسبريس، أل أل سي

Applicant Address :1 Express Drive Columbus, 
Ohio 43230 U.S.A.,  
  

العنوان :  1 إكسبريس درايف كولومبوس، أوهايو 
43230 الواليات المتحدة األمريكة 

Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760

عنوان التبليغ  : ص . ب 4472 البيرة - الضفة الغربية - 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Retail store services and on-line store services 
featuring personal care products, sunglasses, 
jewelry, watches, bags, cases, packs, wallets, 
clothing and hair accessories 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات المتاجر اإللكترونية 
النظارات   ، الشخصية  العناية  منتجات  تعرض  التي 
الشمسية، المجوهرات، ساعات اليد ، والحقائب، الحافظات، 

حقائب، ومحافظ النقود، إكسسوارات المالبس والشعر 

( 60 )
 

Date :13/03/2019 التاريخ: 2019/03/13

Trademark No.:35569 العالمة التجارية رقم :  35569

Class: 29 في الصنف :  29
Applicant Name: SHAREKIT QITAF 
LELISTETHMAR WA ATASWEEQ ALZERA’E

بإسم :  شركة قطاف لالستثمار والتسويق الزراعي  

Applicant Address :TUBAS - JAWWAL : 
0599107806

العنوان :  طوباس - جوال : 0599107806

Applicant for Correspondence:  TUBAS - 
JAWWAL : 0599107806

عنوان التبليغ  : طوباس - جوال : 0599107806

Goods/Services:
DATES

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التمور

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

43 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

  ( 61 )
 

Date :13/03/2019 التاريخ: 2019/03/13

Trademark No.:35570 العالمة التجارية رقم :  35570

Class: 29 في الصنف :  29

Applicant Name: SHAREKIT QITAF 
LELISTETHMAR WA ATASWEEQ ALZERA’E

بإسم :  شركة قطاف لالستثمار والتسويق الزراعي  

Applicant Address :TUBAS - JAWWAL : 
0599107806

العنوان :  طوباس - جوال : 0599107806

Applicant for Correspondence:  TUBAS - 
JAWWAL : 0599107806

عنوان التبليغ  : طوباس - جوال : 0599107806

Goods/Services:
DATES

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التمور

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

( 62 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35571
العالمة التجارية رقم :  35571

Class: 30
في الصنف :  30
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  ( 61 )
 

Date :13/03/2019 التاريخ: 2019/03/13

Trademark No.:35570 العالمة التجارية رقم :  35570

Class: 29 في الصنف :  29

Applicant Name: SHAREKIT QITAF 
LELISTETHMAR WA ATASWEEQ ALZERA’E

بإسم :  شركة قطاف لالستثمار والتسويق الزراعي  

Applicant Address :TUBAS - JAWWAL : 
0599107806

العنوان :  طوباس - جوال : 0599107806

Applicant for Correspondence:  TUBAS - 
JAWWAL : 0599107806

عنوان التبليغ  : طوباس - جوال : 0599107806

Goods/Services:
DATES

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التمور

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

( 62 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35571
العالمة التجارية رقم :  35571

Class: 30
في الصنف :  30
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Applicant Name: Ardh Somer Co. for Food 
Industries  Beverages LLC 

بإسم :  شركة أرض سومر للصناعات الغذائية والمشروبات 
ذ.م.م

Applicant Address :Zarqa – Free Zone - Jordan,  األردنية المملكة   – الحرة  المنطقة   – الزرقاء    : العنوان 
الهاشمية

Applicant for Correspondence:  Nablus- P.O Box 
219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Coffee, cocoa, Sugar, artificial coffee, ices 
confectionery  ice, Beverages (Coffee-based), 
Coffee substitutes (Vegetal preparations for use 
as), Coffee flavorings (flavourings) Coffee, Ice for 
refreshment 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الحلويات  االصطناعي،  البن  السكر،  الكاكاو،  البن،  ال 
مستحضرات  القهوة،  اساسها  مشروبات  الثلج،  المثلجة، 
نباتية تستخدم كبدائل للقهوة، منكهات القهوة، قهوة، 

ثلج للمرطبات المنعشة 

( 63 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35572 العالمة التجارية رقم :  35572

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Omar Musttafah Abed AL 
Kareem Brake 

بإسم :  عمر مصطفى عبد الكريم بريك   

Applicant Address :tulkarem - Yafa Street,  
  

 العنوان :  طولكرم - شارع يافا , 
  

Applicant for Correspondence:  طولكرم - شارع يافا عنوان التبليغ  : طولكرم - شارع يافا 

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,

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االرز،  االصطناعية،  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيوكا 
المثلجة،  الحلويات  والحلويات،  والفظائر  الخبز  الحبوب، 
الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  األسود،  والعسل  النحل  عسل 
الملح، الخردل، الخل والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج، 
مشروبات اساسها الشوكالتة أو الكاكاو أو القهوة أو الشاي، 
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Fondant, clear fruit, ginger bread, ginger,  ice 
cream, iced tea, pasta , Chap, 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, 
Biscuits, cakes, Candy, Chocolate, Chocolate- 
based beverages, Cocoa products, Confectionery, 
Petit-beurre biscuits , Petites fours (cakes)

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، 
 ، الخردل   ، الطيب  جوزة   ، للطعام  دبس   ، اللحم  فطائر   ،
الفطائر ، بوشار ، االرز ، شعيرية ، الزعفران )التوابل ( ، ساغو 
، توابل السلطة ، ملح الطعام ، صلصة البندورة ، سميد، سكر 
، حلويات السكر ، طحين القمح ، بسكويت ، كيك ، حلوى 
،شوكالته ، مشروبات شوكالته مع حليب ، منتجات كاكاو ، 

حلويات ، بسكويت بالزبدة ، بتي فور )كعك(.

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 64 )
 

Date :14/03/2019 التاريخ: 2019/03/14

Trademark No.:35578 العالمة التجارية رقم :  35578

Class: 43 في الصنف :  43
Applicant Name: Um Al-Qura Confectionary LLC    بإسم :  شركة أم القرى للحلويات ذ.م.م

Applicant Address :Khalda, Ayman Al Najjar 
Street, P.O. Box 438, Amman 11821, Jordan,  
  

العنوان :  خلدا- شارع أيمن النجار- ص.ب 438 عمان 
11821 األردن , 

Applicant for Correspondence:  SABA &CO.IP-
B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST BANK

عنوان التبليغ  : سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص .ب 
4472 البيرة
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Fondant, clear fruit, ginger bread, ginger,  ice 
cream, iced tea, pasta , Chap, 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, 
Biscuits, cakes, Candy, Chocolate, Chocolate- 
based beverages, Cocoa products, Confectionery, 
Petit-beurre biscuits , Petites fours (cakes)

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، 
 ، الخردل   ، الطيب  جوزة   ، للطعام  دبس   ، اللحم  فطائر   ،
الفطائر ، بوشار ، االرز ، شعيرية ، الزعفران )التوابل ( ، ساغو 
، توابل السلطة ، ملح الطعام ، صلصة البندورة ، سميد، سكر 
، حلويات السكر ، طحين القمح ، بسكويت ، كيك ، حلوى 
،شوكالته ، مشروبات شوكالته مع حليب ، منتجات كاكاو ، 

حلويات ، بسكويت بالزبدة ، بتي فور )كعك(.

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 64 )
 

Date :14/03/2019 التاريخ: 2019/03/14

Trademark No.:35578 العالمة التجارية رقم :  35578

Class: 43 في الصنف :  43
Applicant Name: Um Al-Qura Confectionary LLC    بإسم :  شركة أم القرى للحلويات ذ.م.م

Applicant Address :Khalda, Ayman Al Najjar 
Street, P.O. Box 438, Amman 11821, Jordan,  
  

العنوان :  خلدا- شارع أيمن النجار- ص.ب 438 عمان 
11821 األردن , 

Applicant for Correspondence:  SABA &CO.IP-
B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST BANK

عنوان التبليغ  : سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص .ب 
4472 البيرة
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Goods/Services:
Services of providing food and beverages, mainly  
cakes, cupcakes, cookies  bakery products, biscuits, 
pies, tarts, flans, waffles, doughnuts, and coffee, 
cocoa and tea 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات توفير المواد الغذائية والمشروبات، تحديدا؛ الكعك 
والكعك على شكل اكواب والكعك المحلى ومنتجات المخابز 
والبسكويت والفطائر وكعك الفواكه الصغير وكعك الفالن 
المدورة  المسطحة  والفطائر  الوفل  الصغير وكعك  الدائري 

وكعك الدونات المقلي والقهوة والكاكاو والشاي 

( 65 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35579 العالمة التجارية رقم :  35579

Class: 29 في الصنف :  29

Applicant Name: shareket mall algandoor cash 
and cary 

بإسم :  شركة مول الغندور كاش اند كاري مساهمة 
خصوصية

Applicant Address :Ramallah - Palestine,  
  

 العنوان :  رام الله -فلسطين , 
 

Applicant for Correspondence:  albireh mokabel 
albank al islami al falastine 

عنوان التبليغ  : 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 
والحليب  البيض  بالسكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  جيلي 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

47 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 66 )
 

Date :14/03/2019 التاريخ: 2019/03/14

Trademark No.: 35580 العالمة التجارية رقم: 35580

Class: 30 في الصنف: 30
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:  el kalil - ras eljora 
- emart borham eljaabry 0599760135

عنوان التبليغ:  الخليل - رأس الجورة - عمارة برهان الجعبري 
0599760135

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؛ 
النحل  المثلجة؛ عسل  الحلويات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز 
الخردل؛  الملح؛  الخبيز؛  ومسحوق  الخميرة  األسود؛  والعسل 

الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

  

( 67 )
 

Date :14/03/2019 التاريخ: 2019/03/14

Trademark No.:35581 العالمة التجارية رقم :  35581

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: SHARIKET ALSAFENA 
LLKOZMATICS WALMOKAMELAT AL 
GHIZA’EYH

بإسم :  شركة السفينه للكوزمتكس والمكمالت الغذائيه   

Applicant Address :NABLUS - AMARET 
JALERYA SENTER  , 

العنوان :  نابلس - عمارة جاليريا سنتر  
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( 66 )
 

Date :14/03/2019 التاريخ: 2019/03/14

Trademark No.: 35580 العالمة التجارية رقم: 35580

Class: 30 في الصنف: 30
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:  el kalil - ras eljora 
- emart borham eljaabry 0599760135

عنوان التبليغ:  الخليل - رأس الجورة - عمارة برهان الجعبري 
0599760135

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؛ 
النحل  المثلجة؛ عسل  الحلويات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز 
الخردل؛  الملح؛  الخبيز؛  ومسحوق  الخميرة  األسود؛  والعسل 

الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

  

( 67 )
 

Date :14/03/2019 التاريخ: 2019/03/14

Trademark No.:35581 العالمة التجارية رقم :  35581

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: SHARIKET ALSAFENA 
LLKOZMATICS WALMOKAMELAT AL 
GHIZA’EYH

بإسم :  شركة السفينه للكوزمتكس والمكمالت الغذائيه   

Applicant Address :NABLUS - AMARET 
JALERYA SENTER  , 

العنوان :  نابلس - عمارة جاليريا سنتر  
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Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
AMARET JALERYA SENTER 

عنوان التبليغ  : نابلس - عمارة جاليريا سنتر 

Goods/Services:
CONTACT LENSES FOR THE EYES

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
عدسات الصقه للعيون

( 68 )
 

Date :14/03/2019 التاريخ: 2019/03/14

Trademark No.:35582 العالمة التجارية رقم :  35582

Class: 43 في الصنف :  43

Applicant Name: shariket shaher jamel al terawe 
wa shorakah litejaret adwat alzera’ah wala’laf

بإسم :  شركة شاهر جميل الطيراوي وشركاه لتجارة أدوات 
الزراعيه واالعالف  

Applicant Address :nablus - sharee al hesbaeh khalf 
bank al arbie - jawal :0569555549  , 

 - العربي  البنك  - خلف  الحسبه  - شارع  نابلس    : العنوان 
جوال : 05695555549 

Applicant for Correspondence:  nablus - sharee al 
hesbaeh khalf bank al arbie - jawal :0569555549

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع الحسبه - خلف البنك العربي 
- جوال : 0569555549

Goods/Services:
Services for providing food and drink

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات توفير االطعمه والمشروبات 

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 69 )

 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35583 العالمة التجارية رقم :  35583

Class: 19 في الصنف :  19

Applicant Name: middel east for marble industrial 
and trading

التجارية  والرخام  للشايش  االوسط  الشرق  :  شركة  بإسم 
الصناعية

Applicant Address :al khalil  , EL MANTEQA 
ELSNAEEYA

العنوان :  الخليل المنطقة الصناعية 

Applicant for Correspondence:  industrial-hebron 
-palestine

عنوان التبليغ  : -الخليل المنطقة الصناعية

Goods/Services:
stone and marble

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الحجر والرخام

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

( 70 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35584 العالمة التجارية رقم :  35584

Class: 11 في الصنف :  11
Applicant Name: sharikat mustafa alsharabatiwa 
shoraka

بإسم :  شركة مصطفى الشرباتي وشركاه  
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( 69 )

 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35583 العالمة التجارية رقم :  35583

Class: 19 في الصنف :  19

Applicant Name: middel east for marble industrial 
and trading

التجارية  والرخام  للشايش  االوسط  الشرق  :  شركة  بإسم 
الصناعية

Applicant Address :al khalil  , EL MANTEQA 
ELSNAEEYA

العنوان :  الخليل المنطقة الصناعية 

Applicant for Correspondence:  industrial-hebron 
-palestine

عنوان التبليغ  : -الخليل المنطقة الصناعية

Goods/Services:
stone and marble

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الحجر والرخام

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

( 70 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35584 العالمة التجارية رقم :  35584

Class: 11 في الصنف :  11
Applicant Name: sharikat mustafa alsharabatiwa 
shoraka

بإسم :  شركة مصطفى الشرباتي وشركاه  
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Applicant Address : AL K HALIL- ST . EL 
SALAM .

العنوان :  االردن خلدا, الخليل شارع السالم  , 

Applicant for Correspondence:  AL K HALIL- ST 
. EL SALAM .

عنوان التبليغ  : الخليل شارع السالم

Goods/Services:
Plugs, sockets, other connection devices and 
switches

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
قوابس وماخذ وادوات توصيل اخرى ومفاتيح كهربائية

( 71 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35585 العالمة التجارية رقم :  35585

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: sharikat mustafa alsharabatiwa 
shoraka

بإسم :  شركة مصطفى الشرباتي وشركاه  

Applicant Address :  الخليل الشرباتي  محمد  المحامي  خلدا,  االردن    : العنوان 
شارع السالم

Applicant for Correspondence:  AL K HALIL عنوان التبليغ  : الخليل شارع السالم

Goods/Services:
ELECTRICAL LIGHTS

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مصابيح كهربائية

  

( 72 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35586 العالمة التجارية رقم :  35586

Class: 32 في الصنف :  32

Applicant Name: SHAHEEN LIL - MANTOGAT 
ALGHIZIEH CO 

بإسم :  شركة شاهين للمنتجات الغذائية   
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Applicant Address :Palestine - 
hebron - Al-hawoz al-thany - singer,  
  

 , سنجر   - الحاووز   - الخليل   - فلسطين    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  Hebron - Al-hawoz 
al-thany - singer

عنوان التبليغ  : الخليل - الحاووز - سنجر 

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

المشروبات. 

( 73 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35587 العالمة التجارية رقم :  35587

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: SHAHEEN LIL - MANTOGAT 
ALGHIZIEH CO 

بإسم :  شركة شاهين للمنتجات الغذائية   

Applicant Address :Palestine - 
hebron - Al-hawoz al-thany - singer,  
  

 , سنجر   - الحاووز   - الخليل   - فلسطين    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  Hebron - Al-hawoz 
al-thany - singer

عنوان التبليغ  : الخليل - الحاووز - سنجر 

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 
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو  التابيوكا 
الحبوب الخبز والفطائر والحلويات الحلويات المثلجة عسل 
الملح  الخبيز  ومسحوق  الخميرة  األسود  والعسل  النحل 

الخردل الخل والصلصات التوابل البهارات الثلج. 
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Applicant Address :Palestine - 
hebron - Al-hawoz al-thany - singer,  
  

 , سنجر   - الحاووز   - الخليل   - فلسطين    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  Hebron - Al-hawoz 
al-thany - singer

عنوان التبليغ  : الخليل - الحاووز - سنجر 

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

المشروبات. 

( 73 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35587 العالمة التجارية رقم :  35587

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: SHAHEEN LIL - MANTOGAT 
ALGHIZIEH CO 

بإسم :  شركة شاهين للمنتجات الغذائية   

Applicant Address :Palestine - 
hebron - Al-hawoz al-thany - singer,  
  

 , سنجر   - الحاووز   - الخليل   - فلسطين    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  Hebron - Al-hawoz 
al-thany - singer

عنوان التبليغ  : الخليل - الحاووز - سنجر 

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 
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو  التابيوكا 
الحبوب الخبز والفطائر والحلويات الحلويات المثلجة عسل 
الملح  الخبيز  ومسحوق  الخميرة  األسود  والعسل  النحل 

الخردل الخل والصلصات التوابل البهارات الثلج. 
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( 74 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35588 العالمة التجارية رقم :  35588

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: Wolverine Outdoors, Inc. 
بإسم :  ولفيراين أوتدورس ، إنك.   

Applicant Address :9341 Courtland Drive, 
Rockford, Michigan 49351, United States of 
America, 

العنوان :  9341 كورتالند درايف،  روكفورد، ميشيغان 
49351 ، الواليات المتحدة االمريكية , 

Applicant for Correspondence:  SABA &CO.IP-
B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST BANK

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

  ( 75 )

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35594 العالمة التجارية رقم :  35594

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: ArRafedain Services Co.    بإسم :  شركة الرافدين للخدمات

Applicant Address :41 Al Ma’ahed St. City Center. 
Ramallah.,  
  

العنوان :  رام الله و البيرة -  41 شارع المعاهد بناية رقم 
 41 مركز المدينة رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  41 Al Ma’ahed St. 
City Center. Ramallah.  

عنوان التبليغ  :  رام الله و البيرة -  41 شارع المعاهد بناية 
رقم 41 مركز المدينة رام الله ,   
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Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

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

النشاط المكتبي. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 76 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35598 العالمة التجارية رقم :  35598

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: AHMAD M T YAGHMOUR         بإسم :  احمد محمود طه يغمور

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL - 
ST.ELSHALALAT BEJANB QAHWAT ABO SHKEDM العنوان :  الخليل شارع الشاللة بجانب قهوة ابو اشخيدم 

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL - 
ST.ELSHALALAT BEJANB QAHWAT ABO SHKEDM

ابو  قهوة  بجانب  الشاللة  شارع  الخليل  التبليغ:  عنوان 
اشخيدم

Goods/Services:
CLOTHES AND SHOES

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االحذية والمالبس

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

( 77 )

Date :18/03/2019 التاريخ: 2019/03/18

Trademark No.:35599 العالمة التجارية رقم :  35599
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Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

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

النشاط المكتبي. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 76 )
 

Date :17/03/2019 التاريخ: 2019/03/17

Trademark No.:35598 العالمة التجارية رقم :  35598

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: AHMAD M T YAGHMOUR         بإسم :  احمد محمود طه يغمور

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL - 
ST.ELSHALALAT BEJANB QAHWAT ABO SHKEDM العنوان :  الخليل شارع الشاللة بجانب قهوة ابو اشخيدم 

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL - 
ST.ELSHALALAT BEJANB QAHWAT ABO SHKEDM

ابو  قهوة  بجانب  الشاللة  شارع  الخليل  التبليغ:  عنوان 
اشخيدم

Goods/Services:
CLOTHES AND SHOES

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االحذية والمالبس

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

( 77 )

Date :18/03/2019 التاريخ: 2019/03/18

Trademark No.:35599 العالمة التجارية رقم :  35599
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Class: 38 في الصنف :  38

Applicant Name: Bashaer Mohammad nizam 
Omran Zughayer 
Hayyan Akram Yousef Zughayer             

 بإسم:  بشائر محمد نظام عمران زغير
حيان أكرم يوسف زغير   

Applicant Address :Ramallah almasayef  Tawfiq 
Zayyad St. AlNatsheh B, 

العنوان :  رام لله المصايف  شارع توفيق  زياد عمارة 
حربي  النتشة

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
almasayef  Tawfiq Zayyad St. AlNatsheh B

عنوان التبليغ  : رام لله المصايف  شارع توفيق  زياد عمارة 
حربي  النتشة

Goods/Services:
Telecommunications

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االتصاالت

 

( 78 )

Date :18/03/2019 التاريخ: 2019/03/18

Trademark No.:35600 العالمة التجارية رقم :  35600

Class: 38 في الصنف :  38

Applicant Name: YMCA-VTC (Jericho)   بإسم :  جمعية الشبان المسيحية - مركز التدريب
المهني )أريحا(    

Applicant Address :YMCA-VTC (Jericho) العنوان :  أريحا / عقبة جبر / شارع القدس / مقابل فندق 
أوسيس 

Applicant for Correspondence:  YMCA-VTC 
(Jericho)

عنوان التبليغ  : أريحا / عقبة جبر / شارع القدس / مقابل 
فندق أوسيس 

Goods/Services:
Telecommunications

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االتصاالت
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( 79 )
 

Date :18/03/2019 التاريخ: 2019/03/18

Trademark No.:35601 العالمة التجارية رقم :  35601

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: mohammad ateya saed jabaren بإسم :  محمد عطية سعيد جبارين  

Applicant Address :israel-um alfahem- sharea 
aljoth  , 0598899120 - 046314905

 العنوان :  اسرائيل - ام الفحم-شارع الجذوع
هاتف رقم 0598899120  فاكس رقم046314905 

Applicant for Correspondence:  israel-um alfahem- 
sharea aljoth - 0598899120 - 046314905

 عنوان التبليغ  : اسرائيل -ام الفحم-شارع الجذوع
هاتف رقم 0598899120  فاكس رقم046314905

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 أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل 
وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطؤية، مستحضرات 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

  

( 80 )

Date :18/03/2019 التاريخ: 2019/03/18

Trademark No.:35603 العالمة التجارية رقم :  35603

Class: 21 في الصنف :  21
Applicant Name: sharikat al najar lladawat 
almanzliah

بإسم :  شركة النجار لالدوات المنزلية  

Applicant Address :al khalil wad al harieh  ,   العنوان :  الخليل اول وادي الهرية



55 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 79 )
 

Date :18/03/2019 التاريخ: 2019/03/18

Trademark No.:35601 العالمة التجارية رقم :  35601

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: mohammad ateya saed jabaren بإسم :  محمد عطية سعيد جبارين  

Applicant Address :israel-um alfahem- sharea 
aljoth  , 0598899120 - 046314905

 العنوان :  اسرائيل - ام الفحم-شارع الجذوع
هاتف رقم 0598899120  فاكس رقم046314905 

Applicant for Correspondence:  israel-um alfahem- 
sharea aljoth - 0598899120 - 046314905

 عنوان التبليغ  : اسرائيل -ام الفحم-شارع الجذوع
هاتف رقم 0598899120  فاكس رقم046314905

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 أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل 
وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطؤية، مستحضرات 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

  

( 80 )

Date :18/03/2019 التاريخ: 2019/03/18

Trademark No.:35603 العالمة التجارية رقم :  35603

Class: 21 في الصنف :  21
Applicant Name: sharikat al najar lladawat 
almanzliah

بإسم :  شركة النجار لالدوات المنزلية  

Applicant Address :al khalil wad al harieh  ,   العنوان :  الخليل اول وادي الهرية
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Applicant for Correspondence:  al khalil wad al 
harieh

عنوان التبليغ  : الخليل اول وادي الهرية 

Goods/Services:
glass house hold

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االوعية المنزلية المصنوعة من الزجاج

( 81 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35604
العالمة التجارية رقم :  35604

Class: 35
في الصنف :  35

Applicant Name: Sharekat Global Palestine 
Leltadqeeq

بإسم :  شركة جلوبال بالستاين للتدقيق م خ م   

Applicant Address :Mall Palestine- Fourth Flour- 
Albaloua- Ramalah- Palestine  , 

العنوان :  مول فلسطين – الطابق الرابع- البالوع – رام الله 
– فلسطين  

Applicant for Correspondence:  Mall Palestine- 
Fourth Flour- Albaloua- Ramalah- Palestine

عنوان التبليغ  : مول فلسطين  – الطابق الرابع - البالوع
رام الله –  

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

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

النشاط المكتبي 

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

( 82 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

57 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Trademark No.:35605 العالمة التجارية رقم :  35605

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al 
muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde,  
  

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence:   Al-Bireh - Khalf 
Al muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

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 , Chap, 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, 
Biscuits, cakes, Candy, Chocolate, Chocolate- 
based beverages, Cocoa products, Confectionery, 
Petit-beurre biscuits , Petites fours (cakes) 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التابيوكا  االرز،  االصطناعية،  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو، 
النحل  عسل  المثلجة،  الحلويات  والحلويات،  والفظائر  الخبز 
الخردل،  الملح،  الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  األسود،  والعسل 
الخل والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج، مشروبات اساسها 
الشوكالتة أو الكاكاو أو القهوة أو الشاي، كعك ، عجينة الكيك ، 
مسحوق الكيك ، قرفة )بهار( ، رقائق الذرة ، دقيق ذرة ، خمائر 
، زنجبيل،  للعجين، اقراص سكرية ، جلي فواكه ، خبز زنجبيل 
بوظة ، شاي مثلج ، المعكرونة ، كتشاب ، الخميرة ، مايونيز ، 
الشوفان صلصات مرق اللحم ، فطائر اللحم ، دبس للطعام ، جوزة 
، الزعفران  ، االرز ، شعيرية  ، بوشار  ، الفطائر  ، الخردل  الطيب 
)التوابل ( ، ساغو ، توابل السلطة ، ملح الطعام ، صلصة البندورة 
، سميد، سكر ، حلويات السكر ، طحين القمح ، بسكويت ، كيك ، 
حلوى ،شوكالته ، مشروبات شوكالته مع حليب ، منتجات كاكاو 

، حلويات ، بسكويت بالزبدة ، بتي فور )كعك(. 

( 83 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19
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Trademark No.:35605 العالمة التجارية رقم :  35605

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al 
muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde,  
  

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence:   Al-Bireh - Khalf 
Al muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

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 , Chap, 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, 
Biscuits, cakes, Candy, Chocolate, Chocolate- 
based beverages, Cocoa products, Confectionery, 
Petit-beurre biscuits , Petites fours (cakes) 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التابيوكا  االرز،  االصطناعية،  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو، 
النحل  عسل  المثلجة،  الحلويات  والحلويات،  والفظائر  الخبز 
الخردل،  الملح،  الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  األسود،  والعسل 
الخل والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج، مشروبات اساسها 
الشوكالتة أو الكاكاو أو القهوة أو الشاي، كعك ، عجينة الكيك ، 
مسحوق الكيك ، قرفة )بهار( ، رقائق الذرة ، دقيق ذرة ، خمائر 
، زنجبيل،  للعجين، اقراص سكرية ، جلي فواكه ، خبز زنجبيل 
بوظة ، شاي مثلج ، المعكرونة ، كتشاب ، الخميرة ، مايونيز ، 
الشوفان صلصات مرق اللحم ، فطائر اللحم ، دبس للطعام ، جوزة 
، الزعفران  ، االرز ، شعيرية  ، بوشار  ، الفطائر  ، الخردل  الطيب 
)التوابل ( ، ساغو ، توابل السلطة ، ملح الطعام ، صلصة البندورة 
، سميد، سكر ، حلويات السكر ، طحين القمح ، بسكويت ، كيك ، 
حلوى ،شوكالته ، مشروبات شوكالته مع حليب ، منتجات كاكاو 

، حلويات ، بسكويت بالزبدة ، بتي فور )كعك(. 

( 83 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19



58 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Trademark No.:35606 العالمة التجارية رقم :  35606

Class: 31 في الصنف :  31
Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al 
muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde,  
  

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence:   Al-Bireh - Khalf 
Al muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

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 :
المنتجات الزراعية ، ومنتجات البساتين والغابات ، الحيوانات 
والنباتات  البذور   ، الطازجة  والخضروات  الفواكه   ، الحية 
والزهور الطبيعية ، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ، لوز، 
ثقل قصب  حية،  حيوانات  الحيوانات،  لتسمين  مستحضرات 
، ثمار  السكر، طعم حي لصيد االسماك ، شعير، بقول طازجة 
الخروب، شمندر، توت ، فواكه طازجة، طعام للطيور ، بصيالت، 
شجيرات، بذور حبوب غير معالجة، كستنة طازجة، حبوب كاكاو 
الخام ، حمضيات، جوز الهند، خيار، مستحضرات للدواجن التي 
لتسمين  مستحضرات   ، للتفقيس  مخصب  بيض   ، تبيض 
الحيوانات ، أسماك حية ، دقيق السمك لالستهالك الحيواني، 
بيض السمك، بصيالت 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 صفراء، كوسا، فطر طازج، شوفان، زيتون طازج، بصل طازج، 
فلفل،   ، طازجة  بازالء  السوداني،  فول  نخيل،  أشجار  برتقال، 
بذور نباتات، نباتات، بطاطا طازجة، دواجن حية، شجيرات ورد، 
سمسم، سبانخ طازجة ، قرع، علف للحيوانات، قش، قصب سكر 
الفريكة،   ، الزعتر   ، ، نعنع  ، ميرامية  ، خضروات طازجة  ، قمح 

القزحة ، المفتول . 

( 84 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

59 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Trademark No.:35607 العالمة التجارية رقم :  35607

Class: 29 في الصنف :  29
Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al muqataaa - 
Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde, 

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence:   Al-Bireh - Khalf 
Al muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, fishing, potato chips, snacks, 
extracts of meat, fruits and vegetables, preserved 
and dried and fried and baked and cooked, gels 
(jelly) and jams, fruit sauces, eggs, milk and milk 
products, oils and fats, edible, meat hamburgers, 
chips, potato chips containing maize, sauces 
dunking, cheese to sauces dipping form, olive oil, 
cooking oil, corn oil, oregano oil and / or fats, oils, 
edible to polish food, oils, edible to cook food, 
vegetable oils, edible, yellow corn oil, cheese, 
potato chips, Crockett, fillets soft (fillet), foods 
prepared from fish, fruit salad, pickled cucumber, 
mushroom Mahfouz, Canned olives, onions 
Mahfouz, pickles, pies fried potatoes, sausage, 
paste sausage, curdled milk (yogurt). Tahini, dates, 
vegetable soup preparations 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
البطاطا،  رقائق  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم 
وجبات خفيفة، خالصات اللحوم ، فواكه وخضروات محفوظة 
)جيلي(  هالميات  ومطبوخة،  ومخبوزة  ومقلية  ومجففة 
ومربيات، صلصة الفواكه، بيض وحليب ومنتجات الحليب، 
رقائق،  الهمبورجر،  لحم  لألكل،  صالحة  ودهون  زيوت 
صلصات  الصفراء،  الذرة  على  تحتوي  التي  البطاطا  رقائق 
التغميس، جبنة على شكل صلصات تغميس، زيت زيتون، 
زيت الطبخ، زيت الذرة، توابل من الزيت و/أو الدهون، زيوت 
صالحة لألكل لتلميع المواد الغذائية، زيوت صالحة لألكل 
زيت  لألكل،  صالحة  نباتية  زيوت  الغذائية،  المواد  لطهي 
الذرة الصفراء، ، جبنة، رقائق بطاطا، كروكيت، شرائح سمك 
طرية )فيليه(، أطعمة معدة من السمك، سلطة فواكه، مخلل 
خيار، فطر محفوظ، زيتون محفوظ، بصل محفوظ، مخلالت، 
فطائر بطاطا مقلية، سجق، عجينة سجق، لبن رائب )زبادي(. 

طحينة, تمور ، مستحضرات شوربة الخضروات. 

 ( 85 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35608 العالمة التجارية رقم :  35608



59 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Trademark No.:35607 العالمة التجارية رقم :  35607

Class: 29 في الصنف :  29
Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al muqataaa - 
Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde, 

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence:   Al-Bireh - Khalf 
Al muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, fishing, potato chips, snacks, 
extracts of meat, fruits and vegetables, preserved 
and dried and fried and baked and cooked, gels 
(jelly) and jams, fruit sauces, eggs, milk and milk 
products, oils and fats, edible, meat hamburgers, 
chips, potato chips containing maize, sauces 
dunking, cheese to sauces dipping form, olive oil, 
cooking oil, corn oil, oregano oil and / or fats, oils, 
edible to polish food, oils, edible to cook food, 
vegetable oils, edible, yellow corn oil, cheese, 
potato chips, Crockett, fillets soft (fillet), foods 
prepared from fish, fruit salad, pickled cucumber, 
mushroom Mahfouz, Canned olives, onions 
Mahfouz, pickles, pies fried potatoes, sausage, 
paste sausage, curdled milk (yogurt). Tahini, dates, 
vegetable soup preparations 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
البطاطا،  رقائق  والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك  اللحوم 
وجبات خفيفة، خالصات اللحوم ، فواكه وخضروات محفوظة 
)جيلي(  هالميات  ومطبوخة،  ومخبوزة  ومقلية  ومجففة 
ومربيات، صلصة الفواكه، بيض وحليب ومنتجات الحليب، 
رقائق،  الهمبورجر،  لحم  لألكل،  صالحة  ودهون  زيوت 
صلصات  الصفراء،  الذرة  على  تحتوي  التي  البطاطا  رقائق 
التغميس، جبنة على شكل صلصات تغميس، زيت زيتون، 
زيت الطبخ، زيت الذرة، توابل من الزيت و/أو الدهون، زيوت 
صالحة لألكل لتلميع المواد الغذائية، زيوت صالحة لألكل 
زيت  لألكل،  صالحة  نباتية  زيوت  الغذائية،  المواد  لطهي 
الذرة الصفراء، ، جبنة، رقائق بطاطا، كروكيت، شرائح سمك 
طرية )فيليه(، أطعمة معدة من السمك، سلطة فواكه، مخلل 
خيار، فطر محفوظ، زيتون محفوظ، بصل محفوظ، مخلالت، 
فطائر بطاطا مقلية، سجق، عجينة سجق، لبن رائب )زبادي(. 

طحينة, تمور ، مستحضرات شوربة الخضروات. 

 ( 85 )
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Class: 26 في الصنف :  26

Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al 
muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde,  
  

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence:   Al-Bireh - Khalf 
Al muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

Goods/Services:
Lace and embroidery, ribbons and braid  buttons, 
hooks and eyes, pins and needles  artificial flowers. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المخرمات والمطرزات واالشرطة والجدائل ، االزرار والكالبات 

والعراوي والدبابيس واالبر والزهور االصطناعية/ 

( 86 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35609 العالمة التجارية رقم :  35609

Class: 21 في الصنف :  21

Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al 
muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde,  
  

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence :  Al-Bireh - Khalf Al 
muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers  
combs and sponges  brushes (except paint brushes)  
brush-making materials  articles for cleaning pur-
poses  steelwool  unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building)

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
دوات و علب المطبخ المنزلية ؛ األمشاط واإلسفنج، الفراشي 
أدوات  الفراشي؛  تصنيع  مواد  الطالء(؛  فراشي  )باستثناء 
أوشبه  الخام  الزجاج  الصلب؛  الصوف  التنظيف؛  أغراض 

المصنع )ما عدا الزجاج المستخدم في البناء(؛
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  glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes  bottle openers  oil cruets  
cocktail stirrers  candle extinguishers  appliances 
for removing make-up (non-electric)  sugar bowls  
trays for domestic purposes  baby baths (portable)  
cloth for washing floors  crystal [glassware]  tea 
infusers  boxes for sweetmeats, candy boxes  bot-
tles  shaving brushes  pottery  coffee pots, non-elec-
tric  heaters for feeding bottles, non-electric  shoe 
horns  candlesticks  wine tasters (siphons), pi-
pettes (wine-tasters)  fly swatters, fly catchers 
(traps or whisks)  epergnes  baskets, for domestic 
use  strainers  coolers (ice pails)  tie presses  comb 
cases  ironing board covers (shaped)  gardening 
gloves  gloves for household purposes  polishing 
gloves  shoe trees (stretchers)  piggy banks, not 
of metal  soap boxes  decanters  birdcages  fitted 
vanity cases  works of art, of porcelain, terra-cot-
ta or glass  toothpick holders  carpet beaters (hand 
instruments)  bread bins  cloths and rags for clean-
ing  pepper pots  clothes-pegs and drying racks 
for washing  table plates  feather-dusters  shaving 
brush stands  sponge holders  toilet paper holders  
trouser presses  perfume sprayers and vaporisers  
graters  crumb trays  coasters, not of paper and 
other than table linen  trivets (table utensils)  boot 
jacks  salt shakers  clothes racks (for drying)  coffee 
and tea services  napkin rings  washing boards and 
ironing boards  bread boards  cutting boards  cups  
teapots  flower pots  toilet utensils  tableware (other 
than knives, forks and spoons)  glass (receptacles)  
cruets  thermally insulated containers for food and 
beverages  toothbrushes  toothbrushes, electric  
floss for dental purposes  fruit presses, non-electric, 
for household purposes  buttonhooks  steel wool 
for cleaning  aerosol dispensers, not for medical 
purposes  siphons for carbonated water insulating 
flasks, vacuum bottles  nozzles for watering cans, 
roses for watering cans  cotton waste for cleaning  
garlic presses (kitchen utensils) glass bulbs (recep-
tacles), glass vials (receptacles)  poultry rings  lit-
ter trays for pets  cages for household pets  animal 
bristles (brushware)  buckskin for cleaning  feed-
ing troughs  buckets, covers for dishes  bird baths  
mess-tins  cooking pot sets  beaters, non-electric  
drinking vessels  bottle gourds  glass jars (carboys)   
isothermic bags  carboys  glass flasks (containers)  
nozzles for sprinkler hoses  powder puffs  refrig-
erating bottles  busts of china, terra-cotta or glass

في  المدرجة  غير  والخزف  والبورسلين  الزجاجية،  األواني 
فئات أخرى؛ فتاحات العلب؛ علب الزيت؛ خالطات الكوكتيل؛ 
كهربائية(؛  )غير  المكياج  إزالة  أدوات  الشمع؛  طفايات 
المنزلية؛ حمامات لألطفال  أطباق السكر؛ صواني األغراض 
 [ الكريستال  و  األرضيات  )المحمولة(؛ قطع قماش غسيل 
األواني الزجاجية[؛ أواني الشاى الزجاجية؛ صناديق و علب 
الحلويات و السكاكر؛ فراشي الحالقة؛ الفخار؛ أواني القهوة 
غير الكهربائية، سخانات زجاجات األطفال غير الكهربائية؛ 
مستلزمات األحذية؛ الشمعدانات؛ مذاقات النبيذ )ماصات(، 
ماصات )مذاقات النبيذ(؛ منشة الحشرات, مصيدة الحشرات 
)الفخاخ أو المقشات(؛ سالل االستخدام المنزلي؛ المصافي؛ 
األمشاط؛  ؛ صناديق  الربط  مكابس  الثلج(؛  )دالء  المبردات 
أغطية طاوالت الكي )أشكال(؛ قفازات البساتين و الحدائق؛ 
قفازات االغراض المنزلية؛ قفازات للتلميع؛ عظمات األحذية 
)موسعات االحذية( ، وليس من المعدن؛ صناديق الصابون، 
المجهزة؛  التجميل  صناديق  العصافير؛  أقفاص  األواني؛ 
البورسيلين؛  أو  الزجاج  أو  الخزف  من  الفنية،  األعمال 
(؛  اليدوية  )األدوات  السجاد  مضارب  المسواك؛  حامالت 
و  الفلفل  أواني  التنظيف؛  وخرق  أقمشة  الخبز؛  صناديق 
البهارات؛ مناشر الغسيل؛ أطباق المائدة؛ منافض الريش؛ 
حامالت  االسفنج؛  ليف  حامالت  الحالقة؛  فراشي  حامل 
العطور  رشاشات  البناطيل؛  لكي  مكابس  التواليت،  ورق 
الحافظات  الطعام؛  علب  الطعام؛  لبشر  المباشر  المباخر؛  و 
المائدة(؛  )أواني  المائدة  ، مناصب  الكتانية  أو  غيرالورقية 
المالحات؛ أرفف المالبس )للتجفيف(؛ أواني تقديم القهوة 
والشاي؛ خواتم مناديل الطعام، ألواح الغسيل والكي؛ ألواح 
الخبز ؛ ألواح التقطيع؛ األكواب؛ أقداح الشاي، أواني الزهور؛ 
أدوات واكسسوارات الحمامات؛ أواني المائدة )غير الشوك 
األباريق  )أواني(؛  الزجاجية  األواني  والمالعق(؛  والسكاكين 
الزجاجية؛ علب الطعام و الشراب الحافظة للحرارة، فراشي 
غير  الفاكهة،  مكابس  ؛  األسنان  تنظيف  خيوط  األسنان، 
للتنظيف؛  الصلب  الصوف  السنانير؛  أزرار  الكهربائية، 
المياه  ماصات  الطبية؛  لألغراض  وليس  الهواء  موزعات 
الغازية؛ العلب العازلة وعلب المكانس الكهربائية؛ صنابير 
أنابيب الماء، ورود النابيب الماء؛ مخلفات القطن للتنظيف؛ 
مكابس الثوم )أدوات المطبخ(؛ المصابيح الزجاجية )أواني(، 
القوارير الزجاجية )أواني(؛ حلقات الدواجن؛ صواني القمامة 
المنزلية؛  االليفة  للحيوانات  أقفاص  االليفة،  للحيوانات 
الدالء،  تغذية؛  أحواض  الحيوانات؛  شعر  تنظيف  فرش 
مجموعات  الطعام،  الطيور،علب  حمامات  األطباق؛  أغطية 
أواني الطبخ؛ المضارب غير كهربائية؛ أواني الشرب؛ عبوات 

زجاجية )قوارير(؛ أكياس حرارية؛ القوارير؛ 
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  glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes  bottle openers  oil cruets  
cocktail stirrers  candle extinguishers  appliances 
for removing make-up (non-electric)  sugar bowls  
trays for domestic purposes  baby baths (portable)  
cloth for washing floors  crystal [glassware]  tea 
infusers  boxes for sweetmeats, candy boxes  bot-
tles  shaving brushes  pottery  coffee pots, non-elec-
tric  heaters for feeding bottles, non-electric  shoe 
horns  candlesticks  wine tasters (siphons), pi-
pettes (wine-tasters)  fly swatters, fly catchers 
(traps or whisks)  epergnes  baskets, for domestic 
use  strainers  coolers (ice pails)  tie presses  comb 
cases  ironing board covers (shaped)  gardening 
gloves  gloves for household purposes  polishing 
gloves  shoe trees (stretchers)  piggy banks, not 
of metal  soap boxes  decanters  birdcages  fitted 
vanity cases  works of art, of porcelain, terra-cot-
ta or glass  toothpick holders  carpet beaters (hand 
instruments)  bread bins  cloths and rags for clean-
ing  pepper pots  clothes-pegs and drying racks 
for washing  table plates  feather-dusters  shaving 
brush stands  sponge holders  toilet paper holders  
trouser presses  perfume sprayers and vaporisers  
graters  crumb trays  coasters, not of paper and 
other than table linen  trivets (table utensils)  boot 
jacks  salt shakers  clothes racks (for drying)  coffee 
and tea services  napkin rings  washing boards and 
ironing boards  bread boards  cutting boards  cups  
teapots  flower pots  toilet utensils  tableware (other 
than knives, forks and spoons)  glass (receptacles)  
cruets  thermally insulated containers for food and 
beverages  toothbrushes  toothbrushes, electric  
floss for dental purposes  fruit presses, non-electric, 
for household purposes  buttonhooks  steel wool 
for cleaning  aerosol dispensers, not for medical 
purposes  siphons for carbonated water insulating 
flasks, vacuum bottles  nozzles for watering cans, 
roses for watering cans  cotton waste for cleaning  
garlic presses (kitchen utensils) glass bulbs (recep-
tacles), glass vials (receptacles)  poultry rings  lit-
ter trays for pets  cages for household pets  animal 
bristles (brushware)  buckskin for cleaning  feed-
ing troughs  buckets, covers for dishes  bird baths  
mess-tins  cooking pot sets  beaters, non-electric  
drinking vessels  bottle gourds  glass jars (carboys)   
isothermic bags  carboys  glass flasks (containers)  
nozzles for sprinkler hoses  powder puffs  refrig-
erating bottles  busts of china, terra-cotta or glass

في  المدرجة  غير  والخزف  والبورسلين  الزجاجية،  األواني 
فئات أخرى؛ فتاحات العلب؛ علب الزيت؛ خالطات الكوكتيل؛ 
كهربائية(؛  )غير  المكياج  إزالة  أدوات  الشمع؛  طفايات 
المنزلية؛ حمامات لألطفال  أطباق السكر؛ صواني األغراض 
 [ الكريستال  و  األرضيات  )المحمولة(؛ قطع قماش غسيل 
األواني الزجاجية[؛ أواني الشاى الزجاجية؛ صناديق و علب 
الحلويات و السكاكر؛ فراشي الحالقة؛ الفخار؛ أواني القهوة 
غير الكهربائية، سخانات زجاجات األطفال غير الكهربائية؛ 
مستلزمات األحذية؛ الشمعدانات؛ مذاقات النبيذ )ماصات(، 
ماصات )مذاقات النبيذ(؛ منشة الحشرات, مصيدة الحشرات 
)الفخاخ أو المقشات(؛ سالل االستخدام المنزلي؛ المصافي؛ 
األمشاط؛  ؛ صناديق  الربط  مكابس  الثلج(؛  )دالء  المبردات 
أغطية طاوالت الكي )أشكال(؛ قفازات البساتين و الحدائق؛ 
قفازات االغراض المنزلية؛ قفازات للتلميع؛ عظمات األحذية 
)موسعات االحذية( ، وليس من المعدن؛ صناديق الصابون، 
المجهزة؛  التجميل  صناديق  العصافير؛  أقفاص  األواني؛ 
البورسيلين؛  أو  الزجاج  أو  الخزف  من  الفنية،  األعمال 
(؛  اليدوية  )األدوات  السجاد  مضارب  المسواك؛  حامالت 
و  الفلفل  أواني  التنظيف؛  وخرق  أقمشة  الخبز؛  صناديق 
البهارات؛ مناشر الغسيل؛ أطباق المائدة؛ منافض الريش؛ 
حامالت  االسفنج؛  ليف  حامالت  الحالقة؛  فراشي  حامل 
العطور  رشاشات  البناطيل؛  لكي  مكابس  التواليت،  ورق 
الحافظات  الطعام؛  علب  الطعام؛  لبشر  المباشر  المباخر؛  و 
المائدة(؛  )أواني  المائدة  ، مناصب  الكتانية  أو  غيرالورقية 
المالحات؛ أرفف المالبس )للتجفيف(؛ أواني تقديم القهوة 
والشاي؛ خواتم مناديل الطعام، ألواح الغسيل والكي؛ ألواح 
الخبز ؛ ألواح التقطيع؛ األكواب؛ أقداح الشاي، أواني الزهور؛ 
أدوات واكسسوارات الحمامات؛ أواني المائدة )غير الشوك 
األباريق  )أواني(؛  الزجاجية  األواني  والمالعق(؛  والسكاكين 
الزجاجية؛ علب الطعام و الشراب الحافظة للحرارة، فراشي 
غير  الفاكهة،  مكابس  ؛  األسنان  تنظيف  خيوط  األسنان، 
للتنظيف؛  الصلب  الصوف  السنانير؛  أزرار  الكهربائية، 
المياه  ماصات  الطبية؛  لألغراض  وليس  الهواء  موزعات 
الغازية؛ العلب العازلة وعلب المكانس الكهربائية؛ صنابير 
أنابيب الماء، ورود النابيب الماء؛ مخلفات القطن للتنظيف؛ 
مكابس الثوم )أدوات المطبخ(؛ المصابيح الزجاجية )أواني(، 
القوارير الزجاجية )أواني(؛ حلقات الدواجن؛ صواني القمامة 
المنزلية؛  االليفة  للحيوانات  أقفاص  االليفة،  للحيوانات 
الدالء،  تغذية؛  أحواض  الحيوانات؛  شعر  تنظيف  فرش 
مجموعات  الطعام،  الطيور،علب  حمامات  األطباق؛  أغطية 
أواني الطبخ؛ المضارب غير كهربائية؛ أواني الشرب؛ عبوات 

زجاجية )قوارير(؛ أكياس حرارية؛ القوارير؛ 
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toilet brushes  stew-pans  pots  pot lids  boxes of 
glass  coffee-grinders, hand-operated  boxes of 
metal, for dispensing paper towels  cookie jars and 
lunch boxes  indoor aquaria  tea caddies  cauldrons  
butter-dish and cheese¬-dish covers  candle rings  
jugs  lazy susans  basting spoons, for kitchen use  
earthenware saucepans  dishwashing brushes  elec-
tric brushes (except parts of machines)  rat traps  
ceramics for household purposes  beer mugs  fit-
ted picnic baskets (including dishes)  closures for 
pot lids  cooking utensils,• non¬electric  cookery 
moulds  glue-pots  washtubs  fruit cups  corkscrews  
pastry cutters  cosmetic utensils  sifters (house-
hold utensils)  fibreglass thread, not for textile use  
glass for vehicle windows (semi-finished product)  
painted glassware  cups of paper or plastic  gob-
lets  refuse bins  flower-pot covers, not of paper  
mixing spoons (kitchen utensils)  knife rests for the 
table  bowls (basins)  demijohns  dusting apparatus, 
non-electric  deodorising apparatus for personal use  
soap dispensers  water apparatus for cleaning teeth 
and gums  funnels  apparatus for wax-polishing, 
non-electric  wax-polishing appliances, non¬elec-
tric, for shoes  salad bowls  brooms  mops  carpet 
sweepers  brushes for cleaning tanks and containers  
enamelled glass  spatulas (kitchen utensils)  spice 
sets  statues and statuettes of porcelain, terra-cot-
ta or glass  pads for cleaning, scouring pads  cof-
fee-filters, non electric  strainers for household pur-
poses  holders for flowers (flower arranging)  flasks  
deep fryers, non¬electric  frying pans  scrubbing 
brushes  basins (receptacles)  smoke absorbers for 
household purposes  chamois leather for cleaning  
pitchers  ice buckets  ice cube moulds  egg cups  
dishes for soap  vegetable dishes  signboards of 
porcelain or glass  liqueur sets  cabarets (trays)  fur-
niture dusters  confectioners decorating bags

علب  الرش؛  خراطيم  فوهات  )علب(؛  الزجاجية  القوارير   
البودرةو المساحيق؛ زجاجات التبريد؛ األواني الصينية، تيرا 
كوتا أو الزجاج؛ فراشي الحمامات؛ المقالي، األواني؛ أغطية 
العلب  اليدوية؛  القهوة  مطاحن  الزجاجية؛  العلب  األواني؛ 
المناشف  و  للمهمالت  المخصصة  للتخلص  المعدنية, 
الورقية؛ صناديق و حافظات الطعام ومرطبانات البسكويت, 
خواتم  والجبن؛  الزبدة  أطباق  أغطية  القدور؛  الشاي؛  علب 
المطبخ؛  في  لالستخدام  الحساء،  مالعق  األباريق؛  الشموع؛ 
الكهربائية  الفرش  االطباق،  غسل  فرش  الفخارية؛  القدور 
السيراميك  للفئران؛  الفخاخ  األجهزة(؛  أجزاء  )باستثناء 
لألغراض المنزلية؛ أكواب البيرة، السالل المجهزة للرحالت 
أواني  الطبخ؛  قدور  الغالق  أغطية  األطباق(؛  ذلك  في  )بما 
قوالب  المطابخ،  واكسسوارات  الكهربائية؛  غير  الطبخ 
أكواب  الغسيل؛  أحواض  االصقة,  األواني  التقطيع, 
منزلية(؛  )أواني  المناخل  المعجنات,؛  قطاعات  الفاكهة؛ 
و  الغزل  في  لالستخدام  ليست  جالس  الفيبر  خيوط 
األواني  مصنع(؛  )نصف  السيارات  نوافذ  زجاج  النسيج؛ 
الزجاجية المطلية؛ أكواب من الورق أو البالستيك؛ كؤوس؛ 
صناديق القمامة؛ غطاء المزهريات، وليس من الورق؛ مالعق 
الخلط )أدوات المطبخ(؛ حافظات سكاكين للطاولة؛ األطباق 
الكهربائية؛  الغبارغير  نفض  أدوات  المجوفة)الطاسات(؛ 
الصابون؛  علب  الشخصي،  لالستخدام  االستحمام  أدوات 
األدوات المائية لتنظيف األسنان واللثة؛ األنابيب؛ أجهزة 
أطباق  لألحذية،  الكهربائية  غير  بالشمع  التلميع  أدوات  و 
فراشي  السجاد؛  مكانس  المماسح؛  المكانس؛  السلطة؛ 
مالعق  بالمينا؛  المطلي  الزجاج  والحاويات؛  العلب  تنظيف 
تماثيل  التوابل؛  مجموعات  المطبخ(؛  )أدوات  التقديم 
الجلي؛  التنظيف، وفوط  الزجاج؛ فوط  أو  الخزف، تيرا كوتا 
اجهزة تصفية للقهوة غير الكهربائية؛ المصافى لألغراض 
المنزلية؛ حامالت الزهور )تنسيق الزهور(؛ قوارير؛ المقالي 

العميقة غير الكهربائية؛ أواني القلي؛ فراشي الغسيل؛

(pastry bags)  butter dishes  cooking pots  mixers, 
manual (cocktail shakers)  moulds (kitchen uten-
sils)  mosaics of glass, not for building  portable 
coldboxes, non-electric  autoclaves (pressure cook-
ers), non-electric  chamber pots  scoops (tableware)  
toothpicks  candelabra (candlesticks)  rolling pins 
(domestic)  perfume burners  spouts  flat-iron stands  
holders for plants (flower arranging)  saucers  pow-
der compacts currycombs  mouse traps  containers 
for household use (except in precious metal)  food 
cooling devices, containing heat exchange fluids, 
for household purposes 

المنزلية؛  لألغراض  الدخان  شفاطات  )طاسات(؛  أحواض 
قوالب مكعبة  الثلج،  األباريق؛ دالء  للتنظيف؛  جلود شاموا 
للثلج؛ أكواب البيض؛ أطباق الصابون؛ أطباق الخضار؛ لوحات 
منافض  (؛  )صواني  المقاهي  مجموعات  الزجاج؛  أو  الخزف 
األثاث؛ أكياس تزيين الحلويات )أكياس الحلويات(؛ أطباق 
الزبدة؛ أواني الطبخ؛ الخالطات اليدوية ) خالطات الكوكتيل(؛ 
وليس  الزجاج،  من  الفسيفساء  المطبخ(؛  )أدوات  القوالب 
للبناء؛ صناديق تبريد محمولة غير الكهربائية؛ أواني البخار 
المغارف  الغرف؛  أواني  الكهربائية؛  غير  الضغط(  )طناجر 

)المائدة(؛ نكاشات األسنان؛ الشمعدانات )للشمع(؛ 
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watering cans  sprinklers  sprinkling devices, wa-
tering devices  biscuit cutters  services (dishes)  
soup bowls  vessels of metal for making ices and 
iced drinks  sieves (household utensils)  abrasive 
pads for kitchen purposes  glass caps, glass stop-
pers  mugs  buckets made of woven fabrics  stretch-
ers for clothing  indoor terrariums (plant cultiva-
tion)  napkin holders  kitchen mixers, domestic 
grinders, mixing machines for household purposes, 
non-electric  urns  chopsticks  powdered glass for 
decoration

من  حامالت  المعطر؛  الشمع  )المحلية(؛  اللف  دبابيس 
الزهور(؛  )تنسيق  للنباتات  حامالت  المسطح؛  الحديد 
علب  للفئران؛  الفخاخ  المساحيق؛  مركبات  الصحون؛ 
االستعمال المنزلي )إال في المعادن الثمينة(؛ أجهزة تبريد 
الطعام التي تحتوي على سوائل التبادل الحراري لألغراض 
المنزلية؛ علب السوائل؛ الرشاشات؛ أجهزة الرش، وأجهزة 
؛  )أطباق(  التقديم  أطباق  البسكويت،  تقطيع  قوالب  الري، 
والمشروبات  الثلوج  لصنع  المعدن  أواني  الشوربة؛  أطباق 
ألغراض  سلخ  ألواح  منزلية(؛  )أواني  المناخل  المثلجة, 
دالء  أكواب؛  الزجاج؛  سدادات  الزجاج،  من  أغطية  المطبخ؛ 
مصنوعة من األقمشة المنسوجة؛ موسعات المالبس؛ مرابي 
حامالت  ؛  النباتات(  )زراعة  المغلقة  األماكن  في  حيوانات 
مناديل؛ خالطات المطبخ، والمطاحن المنزلية وآالت الخلط 
األكل؛  عيدان  الجرار؛  الكهربائية؛  غير  المنزلية  لألغراض 

مساحيق زجاجية للزينة

( 87 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35610 العالمة التجارية رقم :  35610

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al muqataaa - 
Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde, 

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence:   Al-Bireh - Khalf 
Al muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واالعالن  الدعاية  خدمات 
او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي؛  العمل 
تنظيم  تجارية؛  او  صناعية  لشركات  التجارية  االنشطة 

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية،
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watering cans  sprinklers  sprinkling devices, wa-
tering devices  biscuit cutters  services (dishes)  
soup bowls  vessels of metal for making ices and 
iced drinks  sieves (household utensils)  abrasive 
pads for kitchen purposes  glass caps, glass stop-
pers  mugs  buckets made of woven fabrics  stretch-
ers for clothing  indoor terrariums (plant cultiva-
tion)  napkin holders  kitchen mixers, domestic 
grinders, mixing machines for household purposes, 
non-electric  urns  chopsticks  powdered glass for 
decoration

من  حامالت  المعطر؛  الشمع  )المحلية(؛  اللف  دبابيس 
الزهور(؛  )تنسيق  للنباتات  حامالت  المسطح؛  الحديد 
علب  للفئران؛  الفخاخ  المساحيق؛  مركبات  الصحون؛ 
االستعمال المنزلي )إال في المعادن الثمينة(؛ أجهزة تبريد 
الطعام التي تحتوي على سوائل التبادل الحراري لألغراض 
المنزلية؛ علب السوائل؛ الرشاشات؛ أجهزة الرش، وأجهزة 
؛  )أطباق(  التقديم  أطباق  البسكويت،  تقطيع  قوالب  الري، 
والمشروبات  الثلوج  لصنع  المعدن  أواني  الشوربة؛  أطباق 
ألغراض  سلخ  ألواح  منزلية(؛  )أواني  المناخل  المثلجة, 
دالء  أكواب؛  الزجاج؛  سدادات  الزجاج،  من  أغطية  المطبخ؛ 
مصنوعة من األقمشة المنسوجة؛ موسعات المالبس؛ مرابي 
حامالت  ؛  النباتات(  )زراعة  المغلقة  األماكن  في  حيوانات 
مناديل؛ خالطات المطبخ، والمطاحن المنزلية وآالت الخلط 
األكل؛  عيدان  الجرار؛  الكهربائية؛  غير  المنزلية  لألغراض 

مساحيق زجاجية للزينة

( 87 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35610 العالمة التجارية رقم :  35610

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Ajaweed Charity society    بإسم :  جمعية أجاويد الخيرية

Applicant Address : Al-Bireh - Khalf Al muqataaa - 
Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde, 

 العنوان :  البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - الطابق االرضي , 
  

Applicant for Correspondence:   Al-Bireh - Khalf 
Al muqataaa - Eskan Al Ammer - Al Tabeq Al Arde 

عنوان التبليغ  : البيرة - خلف المقاطعة - اسكان العامر - 
الطابق االرضي 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واالعالن  الدعاية  خدمات 
او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي؛  العمل 
تنظيم  تجارية؛  او  صناعية  لشركات  التجارية  االنشطة 

المعارض التجارية للغايات االعالنية او التجارية،
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provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients  assistance services 
for the operating of a commercial company on 
a franchise basis  product demonstration  sales 
promotion (for third parties)  sales at public auctions  
shopping centre promotion and management 
services  assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications networks  
import-export agencies  on-line advertising on 
a computer network  supplying services to third 
parties (purchasing of products and services for other 
companies)  distribution of samples  computerized 
file management  public relations  commercial 
information agencies  advertising agencies  rental 
of vending machines  renting of advertising space  
dissemination of advertising matter  Advertising in 
the field of transportation and communications, taxi 
transporter services, tours transporter services, tours 
(Arranging of-) services and transporter reservation 
services  Advertising in the field of providing taxi 
booking services via mobile applications and the 
internet, Advertising passenger transport services 
in taxi/based on requests  business management 
assistance  data search in computer files (for others)  
compilation of information into computer databases  
transcription  publicity columns preparation  
commercial or industrial management assistance  
business management of performing artists  direct 
mail advertising  updating of advertising material  
document reproduction  marketing studies  bill-
posting, outdoor advertising  opinion polling  
systemisation of information into computer databases  
publication of advertising texts  sales agencies and 
arranging sales services  wholesale and retail services 
by any means  the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 

من  تجارية  شركة  قبل  من  المقدمة  الترويجية  الخدمات   
خدمات  للعمالء؛  التجارية  المحالت  بطاقات  اصدار  خالل 
المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز؛ عرض 
المنتوجات؛ ترويج المبيعات )الطراف اخرى(؛ المبيعات في 
مزادات عامة؛ ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق؛ خدمات 
المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة 
االستيراد  وكاالت  عالمية؛  اتصاالت  شبكات  خالل  من 
والتصدير؛ االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات؛ خدمات 
والخدمات  المنتوجات  )شراء  االخرى  لالطراف  التوريد 
لشركات اخرى(؛ توزيع العينات؛ ادارة الملفات المحوسبة؛ 
العالقات العامة؛وكاالت االنباء التجارية؛ وكاالت االعالنات؛ 
نشر  اإلعالنية؛  المساحات  تأجير  البيع؛  االت  تاجير 
النقل  مجال  في  واالعالن  الدعاية  واإلعالن؛  الدعاية  مواد 
والمواصالت؛ خدمات نقل المسافرين؛ خدمات النقل بسيارة 
االجرة؛ خمات تنظيم الرحالت؛ خدمات الحجز للنقل؛ توفير 
الهاتف  تطبيقات  طريق  عن  االجرة  سيارة  حجز  خدمات 
واإلنترنت؛ ترويج وإعالن خدمات نقل الركات بسيارة األجرة 
البحث عن  األعمال؛  إدارة  المساعدة في  الطلب؛  التاكسي/ 
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 
الرأي؛  إستطالعات  الخارجي؛  واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات؛ 
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب؛ نشر نصوص 
البيع؛  خدمات  وترتيب  البيع  وكاالت  واإلعالن؛  الدعاية 
خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت؛ خدمات 
تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 

الزبائن من معاينتها و شرائها. 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35611 العالمة التجارية رقم :  35611
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Class: 2 في الصنف :  2
Applicant Name: Sharekat Dehnat Falcon 
Altegareh Alsnaaeya

بإسم :  شركة دهانات فالكون التجارية الصناعية    

Applicant Address :Alquds, Alram, Alshara 
Alraese, Mokabel Hloeat Alkramh, 

العنوان :  القدس, الرام , الشارع الرئيسي , مقابل حلويات 
الكرامه 

Applicant for Correspondence:  Alquds, Alram, 
Alshara Alraese, Mokabel Hloeat Alkramh

الرام , الشارع الرئيسي , مقابل  : القدس,  عنوان التبليغ  
حلويات الكرامه

Goods/Services:
Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; 
coloring matters all being additives for paints, 
varnishes or lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; priming 
preparations (in the nature of paints); wood 
stains, Lacquers; anti|-rust greases; anti-corrosive 
preparations; binding preparations for paints; 
paints; anti-rust oil; enamels [varnishes]; thinners 
for lacquers; protective preparations for metals; 
oils for preservation of wood; colorants; anti-rust 
preparations; primers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانات؛ الطالءات؛ الورنيش؛ طالء اللك؛ المخففات؛ مواد 
التلوين بكونها جميعها مواد مضافة للطالء، الورنيش أو 
من  الخشب  حفظ  ومواد  الصدأ  من  الحافظة  المواد  اللكر؛ 
التلف؛ مستحضرات تأسيس الدهان )على شكل دهانات(؛ 
للصدأ؛  المضادة  الشحوم  اللك؛  طالء   ، للخشب  صبغات 
مثبتة  مستحضرات  للتآكل؛  المضادة  المستحضرات 
طالءات  للصدأ؛  المضادة  الزيوت  الدهانات؛  للدهانات؛ 
المينا ]ورنيش[؛ مرققات طالء اللك؛ المستحضرات الواقية 
للمعادن؛ زيوت لحفظ الخشب؛ مواد التلوين؛ المستحضرات 

المضاّدة للصدأ؛ دهانات األساس

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35613 العالمة التجارية رقم :  35613

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي  جي كوربوريشن   

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   
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Class: 2 في الصنف :  2
Applicant Name: Sharekat Dehnat Falcon 
Altegareh Alsnaaeya

بإسم :  شركة دهانات فالكون التجارية الصناعية    

Applicant Address :Alquds, Alram, Alshara 
Alraese, Mokabel Hloeat Alkramh, 

العنوان :  القدس, الرام , الشارع الرئيسي , مقابل حلويات 
الكرامه 

Applicant for Correspondence:  Alquds, Alram, 
Alshara Alraese, Mokabel Hloeat Alkramh

الرام , الشارع الرئيسي , مقابل  : القدس,  عنوان التبليغ  
حلويات الكرامه

Goods/Services:
Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; 
coloring matters all being additives for paints, 
varnishes or lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; priming 
preparations (in the nature of paints); wood 
stains, Lacquers; anti|-rust greases; anti-corrosive 
preparations; binding preparations for paints; 
paints; anti-rust oil; enamels [varnishes]; thinners 
for lacquers; protective preparations for metals; 
oils for preservation of wood; colorants; anti-rust 
preparations; primers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانات؛ الطالءات؛ الورنيش؛ طالء اللك؛ المخففات؛ مواد 
التلوين بكونها جميعها مواد مضافة للطالء، الورنيش أو 
من  الخشب  حفظ  ومواد  الصدأ  من  الحافظة  المواد  اللكر؛ 
التلف؛ مستحضرات تأسيس الدهان )على شكل دهانات(؛ 
للصدأ؛  المضادة  الشحوم  اللك؛  طالء   ، للخشب  صبغات 
مثبتة  مستحضرات  للتآكل؛  المضادة  المستحضرات 
طالءات  للصدأ؛  المضادة  الزيوت  الدهانات؛  للدهانات؛ 
المينا ]ورنيش[؛ مرققات طالء اللك؛ المستحضرات الواقية 
للمعادن؛ زيوت لحفظ الخشب؛ مواد التلوين؛ المستحضرات 

المضاّدة للصدأ؛ دهانات األساس

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

  ( 89 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35613 العالمة التجارية رقم :  35613

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي  جي كوربوريشن   

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   



66 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Goods/Services:
Adapters for charging electronic cigarettes  
chargers for electronic cigarettes  charging case 
for electronic cigarettes  USB cables  for electronic 
cigarettes  plugs  plug adaptors 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
للسجائر  شواحن  اإللكترونية؛  السجائر  لشحن  محوالت 
   USBكابل اإللكترونية؛  للسجائر  شحن  علبة  اإللكترونية؛ 

 للسجائر اإللكترونية؛ مقابس؛ محوالت مقابس 

( 90 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35614 العالمة التجارية رقم :  35614

Class: 11 في الصنف :  11

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي  جي كوربوريشن   

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
 جمهورية كوريا , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Electric heaters  heating filaments, electric  
apparatus for steam generating  tobacco roasters  
cooling installations for tobacco 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
اجهزة  كهربائية؛  تسخين  فتائل  كهربائية؛  سخانات 

لتوليد البخار؛ محمصات تبغ؛ منشآت تبريد للتبغ 

( 91 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35615 العالمة التجارية رقم :  35615

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي  جي كوربوريشن

67 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
tobacco substitutes  cigars  electronic cigarettes  
electronic cigarette  cartridges  nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes  liquid nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes  liquid  solutions 
for use in electronic cigarettes  flavorings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes  
humidors  cigar  cutters  ashtrays for smokers  USB 
adapter for electronic cigarettes  neck chains for 
electronic cigarettes  atomizers for  electronic 
cigarettes  smokers articles (including lighters 
for smokers)  sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes   cleaning implement for 
electronic cigarettes  cleaning brushes for electronic 
cigarettes  pads for cleaning electronic cigarettes  
 brushes for cleaning electronic cigarettes  stick for 
cleaning electronic cigarettes  cleaning apparatus 
for electronic cigarettes   cleaners for electronic 
cigarettes  cover case for electronic cigarette 
devices  protective cases for electronic cigarettes  
decorative  covers for electronic cigarettes  electric 
cleaners for electronic cigarettes 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
سيجار؛  تبغ؛  بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛  سجائر؛ 
محاليل  االلكترونية؛  السجائر  علب  الكترونية؛  سجائر 
محاليل  اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  النيكوتين 
السجائر  اإللكترونية؛  في  لالستخدام  السائلة  النيكوتين 
اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  سائلة  محاليل 
المنكهات، بخالف الزيوت األساسية، لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية؛ صناديق لترطيب التبغ؛ قطاعات سيجار؛ منافض 
رقبة  سالسل  اإللكترونية؛  محول  USB  للسجائر  سجائر؛ 
ادوات  االلكترونية؛  للسجائر  بخاخات  االلكترونية؛  للسجائر 
لتنظيف  اعواد  للمدخنين(؛  الوالعات  فيها  )بما  المدخنين 
للسجائر  تنظيف  ادوات  االلكترونية؛  السجائر  وتعقيم 
لبادات  االلكترونية؛  للسجائر  تنظيف  فراشي   االلكترونية؛ 
السجائر  لتنظيف  فراشي  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف 
اجهزة  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف  اعواد  االلكترونية؛ 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ منظفات  للسجائر االلكترونية؛ 
لحماية  علب  االلكترونية؛  السجائر  الجهزة  تغطية  علبة 
االلكترونية؛  للسجائر  مزينة  علب  االلكترونية؛  السجائر 

منظفات كهربائية للسجائر االلكترونية 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  مشروطة بعدم منح حماية على
HYBRID كلمة

( 92 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35616 العالمة التجارية رقم :  35616

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن   



67 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
tobacco substitutes  cigars  electronic cigarettes  
electronic cigarette  cartridges  nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes  liquid nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes  liquid  solutions 
for use in electronic cigarettes  flavorings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes  
humidors  cigar  cutters  ashtrays for smokers  USB 
adapter for electronic cigarettes  neck chains for 
electronic cigarettes  atomizers for  electronic 
cigarettes  smokers articles (including lighters 
for smokers)  sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes   cleaning implement for 
electronic cigarettes  cleaning brushes for electronic 
cigarettes  pads for cleaning electronic cigarettes  
 brushes for cleaning electronic cigarettes  stick for 
cleaning electronic cigarettes  cleaning apparatus 
for electronic cigarettes   cleaners for electronic 
cigarettes  cover case for electronic cigarette 
devices  protective cases for electronic cigarettes  
decorative  covers for electronic cigarettes  electric 
cleaners for electronic cigarettes 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
سيجار؛  تبغ؛  بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛  سجائر؛ 
محاليل  االلكترونية؛  السجائر  علب  الكترونية؛  سجائر 
محاليل  اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  النيكوتين 
السجائر  اإللكترونية؛  في  لالستخدام  السائلة  النيكوتين 
اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  سائلة  محاليل 
المنكهات، بخالف الزيوت األساسية، لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية؛ صناديق لترطيب التبغ؛ قطاعات سيجار؛ منافض 
رقبة  سالسل  اإللكترونية؛  محول  USB  للسجائر  سجائر؛ 
ادوات  االلكترونية؛  للسجائر  بخاخات  االلكترونية؛  للسجائر 
لتنظيف  اعواد  للمدخنين(؛  الوالعات  فيها  )بما  المدخنين 
للسجائر  تنظيف  ادوات  االلكترونية؛  السجائر  وتعقيم 
لبادات  االلكترونية؛  للسجائر  تنظيف  فراشي   االلكترونية؛ 
السجائر  لتنظيف  فراشي  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف 
اجهزة  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف  اعواد  االلكترونية؛ 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ منظفات  للسجائر االلكترونية؛ 
لحماية  علب  االلكترونية؛  السجائر  الجهزة  تغطية  علبة 
االلكترونية؛  للسجائر  مزينة  علب  االلكترونية؛  السجائر 

منظفات كهربائية للسجائر االلكترونية 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  مشروطة بعدم منح حماية على
HYBRID كلمة

( 92 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35616 العالمة التجارية رقم :  35616

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن   



68 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Adapters for charging electronic cigarettes  
chargers for electronic cigarettes  charging case 
for electronic cigarettes  USB cables  for electronic 
cigarettes  plugs  plug adaptors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محوالت لشحن السجائر اإللكترونية؛ شواحن للسجائر 

   USBاإللكترونية؛ علبة شحن للسجائر اإللكترونية؛ كابل
 للسجائر اإللكترونية؛ مقابس؛ محوالت مقابس 

( 93 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35617 العالمة التجارية رقم :  35617

Class: 11 في الصنف :  11

Applicant Name: KT & G Corporation
بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن    

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Electric heaters  heating filaments, electric  
apparatus for steam generating  tobacco roasters  
cooling installations for tobacco 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سخانات كهربائية؛ فتائل تسخين كهربائية؛ اجهزة 

لتوليد البخار؛ محمصات تبغ؛ منشآت تبريد للتبغ 

69 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 94 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35618 العالمة التجارية رقم :  35618

Class: 34 في الصنف :  34
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن    

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah    عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
tobacco substitutes  cigars  electronic cigarettes  
electronic cigarette  cartridges  nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes  liquid nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes  liquid  solutions 
for use in electronic cigarettes  flavorings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes  
humidors  cigar  cutters  ashtrays for smokers  USB 
adapter for electronic cigarettes  neck chains for 
electronic cigarettes  atomizers for  electronic 
cigarettes  smokers articles (including lighters 
for smokers)  sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes   cleaning implement for 
electronic cigarettes  cleaning brushes for electronic 
cigarettes  pads for cleaning electronic cigarettes  
 brushes for cleaning electronic cigarettes  stick for 
cleaning electronic cigarettes  cleaning apparatus 
for electronic cigarettes   cleaners for electronic 
cigarettes  cover case for electronic cigarette 
devices  protective cases for electronic cigarettes  
decorative  covers for electronic cigarettes  electric 
cleaners for electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تبغ؛  بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛  سجائر؛ 
االلكترونية؛  السجائر  علب  الكترونية؛  سجائر  سيجار؛ 
اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  النيكوتين  محاليل 
السجائر  في  لالستخدام  السائلة  النيكوتين  محاليل 
السجائر  في  لالستخدام  سائلة  محاليل   اإللكترونية؛ 
األساسية،  الزيوت  بخالف  المنكهات،  اإللكترونية؛ 
لترطيب  صناديق  اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام 
   USBمحول سجائر؛  منافض  سيجار؛  قطاعات  التبغ؛ 
االلكترونية؛  للسجائر  رقبة  سالسل  اإللكترونية؛   للسجائر 
بخاخات للسجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
السجائر  وتعقيم  لتنظيف  اعواد  للمدخنين(؛  الوالعات 
فراشي  للسجائر  االلكترونية؛  تنظيف  ادوات  االلكترونية؛ 
السجائر  لتنظيف  لبادات  االلكترونية؛  للسجائر  تنظيف 
اعواد  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف  فراشي  االلكترونية؛ 
للسجائر  تنظيف  اجهزة  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف 
تغطية  علبة  االلكترونية؛  منظفات  للسجائر  االلكترونية؛ 
السجائر  لحماية  علب  االلكترونية؛  السجائر  الجهزة 
منظفات  االلكترونية؛  للسجائر  مزينة  علب  االلكترونية؛ 

كهربائية للسجائر االلكترونية 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  مشروطة بعدم منح حماية على
HYBRID كلمة



69 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 94 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35618 العالمة التجارية رقم :  35618

Class: 34 في الصنف :  34
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن    

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah    عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
tobacco substitutes  cigars  electronic cigarettes  
electronic cigarette  cartridges  nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes  liquid nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes  liquid  solutions 
for use in electronic cigarettes  flavorings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes  
humidors  cigar  cutters  ashtrays for smokers  USB 
adapter for electronic cigarettes  neck chains for 
electronic cigarettes  atomizers for  electronic 
cigarettes  smokers articles (including lighters 
for smokers)  sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes   cleaning implement for 
electronic cigarettes  cleaning brushes for electronic 
cigarettes  pads for cleaning electronic cigarettes  
 brushes for cleaning electronic cigarettes  stick for 
cleaning electronic cigarettes  cleaning apparatus 
for electronic cigarettes   cleaners for electronic 
cigarettes  cover case for electronic cigarette 
devices  protective cases for electronic cigarettes  
decorative  covers for electronic cigarettes  electric 
cleaners for electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تبغ؛  بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛  سجائر؛ 
االلكترونية؛  السجائر  علب  الكترونية؛  سجائر  سيجار؛ 
اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  النيكوتين  محاليل 
السجائر  في  لالستخدام  السائلة  النيكوتين  محاليل 
السجائر  في  لالستخدام  سائلة  محاليل   اإللكترونية؛ 
األساسية،  الزيوت  بخالف  المنكهات،  اإللكترونية؛ 
لترطيب  صناديق  اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام 
   USBمحول سجائر؛  منافض  سيجار؛  قطاعات  التبغ؛ 
االلكترونية؛  للسجائر  رقبة  سالسل  اإللكترونية؛   للسجائر 
بخاخات للسجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
السجائر  وتعقيم  لتنظيف  اعواد  للمدخنين(؛  الوالعات 
فراشي  للسجائر  االلكترونية؛  تنظيف  ادوات  االلكترونية؛ 
السجائر  لتنظيف  لبادات  االلكترونية؛  للسجائر  تنظيف 
اعواد  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف  فراشي  االلكترونية؛ 
للسجائر  تنظيف  اجهزة  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف 
تغطية  علبة  االلكترونية؛  منظفات  للسجائر  االلكترونية؛ 
السجائر  لحماية  علب  االلكترونية؛  السجائر  الجهزة 
منظفات  االلكترونية؛  للسجائر  مزينة  علب  االلكترونية؛ 

كهربائية للسجائر االلكترونية 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  مشروطة بعدم منح حماية على
HYBRID كلمة



70 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 95 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35619 العالمة التجارية رقم :  35619

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن    

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
 جمهورية كوريا , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Adapters for charging electronic cigarettes  
chargers for electronic cigarettes  charging case 
for electronic cigarettes  USB cables  for electronic 
cigarettes  plugs  plug adaptors 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
للسجائر  شواحن  اإللكترونية؛  السجائر  لشحن  محوالت 
   USBكابل اإللكترونية؛  للسجائر  شحن  علبة  اإللكترونية؛ 

 للسجائر اإللكترونية؛ مقابس؛ محوالت مقابس 

  ( 96 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35620 العالمة التجارية رقم :  35620

Class: 11 في الصنف :  11
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن    

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

71 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Goods/Services:
Electric heaters , heating filaments, electric , 
apparatus for steam generating , tobacco roasters , 
cooling installations for tobacco

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
اجهزة   ، كهربائية  تسخين  فتائل   ، كهربائية  سخانات 

لتوليد البخار ، محمصات تبغ ، منشآت تبريد للتبغ

( 97 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35621 العالمة التجارية رقم :  35621

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن    

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
tobacco substitutes  cigars  electronic cigarettes 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تبغ؛ سيجار؛  بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛  سجائر؛ 

سجائر الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛

electronic cigarette  cartridges  nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes  liquid nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes  liquid  solutions 
for use in electronic cigarettes  flavorings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes  
humidors  cigar  cutters  ashtrays for smokers  USB 
adapter for electronic cigarettes  neck chains for 
electronic cigarettes  atomizers for  electronic 
cigarettes  smokers articles (including lighters 
for smokers)  sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes   cleaning implement for 
electronic cigarettes  cleaning brushes for electronic 
cigarettes  pads for cleaning electronic cigarettes  
 brushes for cleaning electronic cigarettes  stick for 
cleaning electronic cigarettes  cleaning apparatus 
for electronic cigarettes   cleaners for electronic 
cigarettes  cover case for electronic cigarette 

اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  النيكوتين  محاليل 
السجائر  في  لالستخدام  السائلة  النيكوتين  محاليل 
السجائر  في  لالستخدام  سائلة  محاليل   اإللكترونية؛ 
األساسية،  الزيوت  بخالف  المنكهات،  اإللكترونية؛ 
لترطيب  صناديق  اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام 
   USBمحول سجائر؛  منافض  سيجار؛  قطاعات  التبغ؛ 
االلكترونية؛  للسجائر  رقبة  سالسل  اإللكترونية؛   للسجائر 
بخاخات للسجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
السجائر  وتعقيم  لتنظيف  اعواد  للمدخنين(؛  الوالعات 
فراشي  للسجائر  االلكترونية؛  تنظيف  ادوات  االلكترونية؛ 
السجائر  لتنظيف  لبادات  االلكترونية؛  للسجائر  تنظيف 
اعواد  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف  فراشي  االلكترونية؛ 
للسجائر  تنظيف  اجهزة  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف 

االلكترونية؛ منظفات  للسجائر االلكترونية؛ 
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Goods/Services:
Electric heaters , heating filaments, electric , 
apparatus for steam generating , tobacco roasters , 
cooling installations for tobacco

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
اجهزة   ، كهربائية  تسخين  فتائل   ، كهربائية  سخانات 

لتوليد البخار ، محمصات تبغ ، منشآت تبريد للتبغ

( 97 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35621 العالمة التجارية رقم :  35621

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن    

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
tobacco substitutes  cigars  electronic cigarettes 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تبغ؛ سيجار؛  بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛  سجائر؛ 

سجائر الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛

electronic cigarette  cartridges  nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes  liquid nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes  liquid  solutions 
for use in electronic cigarettes  flavorings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes  
humidors  cigar  cutters  ashtrays for smokers  USB 
adapter for electronic cigarettes  neck chains for 
electronic cigarettes  atomizers for  electronic 
cigarettes  smokers articles (including lighters 
for smokers)  sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes   cleaning implement for 
electronic cigarettes  cleaning brushes for electronic 
cigarettes  pads for cleaning electronic cigarettes  
 brushes for cleaning electronic cigarettes  stick for 
cleaning electronic cigarettes  cleaning apparatus 
for electronic cigarettes   cleaners for electronic 
cigarettes  cover case for electronic cigarette 

اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  النيكوتين  محاليل 
السجائر  في  لالستخدام  السائلة  النيكوتين  محاليل 
السجائر  في  لالستخدام  سائلة  محاليل   اإللكترونية؛ 
األساسية،  الزيوت  بخالف  المنكهات،  اإللكترونية؛ 
لترطيب  صناديق  اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام 
   USBمحول سجائر؛  منافض  سيجار؛  قطاعات  التبغ؛ 
االلكترونية؛  للسجائر  رقبة  سالسل  اإللكترونية؛   للسجائر 
بخاخات للسجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
السجائر  وتعقيم  لتنظيف  اعواد  للمدخنين(؛  الوالعات 
فراشي  للسجائر  االلكترونية؛  تنظيف  ادوات  االلكترونية؛ 
السجائر  لتنظيف  لبادات  االلكترونية؛  للسجائر  تنظيف 
اعواد  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف  فراشي  االلكترونية؛ 
للسجائر  تنظيف  اجهزة  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف 

االلكترونية؛ منظفات  للسجائر االلكترونية؛ 
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devices  protective cases for electronic cigarettes  
decorative  covers for electronic cigarettes  electric 
cleaners for electronic cigarettes

لحماية  علب  االلكترونية؛  السجائر  الجهزة  تغطية  علبة 
االلكترونية؛  للسجائر  مزينة  علب  االلكترونية؛  السجائر 

منظفات كهربائية للسجائر االلكترونية

Special condition:    اشتراطات خاصة:  مشروطة بعدم منح حماية على
HYBRID كلمة

 ( 98 )

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35622 العالمة التجارية رقم :  35622

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن   

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا , 

Applicant for Correspondence  : P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Adapters for charging electronic cigarettes  
chargers for electronic cigarettes  charging case 
for electronic cigarettes  USB cables  for electronic 
cigarettes  plugs  plug adaptors 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
للسجائر  شواحن  اإللكترونية؛  السجائر  لشحن  محوالت 
   USBكابل اإللكترونية؛  للسجائر  شحن  علبة  اإللكترونية؛ 

 للسجائر اإللكترونية؛ مقابس؛ محوالت مقابس 

 ( 99 )

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35623 العالمة التجارية رقم :  35623
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Class: 11 في الصنف :  11
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن   

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Electric heaters  heating filaments, electric  
apparatus for steam generating  tobacco roasters  
cooling installations for tobacco 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
اجهزة  كهربائية؛  تسخين  فتائل  كهربائية؛  سخانات 

لتوليد البخار؛ محمصات تبغ؛ منشآت تبريد للتبغ 

 

( 100 )

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35624 العالمة التجارية رقم :  35624

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah    عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
tobacco substitutes  cigars  electronic cigarettes  
electronic cigarette  cartridges  nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes  liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes liquid 
 solutions for use in electronic cigarettes  flavorings, 
other than essential oils, for use in electronic 
cigarettes  humidors cigar  cutters

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
سيجار؛  تبغ؛  بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛  سجائر؛ 
محاليل  االلكترونية؛  السجائر  علب  الكترونية؛  سجائر 
محاليل  اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  النيكوتين 
السجائر  اإللكترونية؛  في  لالستخدام  السائلة  النيكوتين 
اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  سائلة  محاليل 
المنكهات، بخالف الزيوت األساسية، لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية؛ صناديق لترطيب التبغ؛ قطاعات سيجار؛
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Class: 11 في الصنف :  11
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن   

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Electric heaters  heating filaments, electric  
apparatus for steam generating  tobacco roasters  
cooling installations for tobacco 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
اجهزة  كهربائية؛  تسخين  فتائل  كهربائية؛  سخانات 

لتوليد البخار؛ محمصات تبغ؛ منشآت تبريد للتبغ 

 

( 100 )

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35624 العالمة التجارية رقم :  35624

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن

Applicant Address : 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea, 

العنوان :   71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
جمهورية كوريا , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah    عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
tobacco substitutes  cigars  electronic cigarettes  
electronic cigarette  cartridges  nicotine solutions 
for use in electronic cigarettes  liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes liquid 
 solutions for use in electronic cigarettes  flavorings, 
other than essential oils, for use in electronic 
cigarettes  humidors cigar  cutters

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
سيجار؛  تبغ؛  بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛  سجائر؛ 
محاليل  االلكترونية؛  السجائر  علب  الكترونية؛  سجائر 
محاليل  اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  النيكوتين 
السجائر  اإللكترونية؛  في  لالستخدام  السائلة  النيكوتين 
اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام  سائلة  محاليل 
المنكهات، بخالف الزيوت األساسية، لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية؛ صناديق لترطيب التبغ؛ قطاعات سيجار؛
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  ashtrays for smokers  USB adapter for electronic 
cigarettes  neck chains for electronic cigarettes  
atomizers for  electronic cigarettes  smokers articles 
(including lighters for smokers)  sticks for cleaning 
and disinfecting electronic cigarettes   cleaning 
implement for electronic cigarettes  cleaning 
brushes for electronic cigarettes  pads for cleaning 
electronic cigarettes   brushes for cleaning electronic 
cigarettes  stick for cleaning electronic cigarettes  
cleaning apparatus for electronic cigarettes   cleaners 
for electronic cigarettes  cover case for electronic 
cigarette devices  protective cases for electronic 
cigarettes  decorative  covers for electronic cigarettes  
electric cleaners for electronic cigarettes 

منافض سجائر؛ محول  USB  للسجائر اإللكترونية؛ سالسل 
االلكترونية؛  للسجائر  بخاخات  االلكترونية؛  للسجائر  رقبة 
اعواد  للمدخنين(؛  الوالعات  فيها  )بما  المدخنين  ادوات 
تنظيف  ادوات  االلكترونية؛  السجائر  وتعقيم  لتنظيف 
للسجائر  االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ 
لتنظيف  فراشي  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف  لبادات 
السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ 
منظفات  للسجائر  االلكترونية؛  للسجائر  تنظيف  اجهزة 
االلكترونية؛  السجائر  الجهزة  تغطية  علبة  االلكترونية؛ 
للسجائر  مزينة  علب  االلكترونية؛  السجائر  لحماية  علب 

االلكترونية؛ منظفات كهربائية للسجائر االلكترونية 

 ( 101 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35625 العالمة التجارية رقم :  35625

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de Provence 75009 
Paris - FRANCE, 

العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dentifrices  Sunscreen  Body lotions  Soap  Ethereal 
oils  Shower gels  Perfumes  Shaving preparations  
Make-up removing  preparations  Cosmetics  After-
shave lotions  Leather preservatives [polishes]  
Lip rouge  Shampoos  Beauty masks  Creams 
 for leather  Depilatory preparations  After sun 
moisturisers  Antiperspirants [toiletries]  Shaving 
cream  Exfoliants  Hair lotions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
منظفات اسنان؛ واقي من الشمس؛ غسول )لوشن( للجسم؛ 
صابون؛ زيوت أثيرية؛ جل لالستحمام؛ عطور؛ مستحضرات 
المكياج؛ مستحضرات تجميل؛  حالقة؛ مستحضرات الزالة 
غسول )لوشن( ما بعد  الحالقة؛ مواد حافظة للجلد المدبوغ 
]ملمعات[؛ احمر شفاه؛ شامبو؛ اقنعة تجميل؛ كريمات للجلد 
الشمس؛  بعد  الشعر؛ مرطبات  ازالة  المدبوغ؛ مستحضرات 
مضادات للعرق ]مواد تواليت[؛ كريم حالقة؛  منتجات الزالة 

الخاليا الجلدية الميتة؛ غسول )لوشن( للشعر 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35626 العالمة التجارية رقم :  35626

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de Provence 75009 
Paris - FRANCE, 

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Neon signs  Battery chargers for use with telephones  
Optical glasses  MP3 players  Cell phone straps  
Mobile telephones   Apparatus for recording images  
Telephone apparatus  Stands adapted for mobile 
phones  Wireless headphones  Apparatus for  the 
reproduction of images Spectacle lenses
Sunglasses  Data processing apparatus  Apparatus 
for the transmission of images   Coin-operated 
mechanisms  Sound recording apparatus  Contact 
lenses  Goggles for sports  Phonograph records  
Sound  transmitting apparatus  Spectacle frames  
Carrying cases for cellular phones  Spectacle chains  
Headsets  Covers for glasses   Computers  Hands-
free kits for telephones  Fixed location telephones  
Covers for smartphones  Fire extinguishers  
Calculators   Spectacle cords  Sound reproduction 
apparatus  Containers for contact lenses  Binoculars  
Spectacles  Telephone receivers   Cases adapted for 
mobile phones  Advertising signboards [luminous]  
Recording substrates [magnetic]  Cash registers 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الفتات نيونية؛ شواحن بطاريات لالستخدام مع الهواتف؛ 
النظارات البصرية؛ مشغل   MP3؛ اطواق للهواتف النقالة؛ 
هاتف؛  اجهزة  الصور؛  لتسجيل  اجهزة  النقالة؛  الهواتف 
السلكية؛  رأس  النقالة؛  سماعات  الهواتف  تالئم  مناصب 

اجهزة لنسخ الصور؛ عدسات النظارات؛ نظارات شمسية؛
تعمل  آليات  الصور؛  نقل  اجهزة  البيانات؛  معالجة  اجهزة 
الصقة؛  عدسات  الصوت؛  تسجيل  اجهزة  النقد؛  بقطع 
الفونوغراف؛  اسطوانات  الرياضية؛  واقية  لأللعاب  نظارات 
الهواتف  لحمل  علب  للنظارات؛  أطر  الصوت؛  نقل  اجهزة 
للنظارات؛  اغطية  سماعات؛  للنظارات؛  سالسل  الخلوية؛ 
للهواتف؛  اليدين  استخدام  لعدم  عدة  كمبيوتر؛  أجهزة 
طفايات  الذكية؛  للهواتف  اغطية  الموقع؛  ثابتة   هواتف 
الصوت؛  اجهزة نسخ  النظارات؛  آالت حاسبة؛ حبال  حريق؛ 
علب للعدسات الالصقة؛ مناظير ثنائية؛ نظارات؛ سماعات 
إعالنية  الفتات  الهواتف  النقالة؛  تالئم  علب  هواتف؛ 
تسجيل  آالت  ]مغناطيسية[؛  تسجيل  ركائز  ]مضيئة[؛ 

النقد 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35626 العالمة التجارية رقم :  35626

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de Provence 75009 
Paris - FRANCE, 

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Neon signs  Battery chargers for use with telephones  
Optical glasses  MP3 players  Cell phone straps  
Mobile telephones   Apparatus for recording images  
Telephone apparatus  Stands adapted for mobile 
phones  Wireless headphones  Apparatus for  the 
reproduction of images Spectacle lenses
Sunglasses  Data processing apparatus  Apparatus 
for the transmission of images   Coin-operated 
mechanisms  Sound recording apparatus  Contact 
lenses  Goggles for sports  Phonograph records  
Sound  transmitting apparatus  Spectacle frames  
Carrying cases for cellular phones  Spectacle chains  
Headsets  Covers for glasses   Computers  Hands-
free kits for telephones  Fixed location telephones  
Covers for smartphones  Fire extinguishers  
Calculators   Spectacle cords  Sound reproduction 
apparatus  Containers for contact lenses  Binoculars  
Spectacles  Telephone receivers   Cases adapted for 
mobile phones  Advertising signboards [luminous]  
Recording substrates [magnetic]  Cash registers 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الفتات نيونية؛ شواحن بطاريات لالستخدام مع الهواتف؛ 
النظارات البصرية؛ مشغل   MP3؛ اطواق للهواتف النقالة؛ 
هاتف؛  اجهزة  الصور؛  لتسجيل  اجهزة  النقالة؛  الهواتف 
السلكية؛  رأس  النقالة؛  سماعات  الهواتف  تالئم  مناصب 

اجهزة لنسخ الصور؛ عدسات النظارات؛ نظارات شمسية؛
تعمل  آليات  الصور؛  نقل  اجهزة  البيانات؛  معالجة  اجهزة 
الصقة؛  عدسات  الصوت؛  تسجيل  اجهزة  النقد؛  بقطع 
الفونوغراف؛  اسطوانات  الرياضية؛  واقية  لأللعاب  نظارات 
الهواتف  لحمل  علب  للنظارات؛  أطر  الصوت؛  نقل  اجهزة 
للنظارات؛  اغطية  سماعات؛  للنظارات؛  سالسل  الخلوية؛ 
للهواتف؛  اليدين  استخدام  لعدم  عدة  كمبيوتر؛  أجهزة 
طفايات  الذكية؛  للهواتف  اغطية  الموقع؛  ثابتة   هواتف 
الصوت؛  اجهزة نسخ  النظارات؛  آالت حاسبة؛ حبال  حريق؛ 
علب للعدسات الالصقة؛ مناظير ثنائية؛ نظارات؛ سماعات 
إعالنية  الفتات  الهواتف  النقالة؛  تالئم  علب  هواتف؛ 
تسجيل  آالت  ]مغناطيسية[؛  تسجيل  ركائز  ]مضيئة[؛ 

النقد 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35627 العالمة التجارية رقم :  35627

Class: 14 في الصنف :  14

Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de Provence 75009 
Paris - FRANCE,  

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Wristwatches  Paste jewellery  Clocks  
Chronometric apparatus and instruments  
Chronometric instruments  Jewellery   Pendulums 
[clock- and watchmaking]  Clock cases  Statues 
of precious metal and their alloys  Precious stones  
Bracelet  charms  Watches  Watch glasses  Pearl  
Watch cases [parts of watches]  Clock hands  Cases 
for clock- and watchmaking   Clocks and watches, 
electric  Dials [clock- and watchmaking]  Key rings 
[split rings with trinket or decorative fob]  Badges 
of  precious metal  Ornaments [jewellery, jewelry 
(Am.)]  Chronometers  Alarm clocks  Medals 
Medallions  Watch bands   Necklaces [jewellery]  
Watch chains  Cases for watches [presentation]  
Figurines [statuettes] of precious metal 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
وادوات  اجهزة  ساعات؛  مقلدة؛  مجوهرات  اليد؛  ساعات 
بندول  المجوهرات؛  الوقت؛  قياس  ادوات  الوقت؛  قياس 
علب  واليد[؛  الجيب  وساعات  الحائط  ساعات  ]لصناعة 
وسبائكها؛  االحجار  الثمينة  المعادن  تماثيل  ساعات؛ 
الزجاجية  األغطية  اليد؛  ساعات  مزينة؛  اساور  الكريمة؛ 
للساعات؛ لؤلؤ؛ علب ساعات ]قطع ساعات[؛ عقارب ساعة؛ 
علب لساعات الحائط وساعات الجيب واليد؛ ساعات حائط 
المدرج )قرص  الكترونية؛ وجه الساعة  وساعات جيب  ويد 
واليد[؛  الجيب  وساعات  الحائط  ساعات  الساعة(]لصناعة 

حلقات للمفاتيح ]حلقات مقسمة مع حلية او ساعة
نفيسة؛  معادن  من  اوسمة  او  نياشين  مزخرفة[؛  جيب 
ساعات  دقيقة(؛  )موقتات  كرونومترات  ]مجوهرات[؛   حلي 
قالئد  ساعات؛  سوار  كبيرة؛  ميداليات  ميداليات؛  منبهة؛ 
واليد  الجيب  ساعات  علب  ساعات؛  سالسل  ]مجوهرات[؛ 

]لإلهداء[؛ تماثيل صغيرة من معادن  نفيسة 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35628 العالمة التجارية رقم :  35628

Class: 18 في الصنف :  18
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de Provence 75009 
Paris - FRANCE,  
  

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Suitcases  Clutch bags  Leather and imitations of 
leather  Shoe bags  Harnesses  Saddlery  Beach 
bags  Animal skins  Vanity  cases sold empty  
Rucksacks  Trunks [luggage]  Briefcases  Walking 
sticks  Card wallets [leatherware]  School bags  
Gym bags   Whips  Umbrellas  Bags for sports  
Bumbags  Handbags  Luggage  Pocket wallets  
Parasols  Purses  Coin purses, not of  precious metal 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
والجلود  المدبوغة  الجلود  القبض؛  حقائب  سفر؛  حقائب 
الحيوانات؛  اطقم  االحذية؛  حقائب  المقلدة؛  المدبوغة 
صغيرة  حقائب  الحيوانات؛  جلود  للشاطئ؛  حقائب  السروج؛ 
صناديق  ظهر؛  فارغة؛  حقائب  تباع  التجميل  لمستحضرات 
ثياب ]حقائب سفرية[؛ محافظ جلدية؛ عصي المشي؛ محافظ 
البطاقات ]مصنوعات جلدية[؛ حقائب مدرسية؛ حقائب الصالة 
حقائب  الوسط؛  للرياضة؛  حقائب  مظالت؛  سياط؛  الرياضية؛ 
جزادين؛  شماسي؛  جيب؛  محافظ  سفر؛  حقائب  اليد؛  حقائب 

جزادين العمالت المعدنية ليست من المعادن الثمينة 

   ( 105 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35629 العالمة التجارية رقم :  35629
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35628 العالمة التجارية رقم :  35628

Class: 18 في الصنف :  18
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de Provence 75009 
Paris - FRANCE,  
  

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Suitcases  Clutch bags  Leather and imitations of 
leather  Shoe bags  Harnesses  Saddlery  Beach 
bags  Animal skins  Vanity  cases sold empty  
Rucksacks  Trunks [luggage]  Briefcases  Walking 
sticks  Card wallets [leatherware]  School bags  
Gym bags   Whips  Umbrellas  Bags for sports  
Bumbags  Handbags  Luggage  Pocket wallets  
Parasols  Purses  Coin purses, not of  precious metal 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
والجلود  المدبوغة  الجلود  القبض؛  حقائب  سفر؛  حقائب 
الحيوانات؛  اطقم  االحذية؛  حقائب  المقلدة؛  المدبوغة 
صغيرة  حقائب  الحيوانات؛  جلود  للشاطئ؛  حقائب  السروج؛ 
صناديق  ظهر؛  فارغة؛  حقائب  تباع  التجميل  لمستحضرات 
ثياب ]حقائب سفرية[؛ محافظ جلدية؛ عصي المشي؛ محافظ 
البطاقات ]مصنوعات جلدية[؛ حقائب مدرسية؛ حقائب الصالة 
حقائب  الوسط؛  للرياضة؛  حقائب  مظالت؛  سياط؛  الرياضية؛ 
جزادين؛  شماسي؛  جيب؛  محافظ  سفر؛  حقائب  اليد؛  حقائب 

جزادين العمالت المعدنية ليست من المعادن الثمينة 

   ( 105 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35629 العالمة التجارية رقم :  35629
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Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Tamer abdel nasser said 
muslimani

بإسم :  تامر عبد الناصر سعيد مسلماني   

Applicant Address :nablus  ,  العنوان :  نابلس

Applicant for Correspondence:  Nablus, Rafedia, 
Harwash Building, 4th floor

عنوان التبليغ  : نابلس-رفيديا-عمارة هروش -طابق الرابع

Goods/Services:
coffee,tea,sugar,cocoa,artificial coffee,rice,tapioca 
and sago ,flourand preparatione made frome 
cereals, bread pancakes and desserts,frozen 
desserts , honey and blackhoney ,yeast and 
baking powder, salt, mustard chocolate,candies.
gume,rest,candied,fondant, fondane.

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االصطناعية  والقهوة  والكاكاو  والسكر  والشاي  القهوة 
,االرز,التابيوكا والساغو,الدقيق والمستحضرات المصنوعه 
,الحلويات  والحلويات  والفطائر  ,الخبز  الحبوب  من 
ومسحوق  االسود,الخميرة  والعسل  النحل  المثلجة,عسل 
الخبيز,الملح ,الخردل,الفلفل ,التوابل,الخل,الصلصات,الش
وكوالته,البسكويت,حبوب شوكوالتة ملبسة,السكاكر,العل

كة,الراحة,ملبس,قضامةسكرية,فوندان.

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

  ( 106 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35630 العالمة التجارية رقم :  35630

Class: 24 في الصنف :  24
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de 
Provence 75009 Paris - FRANCE,  
  

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Linens  Textile tablecloths  Bed linen  Table napkins 
of textile  Curtains made of textile fabrics  Towels 
of textile  Covers for  cushions  Fabrics for textile

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
بياضات  للموائد؛  النسيج  من  اغطية  )أغطية(؛  بياضات 
ستائر  للموائد؛  النسيج  من  مناديل  لألسرة؛  )أغطية( 

مصنوعة من قماش النسيج؛ مناشف من النسيج؛
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use  Pillowcases  Contour sheets  Duvets  Bath 
linen  Labels of textile  Bath mitts  Quilt covers  
 Comforters  Tablemats of textile  Bath towels  Bed 
covers  Sheets [textile]  Bed blankets  Table linen  
Towels [textile] for the  beach 

اغطية للوسائد؛ اقمشة لالستخدام في النسيج؛  أكياس للمخدات؛ 
اغطية للفراش؛ لحافات؛ بياضات حمام؛ رقع من النسيج؛ قفازات 
للموائد؛  النسيج  من  مفارش  لحافات؛  لحافات؛  اغطية  الحمام؛ 
بطانيات  ]أنسجة[؛  مالءات  أسرة؛  اغطية  الحمامات؛  مناشف 

 لألسرة؛ بياضات للموائد؛ مناشف ]نسيج[ للشاطئ 

  ( 107 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35631 العالمة التجارية رقم :  35631

Class: 25 في الصنف :  25
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de Provence 75009 
Paris - FRANCE, 

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dresses  Raincoats  Belts [clothing]  Slips 
[underclothing]  Hats  Scarves  Sweaters  Boxer 
shorts  Shirts  Tee-shirts  Jackets   [clothing]  Short-
sleeve shirts  Sports jerseys  Skirts  Brassieres  
Socks  Casual footwear  Esparto shoes or sandals 
Bathing  trunks  Blouses  Polo shirts  Cardigans
  Shoes  Stockings  Waistcoats  Pea coats  Boots  
Coats  Suits  Sashes for wear  Slippers   Bermuda 
shorts  Jumper suits  Overcoats  Neckties  Pants  
Caps [headwear]  Pyjamas  Sports shoes  Blousons  
Bathing suits   Chasubles  Sandals  Bonnets  Sports 
pants  Blazers  Shoe soles  Bath sandals  Parkas  
Denim jeans  Tights  Trousers  Casual  shirts  Bath 
robes  Gloves [clothing]  Breeches for wear  Shorts  
Beach shoes  Tops [clothing]  Tank tops  Dressing 
gowns 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
]مالبس  داخلية  قمصان  ]مالبس[؛  أحزمة  مطر؛  معاطف  اثواب؛ 
داخلية[؛ قبعات؛ لفاعات؛ سترات؛ سروال قصير؛ قمصان؛ قمصان 
نصف كم؛ جاكيتات ]مالبس[؛ قمصان قصيرة االكمام؛ قمصان 
القدم  لباس  قصيرة؛  جوارب  للصدر؛  مشدات  تنانير؛   للرياضة؛ 

الغير رسمي؛ احذية او صنادل
البولو؛  قمصان  البلوزات؛  استحمام؛  سراويل  الحلفاء؛  نسيج  من 
صدارات؛  معاطف  طويلة؛  جوارب  احذية؛  المحبوكة؛  السترات 
خارجية؛ احذية؛ معاطف؛ بذالت؛ نطاقات؛ شباشب؛ شورت طويل؛ 
افرهوالت؛ معاطف خارجية؛ ربطات عنق؛ سراويل؛ قبعات ]اغطية 
اثواب  استحمام؛  جاكيتات؛  للرياضة؛  احذية  بيجامات؛  رأس[؛ 
رياضية؛  ستر  رياضية؛  سراويل  رأس؛  اغطية  صنادل؛  عباءات؛ 
جينز؛  مقلنسة؛  جاكيتات  االستحمام؛  صنادل  األحذية؛  نعال 
استحمام؛  ارواب  رسمية؛  غير  قمصان  بناطيل؛  ضيقة؛  اثواب 
احذية  شورتات؛  ]مالبس[؛  قصيرة  بنطلونات  قفازات   ]مالبس[؛ 

للشاطئ؛ مالبس علوية؛ قمصان بون اكمام؛ عباءات 
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use  Pillowcases  Contour sheets  Duvets  Bath 
linen  Labels of textile  Bath mitts  Quilt covers  
 Comforters  Tablemats of textile  Bath towels  Bed 
covers  Sheets [textile]  Bed blankets  Table linen  
Towels [textile] for the  beach 

اغطية للوسائد؛ اقمشة لالستخدام في النسيج؛  أكياس للمخدات؛ 
اغطية للفراش؛ لحافات؛ بياضات حمام؛ رقع من النسيج؛ قفازات 
للموائد؛  النسيج  من  مفارش  لحافات؛  لحافات؛  اغطية  الحمام؛ 
بطانيات  ]أنسجة[؛  مالءات  أسرة؛  اغطية  الحمامات؛  مناشف 

 لألسرة؛ بياضات للموائد؛ مناشف ]نسيج[ للشاطئ 

  ( 107 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35631 العالمة التجارية رقم :  35631

Class: 25 في الصنف :  25
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de Provence 75009 
Paris - FRANCE, 

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Dresses  Raincoats  Belts [clothing]  Slips 
[underclothing]  Hats  Scarves  Sweaters  Boxer 
shorts  Shirts  Tee-shirts  Jackets   [clothing]  Short-
sleeve shirts  Sports jerseys  Skirts  Brassieres  
Socks  Casual footwear  Esparto shoes or sandals 
Bathing  trunks  Blouses  Polo shirts  Cardigans
  Shoes  Stockings  Waistcoats  Pea coats  Boots  
Coats  Suits  Sashes for wear  Slippers   Bermuda 
shorts  Jumper suits  Overcoats  Neckties  Pants  
Caps [headwear]  Pyjamas  Sports shoes  Blousons  
Bathing suits   Chasubles  Sandals  Bonnets  Sports 
pants  Blazers  Shoe soles  Bath sandals  Parkas  
Denim jeans  Tights  Trousers  Casual  shirts  Bath 
robes  Gloves [clothing]  Breeches for wear  Shorts  
Beach shoes  Tops [clothing]  Tank tops  Dressing 
gowns 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
]مالبس  داخلية  قمصان  ]مالبس[؛  أحزمة  مطر؛  معاطف  اثواب؛ 
داخلية[؛ قبعات؛ لفاعات؛ سترات؛ سروال قصير؛ قمصان؛ قمصان 
نصف كم؛ جاكيتات ]مالبس[؛ قمصان قصيرة االكمام؛ قمصان 
القدم  لباس  قصيرة؛  جوارب  للصدر؛  مشدات  تنانير؛   للرياضة؛ 

الغير رسمي؛ احذية او صنادل
البولو؛  قمصان  البلوزات؛  استحمام؛  سراويل  الحلفاء؛  نسيج  من 
صدارات؛  معاطف  طويلة؛  جوارب  احذية؛  المحبوكة؛  السترات 
خارجية؛ احذية؛ معاطف؛ بذالت؛ نطاقات؛ شباشب؛ شورت طويل؛ 
افرهوالت؛ معاطف خارجية؛ ربطات عنق؛ سراويل؛ قبعات ]اغطية 
اثواب  استحمام؛  جاكيتات؛  للرياضة؛  احذية  بيجامات؛  رأس[؛ 
رياضية؛  ستر  رياضية؛  سراويل  رأس؛  اغطية  صنادل؛  عباءات؛ 
جينز؛  مقلنسة؛  جاكيتات  االستحمام؛  صنادل  األحذية؛  نعال 
استحمام؛  ارواب  رسمية؛  غير  قمصان  بناطيل؛  ضيقة؛  اثواب 
احذية  شورتات؛  ]مالبس[؛  قصيرة  بنطلونات  قفازات   ]مالبس[؛ 

للشاطئ؛ مالبس علوية؛ قمصان بون اكمام؛ عباءات 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35632 العالمة التجارية رقم :  35632

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: LACOSTE    بإسم :  الكوست

Applicant Address : 23/25, rue de 
Provence 75009 Paris - FRANCE,  
  

 العنوان :   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Rental of advertising time on communication 
media  Marketing studies  Modelling for 
advertising or sales promotion   Organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes  
Public relations services  Rental of advertising 
space   Advertising  Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes  Direct 
mail advertising  On-line advertising on  a computer 
network  Publicity columns preparation Shop 
window dressing  Business information
Dissemination of advertising  matter  Television 
advertising  Publication of advertising literature  
Bill-posting  Radio advertising  Advertising by 
mail order   Updating of advertising material 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل االتصال؛ دراسات 
أو ترويج  الدعاية واالعالن  اعداد نماذج  التسويق؛ خدمات 
اعالنية؛  أو  تجارية  لغايات  المعارض  تنظيم  المبيعات؛ 
االعالنية؛  تأجير  المساحات  العامة؛  العالقات  خدمات 
خدمات الدعاية واالعالن؛ عرض السلع على وسائل االتصال 
االعالن  المباشر؛  بالبريد  االعالن  بالتجزئة؛  بيعها  لغايات 
اعمدة  اعداد  الكمبيوتر؛  شبكات  على  المباشرة  والدعاية 

الدعاية  واالعالن؛ تزيين واجهات المحالت التجارية؛
 المعلومات واالخبار عن االعمال؛ نشر مواد الدعاية واالعالن؛ 
اإلعالني؛  األدب  نشر  التلفزيون؛  عبر  واالعالن  الدعاية 
بالطلب  الدعاية  واالعالن  بالراديو؛  االعالن  االعالنات؛  لصق 

البريدي؛ تحديث مواد الدعاية واالعالن 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19
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Trademark No.:35633 العالمة التجارية رقم :  35633

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: VALENTINO SPA  .بإسم :     فالينتينو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Turati 
16/18,20121 Milan, Italy,  
  

 , ايطاليا  ميالن,   20121  ,18/16 توراتي  فيا    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps   perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions  Cosmetics, including 
night and day creams  Preparations for cleaning and 
care  of the face and body  Bubble bath  Shaving 
foam  Aftershave  Make-up foundations  Nail 
polish  Body Deodorants for men  and women Hand 
and body soap Shampoos and hair rinses  Hair 
spray  Dentifrices  Fragrances, namely perfume, 
eau de  Cologne and essential oils for personal use 
for men and women 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسيل 
وكشط,  وجلي  وصقل  تنظيف  مستحضرات  المالبس,  وكي 
غسول  تجميل,  مستحضرات  عطرية,  وزيوت  عطور  صابون, 
)لوشن( للشعر, مستحضرات  تجميل بما فيها الكريمات اليومية 
والجسم؛  بالوجه  والعنياة  للتنظيف  مستحضرات  والليلية؛ 
مكياج  الحالقة؛  بعد  ما  غسول  الحالقة؛  رغوة  الفقاعات؛  حمام 
للرجال  والنساء؛  للجسم  روائح  مزيالت  االظافر؛  طالء  االساس؛ 
صابون اليدين والجسم؛ الشامبو وغسوالت الشعر؛ رذاذ للشعر؛ 
الكولونيا  وماء  العطر  باالخص  طيبة,  روائح  اسنان؛  منظفات 

والزيوت العطرية لالستخدام الشخصي للرجال والنساء 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

    ( 110 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35634 العالمة التجارية رقم :  35634

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: VALENTINO SPA    .بإسم :   فالينتينو اس. بي. ايه

Applicant Address :Via Turati 16/18,20121 Milan, Italy العنوان :  فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah    عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة
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Trademark No.:35633 العالمة التجارية رقم :  35633

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: VALENTINO SPA  .بإسم :     فالينتينو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Turati 
16/18,20121 Milan, Italy,  
  

 , ايطاليا  ميالن,   20121  ,18/16 توراتي  فيا    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps   perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions  Cosmetics, including 
night and day creams  Preparations for cleaning and 
care  of the face and body  Bubble bath  Shaving 
foam  Aftershave  Make-up foundations  Nail 
polish  Body Deodorants for men  and women Hand 
and body soap Shampoos and hair rinses  Hair 
spray  Dentifrices  Fragrances, namely perfume, 
eau de  Cologne and essential oils for personal use 
for men and women 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسيل 
وكشط,  وجلي  وصقل  تنظيف  مستحضرات  المالبس,  وكي 
غسول  تجميل,  مستحضرات  عطرية,  وزيوت  عطور  صابون, 
)لوشن( للشعر, مستحضرات  تجميل بما فيها الكريمات اليومية 
والجسم؛  بالوجه  والعنياة  للتنظيف  مستحضرات  والليلية؛ 
مكياج  الحالقة؛  بعد  ما  غسول  الحالقة؛  رغوة  الفقاعات؛  حمام 
للرجال  والنساء؛  للجسم  روائح  مزيالت  االظافر؛  طالء  االساس؛ 
صابون اليدين والجسم؛ الشامبو وغسوالت الشعر؛ رذاذ للشعر؛ 
الكولونيا  وماء  العطر  باالخص  طيبة,  روائح  اسنان؛  منظفات 

والزيوت العطرية لالستخدام الشخصي للرجال والنساء 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

    ( 110 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35634 العالمة التجارية رقم :  35634

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: VALENTINO SPA    .بإسم :   فالينتينو اس. بي. ايه

Applicant Address :Via Turati 16/18,20121 Milan, Italy العنوان :  فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah    عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة
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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  Cosmetics, including 
night and day creams  Preparations for cleaning and 
care  of the face and body  Bubble bath  Shaving 
foam  Aftershave  Make-up foundations  Nail 
polish  Body Deodorants for men  and women Hand 
and body soap Shampoos and hair rinses  Hair 
spray  Dentifrices  Fragrances, namely perfume, 
eau de  Cologne and essential oils for personal use 
for men and women 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تستعمل  اخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحضرات 
وصقل  تنظيف  مستحضرات  المالبس,  وكي  غسيل  في 
وجلي وكشط, صابون, عطور وزيوت عطرية, مستحضرات 
بما  للشعر, مستحضرات  تجميل  )لوشن(  تجميل, غسول 
للتنظيف  مستحضرات  والليلية؛  اليومية  الكريمات  فيها 
الحالقة؛  رغوة  الفقاعات؛  حمام  والجسم؛  بالوجه  والعنياة 
االظافر؛  طالء  االساس؛  مكياج  الحالقة؛  بعد  ما  غسول 
اليدين  صابون  للرجال  والنساء؛  للجسم  روائح  مزيالت 
منظفات  للشعر؛  رذاذ  الشعر؛  وغسوالت  الشامبو  والجسم؛ 
اسنان؛ روائح طيبة, باالخص العطر وماء الكولونيا والزيوت 

العطرية لالستخدام الشخصي للرجال والنساء 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  ( 111 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35635 العالمة التجارية رقم :  35635

Class: 29 في الصنف :  29
Applicant Name: Food  Fine Pastries Manufacturing 
Company “Sunbulah”  

بإسم :  شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة  السنبلة     

Applicant Address :P.O. Box 8960, Jeddah 21492, 
KSA, 

العنوان :  ص.ب. 8960 جدة 21492 المملكة العربية 
السعودية

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

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 والطيور الداجنة ولحوم الصيد, خالصات 
والمجففة  المحفوظة  والخضروات  الفواكه  اللحوم, 
والمطهية, هالم )جلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر, 
الزيوت  والدهون   ، الحليب  ومنتجات  والحليب  البيض 

الصالحة لالكل 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35636 العالمة التجارية رقم :  35636

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Food & Fine Pastries 
Manufacturing Company “Sunbulah” 

بإسم :  شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة 
“السنبلة”  

Applicant Address :P.O. Box 8960, Jeddah 21492, 
KSA, 

العنوان :  ص.ب. 8960 جدة 21492 المملكة العربية 
السعودية

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : 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, 
التابيوكا والساجو, الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
المثلجة,  الحلويات  والحلويات,  والفطائر  الخبز  الحبوب, 
الخبيز,  الخميرة  ومسحوق  االسود,  والعسل  النحل  عسل 
الملح, الخردل, الخل والصلصات )التوابل(, البهارات, الثلج 

  

  ( 113 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35637 العالمة التجارية رقم :  35637

Class: 32 في الصنف :  32
Applicant Name: Food & Fine Pastries 
Manufacturing Company “Sunbulah” 

بإسم :  شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة 
“السنبلة” 

Applicant Address :P.O. Box 8960, Jeddah 21492, 
KSA,   

العنوان :  ص.ب. 8960 جدة 21492 المملكة العربية 
السعودية , 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35636 العالمة التجارية رقم :  35636

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Food & Fine Pastries 
Manufacturing Company “Sunbulah” 

بإسم :  شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة 
“السنبلة”  

Applicant Address :P.O. Box 8960, Jeddah 21492, 
KSA, 

العنوان :  ص.ب. 8960 جدة 21492 المملكة العربية 
السعودية

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : 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, 
التابيوكا والساجو, الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
المثلجة,  الحلويات  والحلويات,  والفطائر  الخبز  الحبوب, 
الخبيز,  الخميرة  ومسحوق  االسود,  والعسل  النحل  عسل 
الملح, الخردل, الخل والصلصات )التوابل(, البهارات, الثلج 

  

  ( 113 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35637 العالمة التجارية رقم :  35637

Class: 32 في الصنف :  32
Applicant Name: Food & Fine Pastries 
Manufacturing Company “Sunbulah” 

بإسم :  شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة 
“السنبلة” 

Applicant Address :P.O. Box 8960, Jeddah 21492, 
KSA,   

العنوان :  ص.ب. 8960 جدة 21492 المملكة العربية 
السعودية , 
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Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Non-alcoholic beer, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks  fruit drinks and fruit 
juices  syrups and other  preparations for making 
beverages 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
البيرة غير الكحولية ، المياه المعدنية والغازية والمشروبات 
 ، الفواكه  وعصير  الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  األخرى 
مركزات العصائر والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

( 114 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35638 العالمة التجارية رقم :  35638

Class: 12 في الصنف :  12
Applicant Name: SEAT, S.A.   .بإسم : سيات, اس.ايه

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

العنوان :  اوتوفيا ايه2-, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, 
 برشلونة, اسبانيا , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Vehicles  apparatus for locomotion by land  Cars  
Parts and fittings for vehicles 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات 

المركبات 

  ( 115 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35642 العالمة التجارية رقم :  35642

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: JT International SA    بإسم :  جيه تي انترناشيونال اس ايه
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Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 
Geneva, Switzerland,  
  

 , جنيف, سويسرا   1202 كازم-رادجافي,  رو   8   :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured  smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco  cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos  snuff  smokers articles included in class 
34  cigarette papers, cigarette tubes and matches 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ, سواء مصنع او غير مصنع؛ تبغ التدخين, تبغ الغاليين, 
)الشّمة(؛  السعوط  تبغ  المضغ,  تبغ  اليدوي,  اللف  تبغ 
)سيجار  سيجاريلو  سيجار,  االلكترونية,  السجائر  السجائر, 
34؛  الصنف  في  المدخنين  ادوات  )الشّمة(؛  رفيع(, سعوط 
ورق السجائر, ورق السجائر الملفوف مسبقا واعواد الثقاب 

  ( 116 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35643 العالمة التجارية رقم :  35643

Class: 11 في الصنف :  11
Applicant Name: JT International SA    بإسم :  جيه تي انترناشيونال اس ايه

Applicant Address :  Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 
Geneva, Switzerland,  
  

 العنوان :   8 رو كازم-رادجافي, 1202 جنيف, سويسرا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Apparatus for heating tobacco and tobacco 
products  apparatus for heating liquids  apparatus 
for generating vapour 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
لتسخين  اجهزة  التبغ؛  ومنتجات  التبغ  لتسخين  اجهزة 

السوائل؛ اجهزة لتوليد البخار 

  ( 117 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35644 العالمة التجارية رقم :  35644
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Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 
Geneva, Switzerland,  
  

 , جنيف, سويسرا   1202 كازم-رادجافي,  رو   8   :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured  smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco  cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos  snuff  smokers articles included in class 
34  cigarette papers, cigarette tubes and matches 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ, سواء مصنع او غير مصنع؛ تبغ التدخين, تبغ الغاليين, 
)الشّمة(؛  السعوط  تبغ  المضغ,  تبغ  اليدوي,  اللف  تبغ 
)سيجار  سيجاريلو  سيجار,  االلكترونية,  السجائر  السجائر, 
34؛  الصنف  في  المدخنين  ادوات  )الشّمة(؛  رفيع(, سعوط 
ورق السجائر, ورق السجائر الملفوف مسبقا واعواد الثقاب 

  ( 116 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35643 العالمة التجارية رقم :  35643

Class: 11 في الصنف :  11
Applicant Name: JT International SA    بإسم :  جيه تي انترناشيونال اس ايه

Applicant Address :  Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 
Geneva, Switzerland,  
  

 العنوان :   8 رو كازم-رادجافي, 1202 جنيف, سويسرا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Apparatus for heating tobacco and tobacco 
products  apparatus for heating liquids  apparatus 
for generating vapour 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
لتسخين  اجهزة  التبغ؛  ومنتجات  التبغ  لتسخين  اجهزة 

السوائل؛ اجهزة لتوليد البخار 

  ( 117 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35644 العالمة التجارية رقم :  35644
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Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: JT International SA    بإسم :  جيه تي انترناشيونال اس ايه

Applicant Address :  Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 
Geneva, Switzerland, 

 العنوان:  8 رو كازم-رادجافي, 1202 جنيف, سويسرا
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling 
tobacco, chewing tobacco,  snus tobacco  cigarettes, 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos  snuff  
smokers articles included in class 34  cigarette 
papers,  cigarette tubes and matches 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ, سواء مصنع او غير مصنع؛ تبغ التدخين, تبغ الغاليين, 
)الشّمة(؛  السعوط  تبغ  المضغ,  تبغ  اليدوي,  اللف  تبغ 
السجائر, السجائر االلكترونية, سيجار, سيجاريلو )سيجار 
34؛  رفيع(, سعوط )الشّمة(؛ ادوات  المدخنين في الصنف 
ورق السجائر, ورق السجائر الملفوف مسبقا واعواد الثقاب 

  ( 118 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35645 العالمة التجارية رقم :  35645

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: JAPAN TOBACCO INC.      .بإسم :  جابان توباكو انك

Applicant Address : 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, 
Tokyo, Japan,  
  

 العنوان :   2-2-1 تورانومون, ميناتو-كو, طوكيو, اليابان , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling 
tobacco, chewing tobacco,  snus tobacco  cigarettes, 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos  snuff  
smokers articles included in class 34  cigarette 
papers,  cigarette tubes and matches 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ, سواء مصنع او غير مصنع؛ تبغ التدخين, تبغ الغاليين, 
)الشّمة(؛  السعوط  تبغ  المضغ,  تبغ  اليدوي,  اللف  تبغ 
)سيجار  سيجاريلو  سيجار,  االلكترونية,  السجائر  السجائر, 
34؛  الصنف  في  ادوات  المدخنين  )الشّمة(؛  رفيع(, سعوط 
ورق السجائر, ورق السجائر الملفوف مسبقا واعواد الثقاب 
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  ( 119 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35646 العالمة التجارية رقم :  35646

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: Jerusalem Cigarette Co. PLC    بإسم :  شركة سجائر القدس المساهمة العامة

Applicant Address :P.O. Box: 19594 Jerusalem 
91194, Aizariyeh, The West Bank,  
  

العنوان :  ص ب: 19594 القدس 91194, العيزرية, 
 الضفة الغربية , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ ، أدوات المدخنين ، الكبريت 

  

  ( 120 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35647 العالمة التجارية رقم :  35647

Class: 41 في الصنف :  41

Applicant Name: DOAA AHMAD AYED 
ISHTAYEH 

بإسم :  دعاء أحمد عايد شتية  

Applicant Address :NABLUS -SALEM WAST AL 
BALAD -JAWWAL 0599700124  , 

العنوان :  نابلس-سالم وسط البلد جوال 0599700124 

Applicant for Correspondence:  NABLUS -SALEM 
WAST AL BALAD -JAWWAL 0599700124

عنوان التبليغ  : نابلس-سالم وسط البلد جوال 
0599700124
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  ( 119 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35646 العالمة التجارية رقم :  35646

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: Jerusalem Cigarette Co. PLC    بإسم :  شركة سجائر القدس المساهمة العامة

Applicant Address :P.O. Box: 19594 Jerusalem 
91194, Aizariyeh, The West Bank,  
  

العنوان :  ص ب: 19594 القدس 91194, العيزرية, 
 الضفة الغربية , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التبغ ، أدوات المدخنين ، الكبريت 

  

  ( 120 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35647 العالمة التجارية رقم :  35647

Class: 41 في الصنف :  41

Applicant Name: DOAA AHMAD AYED 
ISHTAYEH 

بإسم :  دعاء أحمد عايد شتية  

Applicant Address :NABLUS -SALEM WAST AL 
BALAD -JAWWAL 0599700124  , 

العنوان :  نابلس-سالم وسط البلد جوال 0599700124 

Applicant for Correspondence:  NABLUS -SALEM 
WAST AL BALAD -JAWWAL 0599700124

عنوان التبليغ  : نابلس-سالم وسط البلد جوال 
0599700124
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Goods/Services:
DIGITAL IMAGING SERVICES AND 
PHOTOGRAPHY

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات التصوير الرقمي والتصوير الفوتوغرافي 

  ( 121 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35649 العالمة التجارية رقم :  35649

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: FATHI Mohammed ABUAISHA بإسم :  فتحي محمد شحادة ابو عيشة  

Applicant Address : AL KHALIL BELQORB 
MEN KAZEYA ELSALAM

العنوان :  الخليل بالقرب من كازية السالم 

Applicant for Correspondence:  ALKHALIL - 
DAHYAT ELZAYTON

عنوان التبليغ  : الخليل ضاحية الزيتون

Goods/Services:
Compact discs

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
اقراص تسجيل ، اقراص مدمجة 

  

( 122 )
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35650 العالمة التجارية رقم :  35650

Class: 14 في الصنف :  14
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Applicant Name: Jida Anton Jameel Khamshta    بإسم :  جيدا أنطون جميل خمشتا

Applicant Address :Al Quds - Beit Hanina - 
Shareaa Al Sultan Qotuz9,  
  

 9 قطز  السلطان  شارع   - حنينا  بيت   - القدس    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  Maktab Almohami 
Samer Khalid Ariqat - Emarit  Aedoun - Sharea 
Alquds - Albira 0568886688

عنوان التبليغ  : مكتب المحامي سامر خالد عريقات -عمارة 
عائدون-  شارع القدس- البيرة 0568886688 

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes  jewellery, precious stones  horological 
and chronometric instruments  Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes  jewellery, 
precious stones  horological and chronometric 
instruments  Agates  Alarm clocks  Alloys of 
precious metal  Amulets [jewellery, jewelry (Am)  
Anchors [clock and watch-making]  Atomic clocks  
Badges of precious metal  Barrels [clock- and 
watch making  Beads for making jewelry  Boxes 
of precious metal  Bracelets [jewellery, jewelry 
(Am.)]  Busts of precious metal  Cases for clock- 
and watchmaking  Chains [jewellery, jewelry 
(Am.)]  Chains (Watch)  Charms [jewellery, jewelry 
(Am.)]  Clips (Tie)  Clock cases  Hands (Clock—) 
[clock- and watchmaking]  Hat ornaments [of 
precious metal]  Ingots of precious metals  Iridium  
Ivory [jewellery, jewelry (Am.)]  Jet (Ornaments 
of)  Jet, unwrought or semi-wrought  Jewellery 
Jewellery cases [caskets]]  Jewellery of yellow 
amber  Jewellery (Paste—) Jewelry  Jewellery 
cases [caskets)  Jewelry of yellow amber  [costume 
jewelry)   Key rings [trinkets or fobs]   Links 
(Cuff—)   Master clocks  Medallions [jewellery, 
jewelry (Am.)]   Medals  Necklaces [jewellery, 
jewelry (Am.)]  Olivine [gems]  Ornamental pins  
Ornaments (Hat—)[of precious metal]  Ornaments 
of jet  Ornaments (Shoe—)[of precious metal]  
Osmium  Palladium  Paste jewellery [costume 
jewelry (Am.)]  Pearls [jewellery, jewelry (Am.)]  
Pins [jewellery, jewelry (Am.)]  Pins (Ornamental 
—)  Pins (Tie—)  Precious stones  Rhodium  Rings 
[jewellery, jewelry (Am.)]  Semi-precious stones  
Silver thread  Silver, unwrought or beaten  Spun 
silver [silver wire]  Statues of precious metal  
Straps for wristwatches  Tie clips  Works of art of 
precious metal&gt; 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المصنوعة  والمنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  المعادن 
من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الواردة في فئات أخرى، 
وأدوات  الوقت  قياس  أدوات  الكريمة،  واألحجار  المجوهرات 
منها  خليط  وكل  النفيسة  المعادن   ، الدقيقة  الوقت  قياس 
والمنتاجات المصنوعة من معادن نفيسة او مطلية بها ، غير 
الواردة في فئات أخرى ، المجوهرات واالحجار الكريمة ، أدوات 
قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة ، عقيق ، ساعات 
 ، )مجوهرات(  تمائم   ، نفيسة  معادن  من  سبائك   ، منبهة 
 ،  ) واليد  الجيب  وساعات  الحائط  ساعات  )لصناعة  مثبتات 
ساعات ذرية )متناهية الدقة ( ، نياشين او اوسمة من معادن 
نفيسة ، أجزاء اسطوانية ، خرز لصناعة المجوهرات ، صناديق 
من  ، هياكل جذعية  )مجوهرات(  اساور   ، نفيسة  معادن  من 
لساعات  علب   ، )مجوهرات(  للزينة  دبابيس   ، نفيسة  معادن 
واليد  الجيب  ساعات  علب   ، واليد  الجيب  وساعات  الحائط 
)لالهداء( ، قالئد سلسلية )مجوهرات( ، سالسل ساعات ، حلي 
 ، ساعات  علب   ، العنق  ربطات  مشابك   ، )مجوهرات(  صغيرة 
 ، واليد(  والجيب  الحائط  ساعات  )الصناعة  الساعة  عقارب 
، ساعات حائط و ساعات جيب ويد كهربائية  ساعات حائط 
، ساعات  نقدية  ، قطع  الساعات، مجوهرات مجتزعة  اليات   ،
، ماس  اكمام   ) )مرابط  زمامات   ، ، مسكوكات محاسية  ضبط 
ذهبية  خيوط   ، نفيسة  معادن  من  صغير  تماثيل   ، اقراط   ،
)مجوهرات( ، ذهب غير مشغول او مطروق ، حلي للقبعات من 
معادن نفيسة ، سبائك تشكيل من معادن نفيسة ، ايريديوم 
، عاج )مجوهرات( ، حلي من الكهرمان األسود ، كهرمان اسود 
، مجوهرات  ، علب مجوهرات  غير مشغول او نصف مشغول 
بانواعها واشكالها ، حلقات المفاتيح ، ميداليات ، قالئد ، فلز 
 ، نفيسة  معادن  من  للقبعات  ، حلي  زينة  دبابيس   ، زيتزني 
 ، اللئ   ، بالديوم   ، اوزميوم   ، نفيسة  معادن  من  احذية  حلي 
بندول ، دبابيس زينة ، دبابيس ربطات عنق ، بالتين ، خواتم 
غير  فضة   ، فضية  خيوط   ، كريمة  شبه  احجار   ، روثينيوم   ،
مشغولة او مطروقة ،فضة مغزولة ، نصب من معادن نفيسة ، 
سيور لساعات اليد ، مشابك ، اشغال فنية من معادن نفيسة 

، وجميع ما يندرج تحت الفئة 14 
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Applicant Name: Jida Anton Jameel Khamshta    بإسم :  جيدا أنطون جميل خمشتا

Applicant Address :Al Quds - Beit Hanina - 
Shareaa Al Sultan Qotuz9,  
  

 9 قطز  السلطان  شارع   - حنينا  بيت   - القدس    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  Maktab Almohami 
Samer Khalid Ariqat - Emarit  Aedoun - Sharea 
Alquds - Albira 0568886688

عنوان التبليغ  : مكتب المحامي سامر خالد عريقات -عمارة 
عائدون-  شارع القدس- البيرة 0568886688 

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes  jewellery, precious stones  horological 
and chronometric instruments  Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes  jewellery, 
precious stones  horological and chronometric 
instruments  Agates  Alarm clocks  Alloys of 
precious metal  Amulets [jewellery, jewelry (Am)  
Anchors [clock and watch-making]  Atomic clocks  
Badges of precious metal  Barrels [clock- and 
watch making  Beads for making jewelry  Boxes 
of precious metal  Bracelets [jewellery, jewelry 
(Am.)]  Busts of precious metal  Cases for clock- 
and watchmaking  Chains [jewellery, jewelry 
(Am.)]  Chains (Watch)  Charms [jewellery, jewelry 
(Am.)]  Clips (Tie)  Clock cases  Hands (Clock—) 
[clock- and watchmaking]  Hat ornaments [of 
precious metal]  Ingots of precious metals  Iridium  
Ivory [jewellery, jewelry (Am.)]  Jet (Ornaments 
of)  Jet, unwrought or semi-wrought  Jewellery 
Jewellery cases [caskets]]  Jewellery of yellow 
amber  Jewellery (Paste—) Jewelry  Jewellery 
cases [caskets)  Jewelry of yellow amber  [costume 
jewelry)   Key rings [trinkets or fobs]   Links 
(Cuff—)   Master clocks  Medallions [jewellery, 
jewelry (Am.)]   Medals  Necklaces [jewellery, 
jewelry (Am.)]  Olivine [gems]  Ornamental pins  
Ornaments (Hat—)[of precious metal]  Ornaments 
of jet  Ornaments (Shoe—)[of precious metal]  
Osmium  Palladium  Paste jewellery [costume 
jewelry (Am.)]  Pearls [jewellery, jewelry (Am.)]  
Pins [jewellery, jewelry (Am.)]  Pins (Ornamental 
—)  Pins (Tie—)  Precious stones  Rhodium  Rings 
[jewellery, jewelry (Am.)]  Semi-precious stones  
Silver thread  Silver, unwrought or beaten  Spun 
silver [silver wire]  Statues of precious metal  
Straps for wristwatches  Tie clips  Works of art of 
precious metal&gt; 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المصنوعة  والمنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  المعادن 
من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الواردة في فئات أخرى، 
وأدوات  الوقت  قياس  أدوات  الكريمة،  واألحجار  المجوهرات 
منها  خليط  وكل  النفيسة  المعادن   ، الدقيقة  الوقت  قياس 
والمنتاجات المصنوعة من معادن نفيسة او مطلية بها ، غير 
الواردة في فئات أخرى ، المجوهرات واالحجار الكريمة ، أدوات 
قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة ، عقيق ، ساعات 
 ، )مجوهرات(  تمائم   ، نفيسة  معادن  من  سبائك   ، منبهة 
 ،  ) واليد  الجيب  وساعات  الحائط  ساعات  )لصناعة  مثبتات 
ساعات ذرية )متناهية الدقة ( ، نياشين او اوسمة من معادن 
نفيسة ، أجزاء اسطوانية ، خرز لصناعة المجوهرات ، صناديق 
من  ، هياكل جذعية  )مجوهرات(  اساور   ، نفيسة  معادن  من 
لساعات  علب   ، )مجوهرات(  للزينة  دبابيس   ، نفيسة  معادن 
واليد  الجيب  ساعات  علب   ، واليد  الجيب  وساعات  الحائط 
)لالهداء( ، قالئد سلسلية )مجوهرات( ، سالسل ساعات ، حلي 
 ، ساعات  علب   ، العنق  ربطات  مشابك   ، )مجوهرات(  صغيرة 
 ، واليد(  والجيب  الحائط  ساعات  )الصناعة  الساعة  عقارب 
، ساعات حائط و ساعات جيب ويد كهربائية  ساعات حائط 
، ساعات  نقدية  ، قطع  الساعات، مجوهرات مجتزعة  اليات   ،
، ماس  اكمام   ) )مرابط  زمامات   ، ، مسكوكات محاسية  ضبط 
ذهبية  خيوط   ، نفيسة  معادن  من  صغير  تماثيل   ، اقراط   ،
)مجوهرات( ، ذهب غير مشغول او مطروق ، حلي للقبعات من 
معادن نفيسة ، سبائك تشكيل من معادن نفيسة ، ايريديوم 
، عاج )مجوهرات( ، حلي من الكهرمان األسود ، كهرمان اسود 
، مجوهرات  ، علب مجوهرات  غير مشغول او نصف مشغول 
بانواعها واشكالها ، حلقات المفاتيح ، ميداليات ، قالئد ، فلز 
 ، نفيسة  معادن  من  للقبعات  ، حلي  زينة  دبابيس   ، زيتزني 
 ، اللئ   ، بالديوم   ، اوزميوم   ، نفيسة  معادن  من  احذية  حلي 
بندول ، دبابيس زينة ، دبابيس ربطات عنق ، بالتين ، خواتم 
غير  فضة   ، فضية  خيوط   ، كريمة  شبه  احجار   ، روثينيوم   ،
مشغولة او مطروقة ،فضة مغزولة ، نصب من معادن نفيسة ، 
سيور لساعات اليد ، مشابك ، اشغال فنية من معادن نفيسة 

، وجميع ما يندرج تحت الفئة 14 
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Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35651 العالمة التجارية رقم :  35651

Class: 29 في الصنف :  29

Applicant Name: NISREEN NADER HUSEIN 
SALAYMEH          

بإسم :   نسرين نادر حسين ساليمه  

Applicant Address :KUFUR AQAB - MAIN ST. العنوان :  كفر عقب - الشارع الرئيسي 

Applicant for Correspondence:  EL BERIH 
ST.ELARSAL MOJAMAA ELBAZAR

عنوان التبليغ  : البيرة االرسال مجمع البزار التجاري 

Goods/Services:
Jams               

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المربى

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35652 العالمة التجارية رقم :  35652

Class: 7 في الصنف :  7

Applicant Name: Haier Group Corporation    بإسم :  هاير جروب كوربوريشن

Applicant Address :Haier Industrial Park, 
Haier Road, Qingdao Hi-tech Industrial Park, 
Shandong Province 266101, P. R. China,  
  

العنوان :  هاير إندستريال بارك ، هاير روود ، كنغداو ، إتش 
اي- تيك إندستريال بارك ، شاندونغ بروفينس 266101 ، 

 بي.ار. الصين . , 
  

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

عنوان التبليغ  :  سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 
4472 البيرة - الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 
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Goods/Services:
Coffee grinders, other than hand-operated  
blenders, electric, for household purposes  electric 
kitchen machines  fruit presses, electric, for 
household purposes  food processors, electric  
mills for household purposes, other than hand-
operated  dishwashers  meat cutting machines 
for household purposes  household bean juice 
maker  whisks, electric, for household purposes  
washing machines [laundry]  dry cleaning 
machines  wringing machines for laundry  
disintegrators  robots [machines]  compressors for 
refrigerators  waste disposals  machines and 
apparatus for cleaning electric  machines and 
apparatus for carpet shampooing, electric  vacuum 
cleaners. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مطاحن البن، عدا عن التي تدار يدويا؛ الخالطات، الكهربائية، 
الفاكهة،  معاصر  الكهربائية؛  المطبخ  آالت  منزلية؛  ألغراض 
الكهربائية، ألغراض منزلية؛ محضرات األطعمة، الكهربائية؛ 
المطاحن ألغراض منزلية، عدا عن التي تدار يدويا؛ وغساالت 
صنع  آالت  المنزلية؛  لألغراض  اللحوم  تقطيع  آالت  الصحون؛ 
البيض،  خفاقات  المنزلية؛  الفول  اجل  من  الماكينات  عصير 
المالبس]؛  [لغسل  غساالت  منزلية؛  ألغراض  الكهربائية، 
سحق؛  أجهزة  الغسيل؛  عصر  آالت  الناشف؛  على  التنظيف 
من  التخلص  آالت  للثالجات؛  ضاغطات  (آالت)؛  روبوطات 
اآلالت  الكهربائية؛  لتنظيف،  واألجهزة  اآلالت  النفايات؛ 
المكانس  الكهربائية؛  بالشامبو،  السجاد  لتنظيف  واألجهزة 

الكهربائية. 
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Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35653 العالمة التجارية رقم :  35653

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: Haier Group Corporation    بإسم :  هاير جروب كوربوريشن

Applicant Address :Haier Industrial Park, Haier 
Road, Qingdao Hi-tech Industrial Park, Shandong 
Province 266101, P. R. China,  
  

العنوان :  هاير إندستريال بارك ، هاير روود ، كنغداو ، إتش 
اي- تيك إندستريال بارك ، شاندونغ بروفينس 266101 ، 

 بي.ار. الصين .
  

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

. ب  - ص  الفكرية  للملكية  : سابا وشركاهم  التبليغ   عنوان 
4472 البيرة - الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Notebook computers  computers  computer 
peripheral devices  navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]  electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals  
intercommunication apparatus  telephone 
apparatus  navigational instruments  monitoring 
apparatus, electric  television apparatus  measuring 
instruments  remote control apparatus  regulating 
apparatus, electric  video screens  locks,

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الحاسوب؛  أجهزة  المحمولة؛  الصغيرة  الشخصية  الحواسيب 
) للمركبات  المالحة  أجهزة  للحواسيب؛  الطرفية  األجهزة 
الكهربائية  الحركية  األجهزة  المركبات)؛  متن  على  حواسيب 
للتحكم عن بعد باإلشارات؛ أجهزة االتصال الداخلي؛ واجهزة 
الهاتف؛ وأدوات المالحة؛ أجهزة المراقبة، الكهربائية؛ أجهزة 
التلفاز؛ أدوات قياس؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ أجهزة التنظيم، 

الكهربائية؛ شاشات فيديو؛ األقفال، الكهربائية؛
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Goods/Services:
Coffee grinders, other than hand-operated  
blenders, electric, for household purposes  electric 
kitchen machines  fruit presses, electric, for 
household purposes  food processors, electric  
mills for household purposes, other than hand-
operated  dishwashers  meat cutting machines 
for household purposes  household bean juice 
maker  whisks, electric, for household purposes  
washing machines [laundry]  dry cleaning 
machines  wringing machines for laundry  
disintegrators  robots [machines]  compressors for 
refrigerators  waste disposals  machines and 
apparatus for cleaning electric  machines and 
apparatus for carpet shampooing, electric  vacuum 
cleaners. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مطاحن البن، عدا عن التي تدار يدويا؛ الخالطات، الكهربائية، 
الفاكهة،  معاصر  الكهربائية؛  المطبخ  آالت  منزلية؛  ألغراض 
الكهربائية، ألغراض منزلية؛ محضرات األطعمة، الكهربائية؛ 
المطاحن ألغراض منزلية، عدا عن التي تدار يدويا؛ وغساالت 
صنع  آالت  المنزلية؛  لألغراض  اللحوم  تقطيع  آالت  الصحون؛ 
البيض،  خفاقات  المنزلية؛  الفول  اجل  من  الماكينات  عصير 
المالبس]؛  [لغسل  غساالت  منزلية؛  ألغراض  الكهربائية، 
سحق؛  أجهزة  الغسيل؛  عصر  آالت  الناشف؛  على  التنظيف 
من  التخلص  آالت  للثالجات؛  ضاغطات  (آالت)؛  روبوطات 
اآلالت  الكهربائية؛  لتنظيف،  واألجهزة  اآلالت  النفايات؛ 
المكانس  الكهربائية؛  بالشامبو،  السجاد  لتنظيف  واألجهزة 

الكهربائية. 
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Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35653 العالمة التجارية رقم :  35653

Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: Haier Group Corporation    بإسم :  هاير جروب كوربوريشن

Applicant Address :Haier Industrial Park, Haier 
Road, Qingdao Hi-tech Industrial Park, Shandong 
Province 266101, P. R. China,  
  

العنوان :  هاير إندستريال بارك ، هاير روود ، كنغداو ، إتش 
اي- تيك إندستريال بارك ، شاندونغ بروفينس 266101 ، 

 بي.ار. الصين .
  

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

. ب  - ص  الفكرية  للملكية  : سابا وشركاهم  التبليغ   عنوان 
4472 البيرة - الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Notebook computers  computers  computer 
peripheral devices  navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]  electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals  
intercommunication apparatus  telephone 
apparatus  navigational instruments  monitoring 
apparatus, electric  television apparatus  measuring 
instruments  remote control apparatus  regulating 
apparatus, electric  video screens  locks,

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الحاسوب؛  أجهزة  المحمولة؛  الصغيرة  الشخصية  الحواسيب 
) للمركبات  المالحة  أجهزة  للحواسيب؛  الطرفية  األجهزة 
الكهربائية  الحركية  األجهزة  المركبات)؛  متن  على  حواسيب 
للتحكم عن بعد باإلشارات؛ أجهزة االتصال الداخلي؛ واجهزة 
الهاتف؛ وأدوات المالحة؛ أجهزة المراقبة، الكهربائية؛ أجهزة 
التلفاز؛ أدوات قياس؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ أجهزة التنظيم، 

الكهربائية؛ شاشات فيديو؛ األقفال، الكهربائية؛
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electric  electric door bells  batteries, electric  
battery chargers  cell phones  computer software, 
recorded.. 

شواحن  الكهربائية؛  البطاريات،  لألبواب؛  كهربائية  أجراس 
البطاريات؛ الهواتف الخلوية؛ وبرمجيات الحاسوب، المسجلة. 
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Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35654 العالمة التجارية رقم :  35654

Class: 11 في الصنف :  11
Applicant Name: Haier Group Corporation    بإسم :  هاير جروب كوربوريشن

Applicant Address :Haier Industrial Park, Haier 
Road, Qingdao Hi-tech Industrial Park, Shandong 
Province 266101, P. R. China,  
  

العنوان :  هاير إندستريال بارك ، هاير روود ، كنغداو ، إتش 
اي- تيك إندستريال بارك ، شاندونغ بروفينس 266101 ، 

 بي.ار. الصين . , 
  

Applicant for Correspondence:  SABA &CO.IP-
B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST BANK

عنوان التبليغ  :  سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص . ب 
4472 البيرة - الضفة الغربية - هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Lamps  microwave ovens [cooking apparatus]  
roasting apparatus  gas burners  cooking apparatus 
and installations  refrigerators  freezers  extractor 
hoods for kitchens air conditioning  installations  
air purifying apparatus and machines  heating 
apparatus  heating apparatus, electric  hearths  
bath fittings  water closets  sanitary apparatus 
and installations  heaters for baths  disinfectant 
apparatus  water purifying apparatus and machines. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المصابيح؛ أفران ميكروويف [أجهزة طهو]؛ أجهزة تحميص؛ 
الثالجات؛  الطبخ؛  ومعدات  أجهزة  بالغاز؛  العاملة  المراجل 

المجمدات؛ شفاطات المطابخ؛ وتجهيزات التكييف؛
أجهزة وآالت تنقية الهواء؛ أجهزة التسخين؛ أجهزة التسخين، 
أجهزة  مياه؛  دورات  للحمام؛  لوازم  المداخن؛  الكهربائية؛ 
المطهرة؛  األجهزة  للحمامات؛  سخانات  صحية؛  وتمديدات 

أجهزة وآالت تنقية المياه. 
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Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35656 العالمة التجارية رقم :  35656
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Class: 16 في الصنف :  16

Applicant Name: ERUSLU SAGLIK URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

تيجاريت  في  يورونليري سانايي  ايروسلو ساجليك    : بإسم 
انونيم شيركيتي   

Applicant Address :4. ORGANIZE SANAYI 
BOL. 83424 NOLU CAD. NO: 3-5 
SEHITKAMIL, GAZIANTEP, TURKEY, 

العنوان :  4. اورجانايزي ساناي بول. 83424 نولو جاد. نو: 
3-5 شهيد كامل، غازي عنتاب، تركيا

Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Paper and cardboard  paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard 
boxes  paper towels  toilet paper  paper napkins 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
ألغراض  والكرتون  الورق  )الكرتون(؛  المقوي  الورق  و  الورق 
مناشف  المقوى؛  الورق  من  صناديق  والتغليف؛  التعبئة 

ورقية؛ ورق التواليت؛ المناديل الورقية 
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Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35657 العالمة التجارية رقم :  35657

Class: 5 في الصنف :  5

Applicant Name: ERUSLU SAGLIK URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

بإسم :  ايروسلو ساجليك يورونليري سانايي في تيجاريت 
انونيم شيركيتي   

Applicant Address :4. ORGANIZE SANAYI 
BOL. 83424 NOLU CAD. NO: 3-5 
SEHITKAMIL, GAZIANTEP, TURKEY,  
  

العنوان :  4. اورجانايزي ساناي بول. 83424 نولو جاد. نو: 
 3-5 شهيد كامل، غازي عنتاب، تركيا , 

  
Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes  chemical preparations for 
medical and veterinary purposes, chemical reagents 
for pharmaceutical and veterinary purposes  
medicated cosmetics. Dietary supplements for 
pharmaceutical and veterinary purposes  dietary 
supplements  nutritional supplements

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الطبية؛  لألغراض  والبيطرية  الصيدالنية  المستحضرات 
والبيطرية؛  الصيدالنية  لألغراض  كيميائية  مستحضرات 
والبيطرية؛  الصيدالنية  لألغراض  الكيميائية  الكواشف 
الغذائية  المكمالت  الدوائية؛  التجميل  مستحضرات 
لألغراض الصيدالنية والبيطرية؛ المكمالت الغذائية للحمية 

؛ المكمالت الغذائية؛ 
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Class: 16 في الصنف :  16

Applicant Name: ERUSLU SAGLIK URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

تيجاريت  في  يورونليري سانايي  ايروسلو ساجليك    : بإسم 
انونيم شيركيتي   

Applicant Address :4. ORGANIZE SANAYI 
BOL. 83424 NOLU CAD. NO: 3-5 
SEHITKAMIL, GAZIANTEP, TURKEY, 

العنوان :  4. اورجانايزي ساناي بول. 83424 نولو جاد. نو: 
3-5 شهيد كامل، غازي عنتاب، تركيا

Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Paper and cardboard  paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard 
boxes  paper towels  toilet paper  paper napkins 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
ألغراض  والكرتون  الورق  )الكرتون(؛  المقوي  الورق  و  الورق 
مناشف  المقوى؛  الورق  من  صناديق  والتغليف؛  التعبئة 

ورقية؛ ورق التواليت؛ المناديل الورقية 
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Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35657 العالمة التجارية رقم :  35657

Class: 5 في الصنف :  5

Applicant Name: ERUSLU SAGLIK URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

بإسم :  ايروسلو ساجليك يورونليري سانايي في تيجاريت 
انونيم شيركيتي   

Applicant Address :4. ORGANIZE SANAYI 
BOL. 83424 NOLU CAD. NO: 3-5 
SEHITKAMIL, GAZIANTEP, TURKEY,  
  

العنوان :  4. اورجانايزي ساناي بول. 83424 نولو جاد. نو: 
 3-5 شهيد كامل، غازي عنتاب، تركيا , 

  
Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes  chemical preparations for 
medical and veterinary purposes, chemical reagents 
for pharmaceutical and veterinary purposes  
medicated cosmetics. Dietary supplements for 
pharmaceutical and veterinary purposes  dietary 
supplements  nutritional supplements

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الطبية؛  لألغراض  والبيطرية  الصيدالنية  المستحضرات 
والبيطرية؛  الصيدالنية  لألغراض  كيميائية  مستحضرات 
والبيطرية؛  الصيدالنية  لألغراض  الكيميائية  الكواشف 
الغذائية  المكمالت  الدوائية؛  التجميل  مستحضرات 
لألغراض الصيدالنية والبيطرية؛ المكمالت الغذائية للحمية 

؛ المكمالت الغذائية؛ 
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  medical preparations for slimming purposes  food 
for babies  herbs and herbal beverages adapted for 
medicinal purposes  Dental preparations and articles  
teeth filling material, dental impression material, 
dental adhesives and material for repairing teeth. 
Sanitary preparations for medical use  hygienic pads  
hygienic tampons  plasters  materials for dressings  
diapers made of paper and textiles for babies, 
adults and pets  preparations for destroying vermin  
herbicides, fungicides, preparations for destroying 
rodents  Deodorants, other than for human beings 
or for animals  air purifying preparations  air 
deodorising preparations. Disinfectants  antiseptics  
detergents for medical purposes  medicated soaps  
disinfectant soaps  antibacterial hand lotions 

لألطفال؛  طعام  التخسيس؛  ألغراض  الطبية  المستحضرات 
الطبية؛  المكييفه لألغراض  العشبية  األعشاب والمشروبات 
المواد  األسنان؛  ملء  مواد  األسنان؛  ومواد  المستحضرات 
طباعة األسنان؛ مواد الصقة لألسنان ومواد إلصالح األسنان؛ 
حفاضات  الطبي؛  لالستخدام  الصحية  المستحضرات 
التضميد؛  مواد  اللصقات؛  قطنية صحية؛  صحية؛ سدادات 
حفاضات مصنوعة من الورق والمنسوجات الجل الرضع وكبار 
الحشرات؛  لتدمير  مستحضرات  األليفة؛  والحيوانات  السن 
لتدمير  الفطريات؛ مستحضرات  األعشاب؛ مبيدات  مبيدات 
القوارض؛ مزيالت الروائح بخالف ما هو للبشر أو للحيوانات؛ 
الروائح  زالة  إ  مستحضرات  الهواء؛  تنقية  مستحضرات 
المنظفات  المعقمات؛  المطهرات؛  الهواء؛  من  الكريهة 
المطهر؛  الصابون  العالجي؛  صابون  الطبية؛  لألغراض 

المستحضرات المضادة للبكتيريا لليدين 
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Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35658 العالمة التجارية رقم :  35658

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Sharkeet Laqta Lil Altejarah Al 
Elctronya 

المساهمة  االلكترونية  للتجارة  لقطة  شركة    : بإسم 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Shareapos; Al Karak, Al 
Mantiqa Al Sinaiyah, Ramallah, P.O.Box 1150 
Ramallah, 

العنوان :  شارع الكرك 19 ، المنطقة الصناعية ، رام الله ، 
 ص.ب 1150 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions, provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 
للمشترين  االنترنت  عبر  سوق  توفير  المكتبي،  النشاط 

والبائعين للبضائع والخدمات 
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  ( 130 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35659 العالمة التجارية رقم :  35659

Class: 39 في الصنف :  39
Applicant Name: Shariket Yalla Logistics Lil 
Khadmmat Al Logistiah Al - Musahama Al - 
Khususiyyah Al - Mahdouda 

اللوجستية  للخدمات  لوجستكس  يال  شركة    : بإسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Share Al Karak, Al Mantiqa Al 
Sinaiyah, Ramallah, P.O.Box 1150 Ramallah,  
  

العنوان :  شارع الكرك 19 ، المنطقة الصناعية ، رام الله ، 
ص.ب 1150 رام الله , 

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Al- Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  :  رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

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

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 131 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35660 العالمة التجارية رقم :  35660

Class: 35 في الصنف :  35
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  ( 130 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35659 العالمة التجارية رقم :  35659

Class: 39 في الصنف :  39
Applicant Name: Shariket Yalla Logistics Lil 
Khadmmat Al Logistiah Al - Musahama Al - 
Khususiyyah Al - Mahdouda 

اللوجستية  للخدمات  لوجستكس  يال  شركة    : بإسم 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Share Al Karak, Al Mantiqa Al 
Sinaiyah, Ramallah, P.O.Box 1150 Ramallah,  
  

العنوان :  شارع الكرك 19 ، المنطقة الصناعية ، رام الله ، 
ص.ب 1150 رام الله , 

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Al- Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  :  رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

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

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 131 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35660 العالمة التجارية رقم :  35660

Class: 35 في الصنف :  35
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Applicant Name: Shariket Yalla Logistics Lil 
Khadmmat Al Logistiah Al - Musahama Al - 
Khususiyyah Al - Mahdouda 

بإسم :  شركة يال لوجستكس للخدمات اللوجستية 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Share Al Karak, Al Mantiqa Al 
Sinaiyah, Ramallah, P.O.Box 1150 Ramallah, 

العنوان :  شارع الكرك 19 ، المنطقة الصناعية ، رام الله ، 
ص.ب 1150 رام الله , 

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  :  رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business ad-
ministration  office functions. 

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

النشاط المكتبي. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

  ( 132 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35661 العالمة التجارية رقم :  35661

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Shariket Sbitany Home - Lil 
Esthmar Wa Al Adawuat Al Manzlyeh - Musahama 
Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

بإسم :  شركة سبيتاني هوم لالستثمار واالدوات المنزلية 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Al Zhuor Street, Belding Mall 
Palestine, Al Baloa’, Al Bireh P.o. Box 202 Ramallah

العنوان :  شارع الزهور ، عمارة مول فلسطين ، البالوع ، 
البيرة ، ص.ب 202 رام الله , 

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah TowerRamallah - Palestine. 0599658362

 - ط3   - التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   : التبليغ   عنوان 
0599658362

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

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

النشاط المكتبي. 
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  ( 133 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35662 العالمة التجارية رقم :  35662

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Sbitany Home - Lil 
Esthmar Wa Al Adawuat Al Manzlyeh - Musahama 
Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

بإسم :  شركة سبيتاني هوم لالستثمار واالدوات المنزلية 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Al Zhuor Street, Belding Mall Palestine, 
Al Baloa’, Al Bireh P.o. Box 202 Ramallah

العنوان :  شارع الزهور ، عمارة مول فلسطين ، البالوع ، 
 البيرة ، ص.ب 202 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, Ramallah 
Tower , Ramallah - Palestine. 0599658362

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 - 
0599658362

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

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

  ( 134 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35663 العالمة التجارية رقم :  35663

Class: 35 في الصنف :  35
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  ( 133 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35662 العالمة التجارية رقم :  35662

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Sbitany Home - Lil 
Esthmar Wa Al Adawuat Al Manzlyeh - Musahama 
Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

بإسم :  شركة سبيتاني هوم لالستثمار واالدوات المنزلية 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Al Zhuor Street, Belding Mall Palestine, 
Al Baloa’, Al Bireh P.o. Box 202 Ramallah

العنوان :  شارع الزهور ، عمارة مول فلسطين ، البالوع ، 
 البيرة ، ص.ب 202 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, Ramallah 
Tower , Ramallah - Palestine. 0599658362

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 - 
0599658362

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

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

  ( 134 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35663 العالمة التجارية رقم :  35663

Class: 35 في الصنف :  35
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Applicant Name: Shariket Sbitany Home - Lil 
Esthmar Wa Al Adawuat Al Manzlyeh - Musahama 
Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

بإسم :  شركة سبيتاني هوم لالستثمار واالدوات المنزلية 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Al Zhuor Street, Belding Mall 
Palestine, Al Baloa’, Al Bireh P.o. Box 202 Ramallah 
  

العنوان :  شارع الزهور ، عمارة مول فلسطين ، البالوع ، 
 البيرة ، ص.ب 202 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah TowerRamallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

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

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

النشاط المكتبي. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

 االستخدام العام بمعزل عن العالمة

   ( 135 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35664 العالمة التجارية رقم :  35664

Class: 37 في الصنف :  37

Applicant Name: Shariket Sbitany Home - Lil 
Esthmar Wa Al Adawuat Al Manzlyeh - Musahama 
Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

بإسم :  شركة سبيتاني هوم لالستثمار واالدوات المنزلية 
المساهمة الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Al Zhuor Street, Belding 
Mall Palestine, Al Baloa’, Al Bireh P.o. Box 202 
Ramallah

العنوان :  شارع الزهور ، عمارة مول فلسطين ، البالوع ، 
 البيرة ، ص.ب 202 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, , Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Air conditioning apparatus installation and repair  
burglar alarm installation and repair  Computer 
hardware

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 ، التجميع  أو  التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء 

تركيب وإصالح أجهزة تكييف الهواء ،
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(Installation, maintenance and repair of-)  Electric 
appliance installation and repair  Fire alarm 
installation and repair  Freezing equipment 
installtion and repair  Furnace installation 
and repair  Furniture maintenance  Furniture 
restoration  Heating equipment installation 
and repair  Kitchen eqipment installation  
Office machines and equipment installation, 
maintenance and repair  Photographic apparatus 
repair  Refilling of toner cartridges  Repair 
information  Telephone installation and repair  
Toner cartridges (refilling of-) 

تركيب وإصالح أجهزة االنذار ضد السرق ، تركيب وصيانة 
االجهزة  وإصالح  تركيب   ، الكمبيوتر  إجهزة  وإصالح 
 ، الجريق  االنذار ضد  أجهزة  وإصالح  تركيب   ، الكهربائية 
، تركيب وإصالح األفران  التجميد  تركيب وإصالح معدات 
، تركيب وإصالح معدات  األثاث  ، تجديد  االثاث  ، صيانة 
والمعدات  االالت  وإصالح  وصيانة  تركيب   ، المطابخ 
المكتبية ، إصالح أجهزة التصوير الفوتوعرافي ، إعادة ملء 
تركيب   ، اإلصالح  عن  معلومات   ، التصوير  حبر  خراطيش 

وإصالح التلفونات ، إعادة ملء خراطيش حبر التصوير. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

( 136 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35665 العالمة التجارية رقم :  35665

Class: 37 في الصنف :  37

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله , 

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower,  Ramallah  

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Air conditioning apparatus installation and repair  
burglar alarm installation and repair  Computer 
hardware (Installation, maintenance and repair of-
)  Electric appliance installation and repair  Fire 
alarm installation and repair  Freezing equipment 
installtion and repair  Furnace installation

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 ، التجميع  أو  التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء 
وإصالح  تركيب   ، الهواء  تكييف  أجهزة  وإصالح  تركيب 
أجهزة االنذار ضد السرق ، تركيب وصيانة وإصالح إجهزة 
، تركيب  الكهربائية  ، تركيب وإصالح االجهزة  الكمبيوتر 

وإصالح أجهزة االنذار ضد الجريق ،
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(Installation, maintenance and repair of-)  Electric 
appliance installation and repair  Fire alarm 
installation and repair  Freezing equipment 
installtion and repair  Furnace installation 
and repair  Furniture maintenance  Furniture 
restoration  Heating equipment installation 
and repair  Kitchen eqipment installation  
Office machines and equipment installation, 
maintenance and repair  Photographic apparatus 
repair  Refilling of toner cartridges  Repair 
information  Telephone installation and repair  
Toner cartridges (refilling of-) 

تركيب وإصالح أجهزة االنذار ضد السرق ، تركيب وصيانة 
االجهزة  وإصالح  تركيب   ، الكمبيوتر  إجهزة  وإصالح 
 ، الجريق  االنذار ضد  أجهزة  وإصالح  تركيب   ، الكهربائية 
، تركيب وإصالح األفران  التجميد  تركيب وإصالح معدات 
، تركيب وإصالح معدات  األثاث  ، تجديد  االثاث  ، صيانة 
والمعدات  االالت  وإصالح  وصيانة  تركيب   ، المطابخ 
المكتبية ، إصالح أجهزة التصوير الفوتوعرافي ، إعادة ملء 
تركيب   ، اإلصالح  عن  معلومات   ، التصوير  حبر  خراطيش 

وإصالح التلفونات ، إعادة ملء خراطيش حبر التصوير. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

( 136 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35665 العالمة التجارية رقم :  35665

Class: 37 في الصنف :  37

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله , 

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower,  Ramallah  

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Air conditioning apparatus installation and repair  
burglar alarm installation and repair  Computer 
hardware (Installation, maintenance and repair of-
)  Electric appliance installation and repair  Fire 
alarm installation and repair  Freezing equipment 
installtion and repair  Furnace installation

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 ، التجميع  أو  التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء 
وإصالح  تركيب   ، الهواء  تكييف  أجهزة  وإصالح  تركيب 
أجهزة االنذار ضد السرق ، تركيب وصيانة وإصالح إجهزة 
، تركيب  الكهربائية  ، تركيب وإصالح االجهزة  الكمبيوتر 

وإصالح أجهزة االنذار ضد الجريق ،



100 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

and repair  Furniture maintenance  Furniture 
restoration  Heating equipment installation 
and repair  Kitchen eqipment installation  
Office machines and equipment installation, 
maintenance and repair  Photographic apparatus 
repair  Refilling of toner cartridges  Repair 
information  Telephone installation and repair  
Toner cartridges (refilling of-) 

، تركيب وإصالح األفران  التجميد  تركيب وإصالح معدات 
، تركيب وإصالح معدات  األثاث  ، تجديد  االثاث  ، صيانة 
والمعدات  االالت  وإصالح  وصيانة  تركيب   ، المطابخ 
المكتبية ، إصالح أجهزة التصوير الفوتوعرافي ، إعادة ملء 
تركيب   ، اإلصالح  عن  معلومات   ، التصوير  حبر  خراطيش 

وإصالح التلفونات ، إعادة ملء خراطيش حبر التصوير. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

( 137 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35666 العالمة التجارية رقم :  35666

Class: 37 في الصنف :  37

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

 العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 رام الله , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, , Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Air conditioning apparatus installation and repair  
burglar alarm installation and repair  Computer 
hardware (Installation, maintenance and repair of-
)  Electric appliance installation and repair  Fire 
alarm installation and repair  Freezing equipment 
installtion

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 ، التجميع  أو  التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء 
وإصالح  تركيب   ، الهواء  تكييف  أجهزة  وإصالح  تركيب 
أجهزة االنذار ضد السرق ، تركيب وصيانة وإصالح إجهزة 

الكمبيوتر ، تركيب وإصالح االجهزة الكهربائية ،
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and repair  Furnace installation and repair  
Furniture maintenance  Furniture restoration  
Heating equipment installation and repair  
Kitchen eqipment installation  Office machines 
and equipment installation, maintenance and 
repair  Photographic apparatus repair  Refilling of 
toner cartridges  Repair information  Telephone 
installation and repair  Toner cartridges (refilling 
of-) 

تركيب وإصالح أجهزة االنذار ضد الجريق ، تركيب وإصالح 
معدات التجميد ، تركيب وإصالح األفران ، صيانة االثاث ، 
، تركيب  ، تركيب وإصالح معدات المطابخ  تجديد األثاث 
وصيانة وإصالح االالت والمعدات المكتبية ، إصالح أجهزة 
التصوير الفوتوعرافي ، إعادة ملء خراطيش حبر التصوير 
، معلومات عن اإلصالح ، تركيب وإصالح التلفونات ، إعادة 

ملء خراطيش حبر التصوير. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

( 138 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35667 العالمة التجارية رقم :  35667

Class: 37 في الصنف :  37

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

 العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 رام الله , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Air conditioning apparatus installation and repair  
burglar alarm installation and repair  Computer 
hardware (Installation, maintenance and repair of-
)  Electric appliance installation and repair  Fire 
alarm installation and repair  Freezing equipment 
installtion and repair  Furnace installation

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 ، التجميع  أو  التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء 
وإصالح  تركيب   ، الهواء  تكييف  أجهزة  وإصالح  تركيب 
أجهزة االنذار ضد السرق ، تركيب وصيانة وإصالح إجهزة 
، تركيب  الكهربائية  ، تركيب وإصالح االجهزة  الكمبيوتر 

وإصالح أجهزة االنذار ضد الجريق ،
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and repair  Furnace installation and repair  
Furniture maintenance  Furniture restoration  
Heating equipment installation and repair  
Kitchen eqipment installation  Office machines 
and equipment installation, maintenance and 
repair  Photographic apparatus repair  Refilling of 
toner cartridges  Repair information  Telephone 
installation and repair  Toner cartridges (refilling 
of-) 

تركيب وإصالح أجهزة االنذار ضد الجريق ، تركيب وإصالح 
معدات التجميد ، تركيب وإصالح األفران ، صيانة االثاث ، 
، تركيب  ، تركيب وإصالح معدات المطابخ  تجديد األثاث 
وصيانة وإصالح االالت والمعدات المكتبية ، إصالح أجهزة 
التصوير الفوتوعرافي ، إعادة ملء خراطيش حبر التصوير 
، معلومات عن اإلصالح ، تركيب وإصالح التلفونات ، إعادة 

ملء خراطيش حبر التصوير. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

( 138 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35667 العالمة التجارية رقم :  35667

Class: 37 في الصنف :  37

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

 العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 رام الله , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Air conditioning apparatus installation and repair  
burglar alarm installation and repair  Computer 
hardware (Installation, maintenance and repair of-
)  Electric appliance installation and repair  Fire 
alarm installation and repair  Freezing equipment 
installtion and repair  Furnace installation

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 ، التجميع  أو  التركيب  وخدمات  واإلصالح  المباني  إنشاء 
وإصالح  تركيب   ، الهواء  تكييف  أجهزة  وإصالح  تركيب 
أجهزة االنذار ضد السرق ، تركيب وصيانة وإصالح إجهزة 
، تركيب  الكهربائية  ، تركيب وإصالح االجهزة  الكمبيوتر 

وإصالح أجهزة االنذار ضد الجريق ،
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and repair  Furniture maintenance  Furniture 
restoration  Heating equipment installation 
and repair  Kitchen eqipment installation  
Office machines and equipment installation, 
maintenance and repair  Photographic apparatus 
repair  Refilling of toner cartridges  Repair 
information  Telephone installation and repair  
Toner cartridges (refilling of-) 

، تركيب وإصالح األفران  التجميد  تركيب وإصالح معدات 
، تركيب وإصالح معدات  األثاث  ، تجديد  االثاث  ، صيانة 
والمعدات  االالت  وإصالح  وصيانة  تركيب   ، المطابخ 
المكتبية ، إصالح أجهزة التصوير الفوتوعرافي ، إعادة ملء 
تركيب   ، اإلصالح  عن  معلومات   ، التصوير  حبر  خراطيش 

وإصالح التلفونات ، إعادة ملء خراطيش حبر التصوير. 

( 139 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35668 العالمة التجارية رقم :  35668

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

 العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 رام الله , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower,  Ramallah - Palestine. 

 - - ط3   التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   : التبليغ   عنوان 
0599658362

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 140 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21
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Trademark No.:35669 العالمة التجارية رقم :  35669

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله ,  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, Ramallah 
Tower,  Ramallah - Palestine. 0599658362

 - ط3   - التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   : التبليغ   عنوان 
 0599658362

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 141 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35670 العالمة التجارية رقم :  35670

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :   شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 
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Trademark No.:35669 العالمة التجارية رقم :  35669

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله ,  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, Ramallah 
Tower,  Ramallah - Palestine. 0599658362

 - ط3   - التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   : التبليغ   عنوان 
 0599658362

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 141 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35670 العالمة التجارية رقم :  35670

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :   شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 
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Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 142 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35671 العالمة التجارية رقم :  35671

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 143 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35672 العالمة التجارية رقم :  35672

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله ,   

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

( 144 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35673 العالمة التجارية رقم :  35673

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم:  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان:  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله
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( 143 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35672 العالمة التجارية رقم :  35672

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله ,   

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

( 144 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35673 العالمة التجارية رقم :  35673

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم:  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان:  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله
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Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال ليعفتو 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 145 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35674 العالمة التجارية رقم :  35674

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
رام الله ,   

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

107 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 146 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35675 العالمة التجارية رقم :  35675

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مارك نسناس  - اتقان للخدمات 
االستشارية / رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 147 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35676 العالمة التجارية رقم :  35676

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   
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( 146 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35675 العالمة التجارية رقم :  35675

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مارك نسناس  - اتقان للخدمات 
االستشارية / رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 147 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35676 العالمة التجارية رقم :  35676

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة 
الخصوصية المحدودة   
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Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar 
Al Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 
   
  

العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 
 رام الله , 

  
Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower , Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 148 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35677 العالمة التجارية رقم :  35677

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa 
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - 
Mahdouda 

بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية 
المحدودة   

Applicant Address :Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

 العنوان :  مفرق الرام ، دوار االستقالل ، الرام ، ص.ب 102 رام الله , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower,  Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  :  رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه واألعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 149 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35678 العالمة التجارية رقم :  35678

Class: 12 في الصنف :  12

Applicant Name: VOLTA MOTOR بإسم :  فولتا موتور   

Applicant Address :  TURKIYE MERKEZ 
MAHALLESI YILDIZTEPE NO 10, 

العنوان :  تركيا ماه المركزي يلدزتيبي كاد رقم 10 

Applicant for Correspondence:  Ramallah Betunia 
Alshar’e Alraeese Emaret Alleftawi Ge Am  Ce 
0594900909

عنوان التبليغ  : رام الله/ بيتونيا / الشارع الرئيسي عمارة 
اللفتاوي جي ام سي  جوال 0594900909

Goods/Services:
Automobiles , Buses (Motor) , Cars , Cycle cars , 
Handling carts , Motor coaches , Wheelchairs

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
سيارات ، حافالت ، عربات ، عربات الدراجات ، عربات نقل ، 

حافالت كهربائية ، كراسي المقعدين 

  

( 150 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35679 العالمة التجارية رقم :  35679

Class: 41 في الصنف :  41
Applicant Name: Hanade Mazen Tawfeq Mubaslat بإسم :  هنادي مازن توفيق مبسلط     

Applicant Address :Nablus Almanteqa Alsharqiya 
Bejaneb Almohafadah, 

العنوان :  نابلس المنطقة الشرقية بجانب المحافظة  

Applicant for Correspondence:  Nablus Almanteqa 
Alsharqiya Bejaneb Almohafadah  

عنوان التبليغ  : نابلس المنطقة الشرقية بجانب المحافظة 
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( 149 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35678 العالمة التجارية رقم :  35678

Class: 12 في الصنف :  12

Applicant Name: VOLTA MOTOR بإسم :  فولتا موتور   

Applicant Address :  TURKIYE MERKEZ 
MAHALLESI YILDIZTEPE NO 10, 

العنوان :  تركيا ماه المركزي يلدزتيبي كاد رقم 10 

Applicant for Correspondence:  Ramallah Betunia 
Alshar’e Alraeese Emaret Alleftawi Ge Am  Ce 
0594900909

عنوان التبليغ  : رام الله/ بيتونيا / الشارع الرئيسي عمارة 
اللفتاوي جي ام سي  جوال 0594900909

Goods/Services:
Automobiles , Buses (Motor) , Cars , Cycle cars , 
Handling carts , Motor coaches , Wheelchairs

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
سيارات ، حافالت ، عربات ، عربات الدراجات ، عربات نقل ، 

حافالت كهربائية ، كراسي المقعدين 

  

( 150 )
 

Date :21/03/2019 التاريخ: 2019/03/21

Trademark No.:35679 العالمة التجارية رقم :  35679

Class: 41 في الصنف :  41
Applicant Name: Hanade Mazen Tawfeq Mubaslat بإسم :  هنادي مازن توفيق مبسلط     

Applicant Address :Nablus Almanteqa Alsharqiya 
Bejaneb Almohafadah, 

العنوان :  نابلس المنطقة الشرقية بجانب المحافظة  

Applicant for Correspondence:  Nablus Almanteqa 
Alsharqiya Bejaneb Almohafadah  

عنوان التبليغ  : نابلس المنطقة الشرقية بجانب المحافظة 
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Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، األنشطة الرياضية 

والثقافية 

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

( 151 )
 

Date :24/03/2019 التاريخ: 2019/03/24

Trademark No.:35682 العالمة التجارية رقم :  35682

Class: 8 في الصنف :  8

Applicant Name: Ningbo Hongdi Measuring Tape 
Industry Co., Ltd. 

بإسم :  نينغبو هونغدي ميجرينغ تابي إندستري 
كومباني .، ليمتد.   

Applicant Address :CW4 Fareast Industrial City, 
Yuyao, Zhejiang, China,  
  

العنوان :  سي دبليو 4 فاريست إندستريال سيتي، يويوا، 
زهجيانغ، الصين , 

Applicant for Correspondence:  RAMALLH 
BOX.447

عنوان التبليغ  : ص . ب 4472 البيرة - الضفة الغربية - 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Blades  Knives  Screwdrivers, non-electric  Hand 
tools, hand-operated  Tree pruners  Pruning scissors  
Scissors  Garden tools, hand-operated  Wrenches 
[hand tools]  Hammers [hand tools] 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الشفرات ؛ السكاكين؛ والمفكات، غير الكهربائية؛ االدوات 
مقصات  األشجار؛  تقليم  مقصات  باليد؛  العاملة  اليدوية، 
أدوات  باليد؛  العاملة  الحدائق،  عدد  والمقصات؛  التقليم؛ 

ربط )عدد يدوية(؛ مطارق ]عدد يدوية 

( 152 )
 

Date :24/03/2019 التاريخ: 2019/03/24

Trademark No.:35683 العالمة التجارية رقم :  35683
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Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: Ningbo Hongdi Measuring Tape 
Industry Co., Ltd. 

بإسم :  نينغبو هونغدي ميجرينغ تابي إندستري 
كومباني .، ليمتد.   

Applicant Address :CW4 Fareast Industrial City, 
Yuyao, Zhejiang, China,  
  

العنوان :  سي دبليو 4 فاريست إندستريال سيتي، يويوا، 
زهجيانغ، الصين

Applicant for Correspondence:   RAMALLH 
BOX.447

عنوان التبليغ  : ص . ب 4472 البيرة - الضفة الغربية - 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Measures  Rulers [measuring instruments]  Rules 
[measuring instruments]  Surveyors levels  Jigs 
[measuring instruments]  Carpenters rules  Slide-
rules  Levelling staffs [surveying instruments]  
Telemeters  Measuring instrument. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
قياس[؛  ]أدوات  مساطر  قياس[؛  ]أدوات  مساطر  مقاييس؛ 
]أدوات  تشغيل  دالئل  للمساحين؛  المستوى  مقاييس 
شواخص  المنزلقة؛  المساطر  النجارين؛  مساطر  قياس[؛ 
التسوية ]أدوات مسح[؛ أجهزة قياس المدى؛ أدوات القياس 

  

( 153 )
 

Date :24/03/2019 التاريخ: 2019/03/24

Trademark No.:35684 العالمة التجارية رقم :  35684

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: wasef affan wasef yaish بإسم :  واصف عفان واصف يعيش

Applicant Address :nablus - al makhfiya - jawal : 
0599354171  , 

العنوان :  نابلس - المخفيه - جوال : 0599354171 

Applicant for Correspondence:  nablus - al 
makhfiya - jawal : 0599354171

عنوان التبليغ  : نابلس - المخفيه - جوال : 0599354171

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

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

النشاط المكتبي.

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: Ningbo Hongdi Measuring Tape 
Industry Co., Ltd. 

بإسم :  نينغبو هونغدي ميجرينغ تابي إندستري 
كومباني .، ليمتد.   

Applicant Address :CW4 Fareast Industrial City, 
Yuyao, Zhejiang, China,  
  

العنوان :  سي دبليو 4 فاريست إندستريال سيتي، يويوا، 
زهجيانغ، الصين

Applicant for Correspondence:   RAMALLH 
BOX.447

عنوان التبليغ  : ص . ب 4472 البيرة - الضفة الغربية - 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Measures  Rulers [measuring instruments]  Rules 
[measuring instruments]  Surveyors levels  Jigs 
[measuring instruments]  Carpenters rules  Slide-
rules  Levelling staffs [surveying instruments]  
Telemeters  Measuring instrument. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
قياس[؛  ]أدوات  مساطر  قياس[؛  ]أدوات  مساطر  مقاييس؛ 
]أدوات  تشغيل  دالئل  للمساحين؛  المستوى  مقاييس 
شواخص  المنزلقة؛  المساطر  النجارين؛  مساطر  قياس[؛ 
التسوية ]أدوات مسح[؛ أجهزة قياس المدى؛ أدوات القياس 

  

( 153 )
 

Date :24/03/2019 التاريخ: 2019/03/24

Trademark No.:35684 العالمة التجارية رقم :  35684

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: wasef affan wasef yaish بإسم :  واصف عفان واصف يعيش

Applicant Address :nablus - al makhfiya - jawal : 
0599354171  , 

العنوان :  نابلس - المخفيه - جوال : 0599354171 

Applicant for Correspondence:  nablus - al 
makhfiya - jawal : 0599354171

عنوان التبليغ  : نابلس - المخفيه - جوال : 0599354171

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

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

النشاط المكتبي.

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 154 )
 

Date :25/03/2019 التاريخ: 2019/03/25

Trademark No.:35685 العالمة التجارية رقم :  35685

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: AYA ZAHER SAID ATIYEH بإسم :  ايه زاهر سعيد عطيه   

Applicant Address :NABLUS - SHARAA AL 
ADEL - JAWAL : 0599855755  , 

العنوان :  نابلس - شارع العدل - جوال : 0599855755 

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
SHARAA AL ADEL - JAWAL : 0599855755

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع العدل - جوال : 
0599855755

Goods/Services:
CLOTHING , FOOTWERA , HEADGEAR

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

( 155 )
 

Date :25/03/2019 التاريخ: 2019/03/25

Trademark No.:35686 العالمة التجارية رقم :  35686

Class: 43 في الصنف :  43

Applicant Name: Rami Abed Alsalam Sami 
Quttieneh 

بإسم :  رامي عبد السالم سامي قطينة   

Applicant Address :Areha Emaret Aljawhari 
Moqabel Dakhlat Alhilal Alahmar, 

 العنوان :  اريحا عمارة الجوهري مقابل دخلة الهالل األحمر , 
  

Applicant for Correspondence:  Ramallah Share 
Rukab Emaret Alnatsheh Tabeq 6 / 0597047207

عنوان التبليغ  : رام الله شارع ركب عمارة النتشة ط6 جوال 
 0597047207
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Goods/Services:
Cafes , Cafeterias , Canteens , Catering (Food and 
drink) , Restaurants , Restaurants (Self-service) , 
Self-service restaurants , Snack-bars 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 ( المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات   ، المقاهي 
الكانتينات( ، التزويد بالطعام والشراب ، المطاعم ، مطاعم 

الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 156 )
 

Date :25/03/2019 التاريخ: 2019/03/25

Trademark No.:35687 العالمة التجارية رقم :  35687

Class: 39 في الصنف :  39

Applicant Name: Sharekat Explicit Parcel Services 
Lilkhadamat Allojistiya Mosahamah Khososiya 

للخدمات  سيرفس  بارسل  اكسبليست  شركة     : بإسم 
اللوجستية مساهمة خصوصية

Applicant Address :Albeireh Almanteqa Alsinaiya 
Share Haleemah, 

 , حليمة  شارع  الصناعية  المنطقة  البيرة    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  Ramallah Share 
Alersal Mojama Alnabali Walfares Tabeq 4 
/0598995910

النبالي  مجمع  االرسال  شارع  الله  رام   : التبليغ   عنوان 
والفارس ط 4 جوال 0598995910 

Goods/Services:
Armored-car transport , Delivery (Message ) , 
Delivery of goods , Delivery of goods by mail order 
, Delivery of newspapers , Transport brokerage , 
Transportation logistics 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تسليم   ، الرسائل  تسليم   ، المصفحة  بالعربات  النقل 
تسليم   ، البريدي  بالطلب  البضائع  تسليم   ، البضائع 

الصحف  ، السمسرة في النقل ، لوجستيات النقل 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Goods/Services:
Cafes , Cafeterias , Canteens , Catering (Food and 
drink) , Restaurants , Restaurants (Self-service) , 
Self-service restaurants , Snack-bars 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
 ( المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات   ، المقاهي 
الكانتينات( ، التزويد بالطعام والشراب ، المطاعم ، مطاعم 

الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 156 )
 

Date :25/03/2019 التاريخ: 2019/03/25

Trademark No.:35687 العالمة التجارية رقم :  35687

Class: 39 في الصنف :  39

Applicant Name: Sharekat Explicit Parcel Services 
Lilkhadamat Allojistiya Mosahamah Khososiya 

للخدمات  سيرفس  بارسل  اكسبليست  شركة     : بإسم 
اللوجستية مساهمة خصوصية

Applicant Address :Albeireh Almanteqa Alsinaiya 
Share Haleemah, 

 , حليمة  شارع  الصناعية  المنطقة  البيرة    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  Ramallah Share 
Alersal Mojama Alnabali Walfares Tabeq 4 
/0598995910

النبالي  مجمع  االرسال  شارع  الله  رام   : التبليغ   عنوان 
والفارس ط 4 جوال 0598995910 

Goods/Services:
Armored-car transport , Delivery (Message ) , 
Delivery of goods , Delivery of goods by mail order 
, Delivery of newspapers , Transport brokerage , 
Transportation logistics 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تسليم   ، الرسائل  تسليم   ، المصفحة  بالعربات  النقل 
تسليم   ، البريدي  بالطلب  البضائع  تسليم   ، البضائع 

الصحف  ، السمسرة في النقل ، لوجستيات النقل 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 157 )
 

Date :26/03/2019 التاريخ: 2019/03/26

Trademark No.:35689 العالمة التجارية رقم :  35689

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: FARAH JASER AHMADBAKER بإسم :  فرح جاسر احمد باكير   

Applicant Address :NABLUS - RAFEDIA AL 
SHARE’ AL RA’ESE  , 

العنوان :  نابلس - رفيديا  - الشارع الرئيسي 

Applicant for Correspondence:  NABLUS- 
RAFEDIA - AL SHARE’E AL RA’ESE AMARET 
BURJ RAFEDIA - JAWWAL : 0599227795 T7

برج   - الرئيسي  الشارع  رفيديا   - نالبس   : التبليغ   عنوان 
رفيديا - طابق 7 - جوال : 0599227795

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear.

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

( 158 )
 

Date :26/03/2019 التاريخ: 2019/03/26

Trademark No.:35690 العالمة التجارية رقم :  35690

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: sharekat al’a- tareq caffeh al 
aldya al amaa 

بإسم :  شركة عالطريق كافيه عادية عامة   

Applicant Address :al-ersal street ,ramalla al-
karmel building first floor office 4  , 

الله - شارع االرسال - عمارة الكرمل الطابق  :  رام  العنوان 
االول مكتب 4 
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Applicant for Correspondence:  al-ersal street 
,ramalla al-karmel building first floor office 4

الكرمل  عمارة   - االرسال  شارع   - الله  رام   : التبليغ   عنوان 
الطابق االول مكتب 4

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions. ( SELL HOT AND 
COLD DRINKS , DONUTS AND CROISSENT 
AND CHOCOLATE BALLS AND DCSSERTS)

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات 
بيع  والبارده  الساخنه  المشروبات  بيع   ( المكتبي.  النشاط 
حلويات  وبيع  شوكوالته  كرات   – وكروسون  الدونتس 

الغربيه ( 

( 159 )
 

Date :26/03/2019 التاريخ: 2019/03/26

Trademark No.:35691 العالمة التجارية رقم :  35691

Class: 21 في الصنف :  21

Applicant Name: tamer abedalnaser saeid maslmani   بإسم :  تامر عبد الناصر سعيد مسلماني

Applicant Address :nablus - rafeidia - sharee rae’si 
moqabel suparmarket al ale’lat 

ماركت  سوبر  مقابل   - الشارع  رفيديا   - نابلس    : العنوان 
العائالت 

Applicant for Correspondence:  Nablis - shahreaa 
- rafedia / T4

عمارة   - الرئيسي  رفيديا  شارع   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
هروش ط 4

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes.

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط 
وأسفنج، فراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان(، مواد صنع 
الفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو 
المباني(،  في  المستعمل  الزجاج  )عدا  مشغول  شبه  زجاج 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة 

في فئات أخرى.

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant for Correspondence:  al-ersal street 
,ramalla al-karmel building first floor office 4

الكرمل  عمارة   - االرسال  شارع   - الله  رام   : التبليغ   عنوان 
الطابق االول مكتب 4

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions. ( SELL HOT AND 
COLD DRINKS , DONUTS AND CROISSENT 
AND CHOCOLATE BALLS AND DCSSERTS)

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
وتفعيل  األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات 
بيع  والبارده  الساخنه  المشروبات  بيع   ( المكتبي.  النشاط 
حلويات  وبيع  شوكوالته  كرات   – وكروسون  الدونتس 

الغربيه ( 

( 159 )
 

Date :26/03/2019 التاريخ: 2019/03/26

Trademark No.:35691 العالمة التجارية رقم :  35691

Class: 21 في الصنف :  21

Applicant Name: tamer abedalnaser saeid maslmani   بإسم :  تامر عبد الناصر سعيد مسلماني

Applicant Address :nablus - rafeidia - sharee rae’si 
moqabel suparmarket al ale’lat 

ماركت  سوبر  مقابل   - الشارع  رفيديا   - نابلس    : العنوان 
العائالت 

Applicant for Correspondence:  Nablis - shahreaa 
- rafedia / T4

عمارة   - الرئيسي  رفيديا  شارع   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
هروش ط 4

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes.

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط 
وأسفنج، فراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان(، مواد صنع 
الفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو 
المباني(،  في  المستعمل  الزجاج  )عدا  مشغول  شبه  زجاج 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة 

في فئات أخرى.

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 160 )
 

Date :26/03/2019 التاريخ: 2019/03/26

Trademark No.35692: العالمة التجارية رقم :  35692

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Sharekat Speed Le Wokola` 
Almelaha Walshahen Walseyaha Walsafar Walhaj 
Wal`omrah Mosahama Khososeyah 

والسياحة  والشحن  المالحة  لوكالء  سبيد  شركة    : بإسم 
والسفر والحج والعمرة مساهمة خصوصية  

Applicant Address :Ramallah Albal’o Emaret 
Alsafeenah Tabeq 2    , 

العنوان :  رام الله البالوع عمارة السفينة ط 2  

Applicant for Correspondence:  Ramallah Albal’o 
Emaret Alsafeenah Tabeq 2  

عنوان التبليغ  : رام الله البالوع عمارة السفينة ط 2 

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

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

النشاط المكتبي 

( 161 )
 

Date :26/03/2019 التاريخ: 2019/03/26

Trademark No.:35693
العالمة التجارية رقم :  35693

Class: 39
في الصنف :  39

Applicant Name: Sharekat Speed Le Wokola` 
Almelaha Walshahen Walseyaha Walsafar Walhaj 
Wal`omrah Mosahama Khososeyah 

والسياحة  والشحن  المالحة  لوكالء  سبيد  شركة    : بإسم 
والسفر والحج والعمرة مساهمة خصوصية  

Applicant Address :Ramallah Albal’o Emaret 
Alsafeenah Tabeq 2    , 

العنوان :  رام الله البالوع عمارة السفينة ط 2  
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Applicant for Correspondence:  Ramallah Albal’o 
Emaret Alsafeenah Tabeq 2  

عنوان التبليغ  : رام الله البالوع عمارة السفينة ط 2 

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

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

( 162 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35694
العالمة التجارية رقم :  35694

Class: 29
في الصنف :  29

Applicant Name: MO’YAD KHARI HASAN 
DWEKAT

بإسم :  مؤيد خيري حسن دويكات  

Applicant Address :NABLUS - ROJEEB - 
JAWAL : 0599274105  , 

العنوان :  نابلس - روجيب - تلفون : 0599274105 

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
AMART ALASALI SHARE’ SUFYAN TABEQ 7 
JAWAL : 0595828010

- شارع سفيان  العسالي  عمارة   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
طابق سابع جوال :0595828010

Goods/Services:
MILK AND MILK PRODUCTS

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االلبان واالجبان ومشتقاتها 

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant for Correspondence:  Ramallah Albal’o 
Emaret Alsafeenah Tabeq 2  

عنوان التبليغ  : رام الله البالوع عمارة السفينة ط 2 

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

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

( 162 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35694
العالمة التجارية رقم :  35694

Class: 29
في الصنف :  29

Applicant Name: MO’YAD KHARI HASAN 
DWEKAT

بإسم :  مؤيد خيري حسن دويكات  

Applicant Address :NABLUS - ROJEEB - 
JAWAL : 0599274105  , 

العنوان :  نابلس - روجيب - تلفون : 0599274105 

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
AMART ALASALI SHARE’ SUFYAN TABEQ 7 
JAWAL : 0595828010

- شارع سفيان  العسالي  عمارة   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
طابق سابع جوال :0595828010

Goods/Services:
MILK AND MILK PRODUCTS

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االلبان واالجبان ومشتقاتها 

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 163 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35695 العالمة التجارية رقم :  35695

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: anas ibrahim hamdee qafesha بإسم :  انس ابراهيم حمدي قفيشة  

Applicant Address :al khalil  ,  EMART ELWAHA العنوان :  الخليل عمارة الواحة  

Applicant for Correspondence:  hebron - ibn roshd 
- alwha bulding - captin fashion 

عنوان التبليغ  : الخليل دوار ابن رشد - عمارة الواحة - ازياء 
القيطان

Goods/Services:
clothes

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المالبس

( 164 )
 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35696 العالمة التجارية رقم :  35696

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 
Spolka Cywilna 

بإسم :  اليزبيتا انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا   

Applicant Address :ul. Grunwaldzka 62a, 37-700 
Przemysl, Poland,  
  

 العنوان :  يو ال. جرونفالدزكا 62ايه، 37-700 برزيميسل، بولندا , 
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Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Retailing and wholesaling (including via websites), 
for others, of a variety of goods, business 
management and organisation consultancy, 
operating of shops and warehouses, including 
via the Internet, selling the aforesaid goods, mail 
order sale of the aforesaid goods, handling of 
purchase orders, conducting of online trade fairs 
for purchasing, selling and/or exchanging of goods 
and services, marketing, advertising, advertising 
the aforesaid goods and offered services on 
websites, organisation of and participation in trade 
fairs, exhibitions and demonstrations relating to 
the promotion of the aforesaid goods and offered 
services 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
عبر  ذلك  في  )بما  لألخرين  بالجملة  والبيع  بالتجزئة  البيع 
األعمال  وإدارة  السلع  من  متنوعة  لمجموعة   ، المواقع( 
واالستشارات التنظيمية ، وتشغيل المتاجر والمستودعات 
بما في ذلك عبر االنترنت، بيع السلع ، طلبات البيع عبر البريد 
للسلع ، التعامل مع أوامر الشراء، إجراء المعارض التجارية 
والخدمات،  السلع  تبادل  و/أو  وبيع  لشراء  اإلنترنت  عبر 
مواقع  على  الخدمات  وتقديم  للسلع  واإلعالن  التسويق 
و  التجارية  المعارض  في  والمشاركة  التنظيم  الويب، 
المعارض والتنظيمات المتعلقة بالترويج للسلع والخدمات 

المقدمة 

( 165 )
 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35697 العالمة التجارية رقم :  35697

Class: 44 في الصنف :  44

Applicant Name: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 
Spolka Cywilna 

بإسم :  اليزبيتا انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا   

Applicant Address :ul. Grunwaldzka 62a, 37-700 
Przemysl, Poland, 

 العنوان :  يو ال. جرونفالدزكا  62 ايه، 37-700 برزيميسل،  بولندا , 
  

Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Hygienic and beauty care for human beings or 
animals  massage salons, wellness centres and 
spa salons, saunas, solariums, aromatherapy, 
hairdressing salons, beauty salons, manicuring, 
pedicuring, tattooing, animal grooming, flower 
arrangement, visagists services, consultancy and 
advising relating to hygienic

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
صالونات  الحيوان؛  أو  لإلنسان  والجمال  الصحية  الرعاية 
التدليك، المراكز الصحية وصالونات السبا، حمامات البخار، 
خدمات التشميس، خدمات العالج بالعطور، خدمات تسريح 
الشعر، خدمات صالونات التجميل، العناية باظافر اليدين، 

العناية باظافر القدمين، 
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Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Retailing and wholesaling (including via websites), 
for others, of a variety of goods, business 
management and organisation consultancy, 
operating of shops and warehouses, including 
via the Internet, selling the aforesaid goods, mail 
order sale of the aforesaid goods, handling of 
purchase orders, conducting of online trade fairs 
for purchasing, selling and/or exchanging of goods 
and services, marketing, advertising, advertising 
the aforesaid goods and offered services on 
websites, organisation of and participation in trade 
fairs, exhibitions and demonstrations relating to 
the promotion of the aforesaid goods and offered 
services 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
عبر  ذلك  في  )بما  لألخرين  بالجملة  والبيع  بالتجزئة  البيع 
األعمال  وإدارة  السلع  من  متنوعة  لمجموعة   ، المواقع( 
واالستشارات التنظيمية ، وتشغيل المتاجر والمستودعات 
بما في ذلك عبر االنترنت، بيع السلع ، طلبات البيع عبر البريد 
للسلع ، التعامل مع أوامر الشراء، إجراء المعارض التجارية 
والخدمات،  السلع  تبادل  و/أو  وبيع  لشراء  اإلنترنت  عبر 
مواقع  على  الخدمات  وتقديم  للسلع  واإلعالن  التسويق 
و  التجارية  المعارض  في  والمشاركة  التنظيم  الويب، 
المعارض والتنظيمات المتعلقة بالترويج للسلع والخدمات 

المقدمة 

( 165 )
 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35697 العالمة التجارية رقم :  35697

Class: 44 في الصنف :  44

Applicant Name: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 
Spolka Cywilna 

بإسم :  اليزبيتا انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا   

Applicant Address :ul. Grunwaldzka 62a, 37-700 
Przemysl, Poland, 

 العنوان :  يو ال. جرونفالدزكا  62 ايه، 37-700 برزيميسل،  بولندا , 
  

Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Hygienic and beauty care for human beings or 
animals  massage salons, wellness centres and 
spa salons, saunas, solariums, aromatherapy, 
hairdressing salons, beauty salons, manicuring, 
pedicuring, tattooing, animal grooming, flower 
arrangement, visagists services, consultancy and 
advising relating to hygienic

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
صالونات  الحيوان؛  أو  لإلنسان  والجمال  الصحية  الرعاية 
التدليك، المراكز الصحية وصالونات السبا، حمامات البخار، 
خدمات التشميس، خدمات العالج بالعطور، خدمات تسريح 
الشعر، خدمات صالونات التجميل، العناية باظافر اليدين، 

العناية باظافر القدمين، 
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and beauty care for human beings or animals, 
consultancy and advisory services relating beauty, 
consultancy and advising relating cosmetics, 
consultancy and advising  relating body care,  
consultancy and advising on skin care, information 
and advising on beauty, consultancy and advisory 
services on makeup, consultancy and advisory 
services on putting on or removing the makeup, 
online consultancy and advising on makeup, 
makeup services, cosmetic consultancy and advise, 
medical services 

الوشم، تنظيف الحيوانات والعناية بها، تنسيق الزهور، خدمات 
المتعلقة  المشورة  وتقديم  االستشارات  بالجمال،  العناية 
االستشارات  الحيوان،  أو  لإلنسان  والجمال  الصحية  بالرعاية 
والخدمات االستشارية المتعلقة الجمال، االستشارات وتقديم 
االستشارات  التجميل،  مستحضرات  المتعلقة  المشورة 
االستشارات  بالجسم،  بالعناية  فيما يتعلق  المشورة  وتقديم 
وتقديم  المعلومات  بالبشرة،  العناية  بشأن  المشورة  وتقديم 
االستشارية  والخدمات  االستشارات  الجمال،  بشأن  المشورة 
بشأن  المشورة  وتقديم  االستشارية  الخدمات  الماكياج،  على 
وتقديم  اإلنترنت  عبر  االستشارات  إزالته،  أو  الماكياج  وضع 
المشورة بشأن الماكياج، خدمات مكياج، الخدمات االستشارية 
وتقديم المشورة عن مستحضرات التجميل، الخدمات الطبية 

( 166 )
 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35698 العالمة التجارية رقم :  35698

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 
Spolka Cywilna 

بإسم :  اليزبيتا انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا   

Applicant Address :ul. Grunwaldzka 62a, 37-700 
Przemysl, Poland,  
  

 العنوان :  يو ال. جرونفالدزكا 62ايه، 37-700 برزيميسل، بولندا , 
  

Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Cosmetics, make-up preparations, colour 
cosmetics, colour cosmetics for the eyes, lip 
cosmetics, nail polish top coat, perfumery and 
fragrances, cosmetic preparations for skin care, 
beauty care cosmetics  cosmetic kits 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
مستحضرات  مكياج،  مستحضرات  تجميل،  مستحضرات 
للعين،  الملونة  التجميل  مستحضرات  الملونة،  التجميل 
مستحضرات تجميل الشفاه، تغطية لطالء األظافر، العطور 
بالبشرة،  للعناية  تجميل  مستحضرات  الطيبة،  الروائح  و 

مستحضرات تجميل للعناية بالجمال، اطقم تجميل 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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  ( 167 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35699 العالمة التجارية رقم :  35699

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: LANA SALEH HAMDI SEDDIR    بإسم :  النا صالح حمدي صدر

Applicant Address :Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673,  
  

 العنوان :  نابلس - رفيديا طلعة بالتل - جوال :  0598737673 , 
  

Applicant for Correspondence:  Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673 

  : جوال   - بالتل  طلعة  رفيديا   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
 0598737673

Goods/Services:
Cosmetic soaps  cream soaps  liquid soaps  
perfumed soaps  soaps for body care  soaps for 
personal use  essential oils  cosmetic creams for 
skin care  hair care creams  hair care preparations  
hair care lotions  lotions for face and body care  nail 
care preparations  body and beauty care cosmetics  
cosmetic creams  cosmetic preparations  cosmetics  
body oils  hair coloring preparations  hair styling 
preparations  hair shampoos and conditioners  baby 
oils  shampoos for babies  bath and shower gels 
and salts not for medical purposes  bath oils  bath 
soaps  bath foam  massage oils  cosmetic massage 
creams  sun screen preparations  sunscreen creams  
sun-tanning oils and lotions  sun block preparations  
tanning and after-sun milks, gels and oils  beauty 
gels  beauty creams  body creams  face creams for 
cosmetic use  beauty lotions  body lotions  skin 
lotions  make-up  cosmetics and make-up  make-
up for the face and body  make-up removing 
preparations. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
كريم؛  شكل  على  والصابون  تجميلية،  ألغراض  الصابون 
للعناية  والصابون  المعطر،  والصابون  السائل،  والصابون 
العطرية؛  والزيوت  الشخصي؛  لالستعمال  والصابون  بالجسم؛ 
كريمات  بالبشرة؛  للعناية  التجميل  ومستحضرات  الكريمات 
للعناية  مرطب  بالشعر؛  العناية  مستحضرات  بالشعر،  العناية 
مستحضرات  بالجسم؛  والعناية  الوجه  مستحضرات  بالشعر؛ 
ألغراض  والجمال  بالجسم  العناية  ومنتجات  باألظافر؛  العناية 
التجميل،  التجميل؛ منتجات  الكريمات ومستحضرات  تجميلية؛ 
لصبغة  مستحضرات  للجسم؛  والزيوت  التجميل  مستحضرات 
الشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ شامبو ومكيف الشعر، وزيوت 
األطفال؛ شامبو لألطفال؛ رغوة االستحمام الجيل واألمالح ألغراض 
الحمام؛  الطبية؛ زيوت االستحمام؛ صابون االستحمام؛ رغوة  غير 
زيوت التدليك؛ كريمات التدليك التجميلية؛ مستحضرات الوقاية 
من الشمس، كريمات الوقاية من الشمس؛ الزيوت ومستحضرات 
منتجات  الشمس؛  من  الحماية  مستحضرات  السمرة؛  اكتساب 
تسمير البشرة ومنتجات ما بعد التعرض للشمس، مستجضرات 
كريمات  للجسم؛  كريمات  التجميل؛  كريمات  والزيوت؛  الجيل 
التجميل؛  مستحضرات  تجميلية؛  أغراض  في  تستخدم  للوجه 
التجميل  المكياج، مستحضرات  البشرة؛  للجسم؛ مرطبات  مرطب 

والمكياج؛ مكياج للوجه والجسم؛ مستحضرات إزلة المكياج. 



121 2019/9/19العـدد السادس والعشرون
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Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35699 العالمة التجارية رقم :  35699

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: LANA SALEH HAMDI SEDDIR    بإسم :  النا صالح حمدي صدر

Applicant Address :Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673,  
  

 العنوان :  نابلس - رفيديا طلعة بالتل - جوال :  0598737673 , 
  

Applicant for Correspondence:  Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673 

  : جوال   - بالتل  طلعة  رفيديا   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
 0598737673

Goods/Services:
Cosmetic soaps  cream soaps  liquid soaps  
perfumed soaps  soaps for body care  soaps for 
personal use  essential oils  cosmetic creams for 
skin care  hair care creams  hair care preparations  
hair care lotions  lotions for face and body care  nail 
care preparations  body and beauty care cosmetics  
cosmetic creams  cosmetic preparations  cosmetics  
body oils  hair coloring preparations  hair styling 
preparations  hair shampoos and conditioners  baby 
oils  shampoos for babies  bath and shower gels 
and salts not for medical purposes  bath oils  bath 
soaps  bath foam  massage oils  cosmetic massage 
creams  sun screen preparations  sunscreen creams  
sun-tanning oils and lotions  sun block preparations  
tanning and after-sun milks, gels and oils  beauty 
gels  beauty creams  body creams  face creams for 
cosmetic use  beauty lotions  body lotions  skin 
lotions  make-up  cosmetics and make-up  make-
up for the face and body  make-up removing 
preparations. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
كريم؛  شكل  على  والصابون  تجميلية،  ألغراض  الصابون 
للعناية  والصابون  المعطر،  والصابون  السائل،  والصابون 
العطرية؛  والزيوت  الشخصي؛  لالستعمال  والصابون  بالجسم؛ 
كريمات  بالبشرة؛  للعناية  التجميل  ومستحضرات  الكريمات 
للعناية  مرطب  بالشعر؛  العناية  مستحضرات  بالشعر،  العناية 
مستحضرات  بالجسم؛  والعناية  الوجه  مستحضرات  بالشعر؛ 
ألغراض  والجمال  بالجسم  العناية  ومنتجات  باألظافر؛  العناية 
التجميل،  التجميل؛ منتجات  الكريمات ومستحضرات  تجميلية؛ 
لصبغة  مستحضرات  للجسم؛  والزيوت  التجميل  مستحضرات 
الشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ شامبو ومكيف الشعر، وزيوت 
األطفال؛ شامبو لألطفال؛ رغوة االستحمام الجيل واألمالح ألغراض 
الحمام؛  الطبية؛ زيوت االستحمام؛ صابون االستحمام؛ رغوة  غير 
زيوت التدليك؛ كريمات التدليك التجميلية؛ مستحضرات الوقاية 
من الشمس، كريمات الوقاية من الشمس؛ الزيوت ومستحضرات 
منتجات  الشمس؛  من  الحماية  مستحضرات  السمرة؛  اكتساب 
تسمير البشرة ومنتجات ما بعد التعرض للشمس، مستجضرات 
كريمات  للجسم؛  كريمات  التجميل؛  كريمات  والزيوت؛  الجيل 
التجميل؛  مستحضرات  تجميلية؛  أغراض  في  تستخدم  للوجه 
التجميل  المكياج، مستحضرات  البشرة؛  للجسم؛ مرطبات  مرطب 

والمكياج؛ مكياج للوجه والجسم؛ مستحضرات إزلة المكياج. 
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( 168 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35700 العالمة التجارية رقم :  35700

Class: 25 في الصنف :  25
Applicant Name: LANA SALEH HAMDI SEDDIR    بإسم :  النا صالح حمدي صدر

Applicant Address :Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673,  
  

 العنوان :  نابلس - رفيديا طلعة بالتل - جوال :  0598737673 , 
  

Applicant for Correspondence:  Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673 

  : جوال   - بالتل  طلعة  رفيديا   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
 0598737673

Goods/Services:
Clothing and footwear, sportswear, and all kinds of 
shoes and clothing. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
انواع  وجميع   ، الرياضية  والمالبس   ، األحذية  و  المالبس 

االحذية والمالبس 

( 169 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35701 العالمة التجارية رقم :  35701

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: LANA SALEH HAMDI SEDIR    بإسم :  النا صالح حمدي صدر

Applicant Address :Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673,  
  

 العنوان :  نابلس - رفيديا طلعة بالتل - جوال :  0598737673 , 
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Applicant for Correspondence:  Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673 

  : جوال   - بالتل  طلعة  رفيديا   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
 0598737673

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

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

النشاط المكتبي. 

( 170 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35705 العالمة التجارية رقم :  35705

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Mudieb Haddad  Sons Company    بإسم :  شركة مذيب حداد واوالده

Applicant Address :P.O. Box: 1195 Zarqa 13110, 
Jordan,  
  

 , االردن   ,  13110 الزرقاء   1195 ب:  ص    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah  عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Corn chips 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
شيبس الذرة 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 171 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35706 العالمة التجارية رقم :  35706
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Applicant for Correspondence:  Nablus - Rafedia 
Talet paltel jawal 0598737673 

  : جوال   - بالتل  طلعة  رفيديا   - نابلس   : التبليغ   عنوان 
 0598737673

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

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

النشاط المكتبي. 

( 170 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35705 العالمة التجارية رقم :  35705

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Mudieb Haddad  Sons Company    بإسم :  شركة مذيب حداد واوالده

Applicant Address :P.O. Box: 1195 Zarqa 13110, 
Jordan,  
  

 , االردن   ,  13110 الزرقاء   1195 ب:  ص    :  العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah  عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Corn chips 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
شيبس الذرة 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 171 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35706 العالمة التجارية رقم :  35706
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Class: 9 في الصنف :  9
Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن    

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
 جمهورية كوريا , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
Adaptors for charging electronic cigarettes  USB 
cables for electronic cigarettes  batteries for 
electronic cigarettes  chargers for electronic 
cigarettes  charging case for electronic cigarettes  
electric plugs  plug adaptors  USB adapters 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
بي  اس  يو  اسالك  اإللكترونية؛  السجائر  لشحن  محوالت 
اإللكترونية؛  للسجائر  بطاريات  اإللكترونية؛  للسجائر 
للسجائر  شحن  علبة  اإللكترونية؛  للسجائر  شواحن 
اإللكترونية؛ مقابس؛ محوالت مقابس؛ محوالت يو اس بي 

Special condition:    العالمة اليعطي ان تسجيل هذه  اشتراطات خاصة:  
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 172 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35707 العالمة التجارية رقم :  35707

Class: 11 في الصنف :  11

Applicant Name: KT & G Corporation بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن 

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
 جمهورية كوريا , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 
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Goods/Services:
Electric heaters  heating filaments, electric  
power-operated vaporizers for household use  
tobacco roasters  cooling installations for tobacco  
boilers, other than parts of machines  steam facial 
apparatus [saunas]  apparatus for steam generating  
evaporators for chemical processing 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
سخانات كهربائية؛ فتائل تسخين كهربائية؛ مرذاذ تبخير 
يشغل بالطاقة لالستخدام المنزلي؛ محمصات تبغ؛ اجهزة 
تبريد للتبغ؛ بويلرات ليس اجزاء من ماكنات؛ اجهزة لتوليد 
البخار للوجه )ساونا(؛ اجهزة لتوليد البخار؛ مرذاذ للتصنيع 

الكيماوي 

Special condition:    العالمة اليعطي ان تسجيل هذه  اشتراطات خاصة:  
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 173 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35708 العالمة التجارية رقم :  35708

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: KT & G Corporation   بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
 جمهورية كوريا , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah  عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
humidors  tobacco substitutes  cigar cutters  
cigars  ashtrays for smokers  electronic cigarettes  
electronic cigarette cartridges  sticks for cleaning 
and disinfecting electronic cigarettes  cleaning 
implement for electronic cigarettes  cleaning 
brushes for electronic cigarettes  pads for cleaning 
electronic cigarettes  brushes for cleaning electronic 
cigarettes  sticks for cleaning electronic cigarettes  
atomizers for electronic cigarettes  protective cases 
for electronic cigarettes  liquid solutions for use in 
electronic cigarettes

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تبغ؛ سيجار؛ بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛   سجائر؛ 
محاليل االلكترونية؛  السجائر  علب  الكترونية؛   سجائر 
محاليل اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام   النيكوتين 
اإللكترونية؛ السجائر  في  لالستخدام  السائلة   النيكوتين 
اإللكترونية؛ السجائر  في  لالستخدام  سائلة   محاليل 
في لالستخدام  األساسية،  الزيوت  بخالف   المنكهات، 
قطاعات التبغ؛  لترطيب  صناديق  اإللكترونية؛   السجائر 
 سيجار؛ منافض سجائر؛ سالسل رقبة للسجائر االلكترونية؛
وتعقيم لتنظيف  اعواد  االلكترونية؛  للسجائر   بخاخات 
السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف للسجائر االلكترونية؛
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Goods/Services:
Electric heaters  heating filaments, electric  
power-operated vaporizers for household use  
tobacco roasters  cooling installations for tobacco  
boilers, other than parts of machines  steam facial 
apparatus [saunas]  apparatus for steam generating  
evaporators for chemical processing 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
سخانات كهربائية؛ فتائل تسخين كهربائية؛ مرذاذ تبخير 
يشغل بالطاقة لالستخدام المنزلي؛ محمصات تبغ؛ اجهزة 
تبريد للتبغ؛ بويلرات ليس اجزاء من ماكنات؛ اجهزة لتوليد 
البخار للوجه )ساونا(؛ اجهزة لتوليد البخار؛ مرذاذ للتصنيع 

الكيماوي 

Special condition:    العالمة اليعطي ان تسجيل هذه  اشتراطات خاصة:  
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 173 )
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35708 العالمة التجارية رقم :  35708

Class: 34 في الصنف :  34

Applicant Name: KT & G Corporation   بإسم :  كي تي & جي كوربوريشن

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea,  
  

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, 
 جمهورية كوريا , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah  عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and smokers articles  
humidors  tobacco substitutes  cigar cutters  
cigars  ashtrays for smokers  electronic cigarettes  
electronic cigarette cartridges  sticks for cleaning 
and disinfecting electronic cigarettes  cleaning 
implement for electronic cigarettes  cleaning 
brushes for electronic cigarettes  pads for cleaning 
electronic cigarettes  brushes for cleaning electronic 
cigarettes  sticks for cleaning electronic cigarettes  
atomizers for electronic cigarettes  protective cases 
for electronic cigarettes  liquid solutions for use in 
electronic cigarettes

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
تبغ؛ سيجار؛ بدائل  المدخنين؛  وادوات  التبغ  تبغ؛   سجائر؛ 
محاليل االلكترونية؛  السجائر  علب  الكترونية؛   سجائر 
محاليل اإللكترونية؛  السجائر  في  لالستخدام   النيكوتين 
اإللكترونية؛ السجائر  في  لالستخدام  السائلة   النيكوتين 
اإللكترونية؛ السجائر  في  لالستخدام  سائلة   محاليل 
في لالستخدام  األساسية،  الزيوت  بخالف   المنكهات، 
قطاعات التبغ؛  لترطيب  صناديق  اإللكترونية؛   السجائر 
 سيجار؛ منافض سجائر؛ سالسل رقبة للسجائر االلكترونية؛
وتعقيم لتنظيف  اعواد  االلكترونية؛  للسجائر   بخاخات 
السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف للسجائر االلكترونية؛
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  nicotine solutions for use in electronic cigarettes  
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarette  cover case for electronic cigarette devices  
neck chains for electronic cigarettes  cleaners 
for electronic cigarettes  decorative covers for 
electronic cigarettes  electric cleaners for electronic 
cigarettes  cleaning apparatus for electronic 
cigarettes  flavorings, other than essential oils, 
for use in electronic cigarettes  smokers articles 
(including lighters for smokers)  USB adapters for 
electronic cigarettes 

لتنظيف  لبادات  االلكترونية؛  للسجائر  تنظيف   فراشي 
 السجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر االلكترونية؛
تنظيف اجهزة  االلكترونية؛  السجائر  لتنظيف   اعواد 
علبة االلكترونية؛  للسجائر  االلكترونية؛ منظفات   للسجائر 
 تغطية الجهزة السجائر االلكترونية؛ علب لحماية السجائر
منظفات االلكترونية؛  للسجائر  مزينة  علب   االلكترونية؛ 
 كهربائية للسجائر االلكترونية ؛ادوات المدخنين )بما فيها

 للسجائر اإللكترونية USB الوالعات للمدخنين(؛ محول

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 174 )
 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35709 العالمة التجارية رقم :  35709

Class: 26 في الصنف :  26

Applicant Name: maha khaled Mahmoud saba~na    بإسم :  مها خالد محمود سباعنة

Applicant Address :jenin _ al hara al sharqi  
0598419517  

العنوان :  جنين _ الحارة الشرقية جوال 0598419517 

Applicant for Correspondence:  jenin _ al hara al 
sharqi / 0598419517

عنوان التبليغ  : جنين _ الحارة الشرقية جوال 0598419517

Goods/Services:
Lace and embroidery, ribbons and braid

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المخرمات و المطرزات و األشرطة

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 175 )

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35711 العالمة التجارية رقم :  35711

Class: 2 في الصنف :  2

Applicant Name: Al-Jazeera Factory for Paints 
Company 

بإسم :  شركة مصنع الجزيرة للدهانات   

Applicant Address :Khamis Mushayt  P.O. Box 
1900 Khamis Mushayt 61961 Saudi Arabia.,  
  

العنوان :  خميس مشيط ص ب 1900خميس مشيط 
61961 المملكة العربية السعودية , 

Applicant for Correspondence:  Nablus- P.O Box 
219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Paints, varnishes, lacquers  preservatives against 
rust and against deterioration of wood  colorants  
mordants  raw natural resins  metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
من  الوقاية  مواد  اللك،  وطالءات  والورنيش  الدهانات 
الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد 
تثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق 
وعمال  الديكور  وفنيي  الدهانين  إلستخدام  مسحوق  أو 

الطباعة والفنانين 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 176 )

 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35712 العالمة التجارية رقم :  35712
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( 175 )

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35711 العالمة التجارية رقم :  35711

Class: 2 في الصنف :  2

Applicant Name: Al-Jazeera Factory for Paints 
Company 

بإسم :  شركة مصنع الجزيرة للدهانات   

Applicant Address :Khamis Mushayt  P.O. Box 
1900 Khamis Mushayt 61961 Saudi Arabia.,  
  

العنوان :  خميس مشيط ص ب 1900خميس مشيط 
61961 المملكة العربية السعودية , 

Applicant for Correspondence:  Nablus- P.O Box 
219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Paints, varnishes, lacquers  preservatives against 
rust and against deterioration of wood  colorants  
mordants  raw natural resins  metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
من  الوقاية  مواد  اللك،  وطالءات  والورنيش  الدهانات 
الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد 
تثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق 
وعمال  الديكور  وفنيي  الدهانين  إلستخدام  مسحوق  أو 

الطباعة والفنانين 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 176 )

 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35712 العالمة التجارية رقم :  35712
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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, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland,  
  

 , -----2 نوشاتيل، سويسرا   ،3 :  كاي جينريناود   العنوان 
  

Applicant for Correspondence:   SABA &CO.IP-
B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST BANK

عنوان التبليغ  : سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص .ب 
4472 البيرة

Goods/Services:
Customer relationship management  customer 
service management  customer loyalty services  
all these services being exclusively related to 
electronic cigarettes, tobacco heating devices, 
electronic smoking devices and batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
الوالء  خدمات  العمالء؛  خدمة  إدارة  الزبائن؛  عالقات  إدارة 
حصرًيا  مرتبطة  الخدمات  هذه  كل  للزبائن؛  التشجيعية 
أجهزة  التبغ،  تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  بالسجائر 
البطاريات  وشحن  اإللكترونية  والبطاريات  التدخين 
وأجهزة  التبغ  تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  للسجائر 

التدخين األلكترونية 

  ( 177 )

 
Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35713 العالمة التجارية رقم :  35713

Class: 36 في الصنف :  36
Applicant Name: Philip Morris Products S.A.    .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland, 

 , -----2 نوشاتيل، سويسرا   ،3 :  كاي جينريناود   العنوان 
  

Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Insurance services  insurance services relating 
to the service and repair of apparatus  warranty 
services  all these services being exclusively 
related to electronic cigarettes, tobacco heating 
devices, electronic smoking devices and batteries 
and battery chargers for electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking 
devices 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
خدمات التأمين؛ خدمات التأمين المتعلقة بخدمة وإصالح 
مرتبطة  الخدمات  هذه  كل  الضمان؛  خدمات  الجهاز؛ 
التبغ،  تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  بالسجائر  حصرًيا 
أجهزة التدخين والبطاريات اإللكترونية وشحن البطاريات 
وأجهزة  التبغ  تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  للسجائر 

التدخين األلكترونية 
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( 178 )

 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35714 العالمة التجارية رقم :  35714

Class: 37 في الصنف :  37

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland,  
  

 , -----2 نوشاتيل، سويسرا   ،3 :  كاي جينريناود   العنوان 
  

Applicant for Correspondence:   SABA &CO.IP-
B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST BANK

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Maintenance and repair of electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking 
devices  maintenance and repair of batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices  
all these services being exclusively related to 
electronic cigarettes, tobacco heating devices, 
electronic smoking devices and batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
أجهزة  األلكترونية،  السجائر  وإصالح  صيانة  خدمات 
تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية؛ خدمات صيانة 
وإصالح البطاريات وشواحن البطاريات للسجائر األلكترونية 
األلكترونية؛ كل  التدخين  وأجهزة  التبغ  أجهزة تسخين   ،
هذه الخدمات مرتبطة حصرًيا بالسجائر اإللكترونية، أجهزة 
اإللكترونية  والبطاريات  التدخين  أجهزة  التبغ،  تسخين 
تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  للسجائر  البطاريات  وشحن 

التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية 

( 179 )
 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35715 العالمة التجارية رقم :  35715
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( 178 )

 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35714 العالمة التجارية رقم :  35714

Class: 37 في الصنف :  37

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland,  
  

 , -----2 نوشاتيل، سويسرا   ،3 :  كاي جينريناود   العنوان 
  

Applicant for Correspondence:   SABA &CO.IP-
B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST BANK

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Maintenance and repair of electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking 
devices  maintenance and repair of batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices  
all these services being exclusively related to 
electronic cigarettes, tobacco heating devices, 
electronic smoking devices and batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
أجهزة  األلكترونية،  السجائر  وإصالح  صيانة  خدمات 
تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية؛ خدمات صيانة 
وإصالح البطاريات وشواحن البطاريات للسجائر األلكترونية 
األلكترونية؛ كل  التدخين  وأجهزة  التبغ  أجهزة تسخين   ،
هذه الخدمات مرتبطة حصرًيا بالسجائر اإللكترونية، أجهزة 
اإللكترونية  والبطاريات  التدخين  أجهزة  التبغ،  تسخين 
تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  للسجائر  البطاريات  وشحن 

التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية 

( 179 )
 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35715 العالمة التجارية رقم :  35715
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Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: JAMIL IBRAHIM SARSOUR بإسم :  جميل ابراهيم صرصور  

Applicant Address :ALKHALIL  , DAWAR 
ELSHAABA

العنوان :  الخليل دوار الشعابة 

Applicant for Correspondence:  ALKHALIL عنوان التبليغ  : الخليل - السوق الحرة - رأس الجورة دوار 
الشعابة

Goods/Services:
SHOES AND CLOTHES

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
المالبس واالحذية

( 180 )
 

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35716 العالمة التجارية رقم :  35716

Class: 16 في الصنف :  16

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

جاليريا سنتر، ص.  عمارة  نابلس،   : التبليغ   عنوان 
ب. 768

Goods/Services:
Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging, face towels of paper, paper, printed 
publications, tissues of paper for removing make-
up, toilet paper , hygienic paper, towels of paper, 
wrapping paper/ packing paper, writing paper, 
stationery, copying paper, paper sheets.

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
لتغليف األطعمة،  البالستيك  أو  الورق  أوراق مصنوعة من 
مناشف للوجه من الورق، الورق، منشوراتمطبوعة، مناديل 
ورق  تواليت،  ورق  التجميل،  مستحضرات  لإلزالة  منالورق 
صحي، مناشف من الورق، ورق لف/ ورق تغليف، ورق كتابة، 

قرطاسية،ورق نسخ، صفائح من الورق.
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( 181 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35717 العالمة التجارية رقم :  35717

Class: 25 في الصنف :  25
Applicant Name: mohammad d,eab abdalraheem 
irshed

بإسم :  محمد ذيب عبدالرحيم ارشيد  

Applicant Address :jenin- mojamma3 alnemr mool  
,  T 2 / 0569056932

 العنوان :  جنين-مجمع النمر مول-ط2
تلفون رقم 0569056932 

Applicant for Correspondence:  jenin-dowar yahia 
auash- 3amart alhwaty-f3

عياش-عمارة  يحيى  جنين-دوار   : التبليغ   عنوان 
الحويطي-ط3

Goods/Services:
headgear,footwear,clothing 

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

( 182 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35718 العالمة التجارية رقم :  35718

Class: 21 في الصنف :  21
Applicant Name: anan emad hamzeh hamarsheh بإسم :  عنان عماد حمزة حمارشة   

Applicant Address :jenin-share3 alnasreh-eskan 
sabah alkher  , 0569178245

 العنوان :  جنين-شارع الناصرة-اسكان صباح الخير
هاتف رقم 0569178245 
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( 181 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35717 العالمة التجارية رقم :  35717

Class: 25 في الصنف :  25
Applicant Name: mohammad d,eab abdalraheem 
irshed

بإسم :  محمد ذيب عبدالرحيم ارشيد  

Applicant Address :jenin- mojamma3 alnemr mool  
,  T 2 / 0569056932

 العنوان :  جنين-مجمع النمر مول-ط2
تلفون رقم 0569056932 

Applicant for Correspondence:  jenin-dowar yahia 
auash- 3amart alhwaty-f3

عياش-عمارة  يحيى  جنين-دوار   : التبليغ   عنوان 
الحويطي-ط3

Goods/Services:
headgear,footwear,clothing 

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

( 182 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35718 العالمة التجارية رقم :  35718

Class: 21 في الصنف :  21
Applicant Name: anan emad hamzeh hamarsheh بإسم :  عنان عماد حمزة حمارشة   

Applicant Address :jenin-share3 alnasreh-eskan 
sabah alkher  , 0569178245

 العنوان :  جنين-شارع الناصرة-اسكان صباح الخير
هاتف رقم 0569178245 
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Applicant for Correspondence:  jenin-dowar yahia 
auash-3mart alhwety-f3

عنوان التبليغ  : جنين-دوار يحيى عياش- عمارة 
الحويطي-ط3

Goods/Services:
household or kitchen utensils and containers; coms 
and sponges; brushes (expect paint brushes); brush 
-making materials; articles for cleaning purposess ; 
steelwool; unworked or semiworked glass (expect 
glass used in building ); glassware, procelain and 
earthenware not included in other clothes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات واوني لالستعمال المنزلي والمطبخ, امشاط اسفنج, 
فراشي )عدا فراشي التلوين والدهان( مواد صنع الفراشي, 
زجاج  او  مشغول  غير  زجاج   , جلي  سلك  تنظيف,  أدوات 
اواني  امباني(  في  المستعمل  الزجاج  )عدا  مشغول  غير 
في  واردة  خزفيىة  واوني  الصيني  الخزف  واواني  زجاجية 

فئات أخرى

  

( 183 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35719 العالمة التجارية رقم :  35719

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Sharekat Manager Home 
Liltijarah Alamah Walajhizah Alkahrabaiya 

بإسم :  شركة مانجر هوم للتجارة العامة واالجهزة 
الكهربائية  

Applicant Address :Qetah  Gaza Jabalia Shar’e 
Yafa Makhzan Daban  , 

العنوان :  قطاع غزة  جباليا شارع يافا مخزن ضبان 

Applicant for Correspondence:  Qetah  Gaza 
Jabalia Shar’e Yafa Makhzan Daban 

عنوان التبليغ  : قطاع غزة  جباليا شارع يافا مخزن ضبان

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

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

النشاط المكتبي

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

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 184 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35720 العالمة التجارية رقم :  35720

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: .HANGZHOU HENGXIN IMP.  
EXP. CO., LTD 

بإسم :  هانغزهو هينغكسين امب. آند اكسب. كو.، ليمتد.   

Applicant Address :Room 802, Jia lian 
hua ming building, Xiacheng district, 
Hangzhou Zhejiang Province, China,  
  

العنوان :  روم 802، جيا ليان هوا مينغ بيلدينغ، كسياشينغ 
 , الصين  بروفينس،  زهيجيانغ  هانغزهو   ديستريكت، 

  
Applicant for Correspondence:  Tammun – State of 
Palestine - 0595521917

عنوان التبليغ  : طمون – دولة فلسطين  - جوال : 
0595521917

Goods/Services:
clothing*  layettes [clothing]  shoes  caps 
[headwear]  hosiery  gloves [clothing]  scarves  
girdles  football shoes  raincoats. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للرأس(؛  )أغطية  قبعات  أحذية؛  للمواليد؛  مالبس  مالبس؛ 
مالبس محبوكة؛ قفازات )مالبس(؛ لفاعات؛ مشدات للنساء؛ 

أحذية لكرة القدم؛ معاطف واقية من المطر. 

( 185 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35721 العالمة التجارية رقم :  35721

Class: 21 في الصنف :  21
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( 184 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35720 العالمة التجارية رقم :  35720

Class: 25 في الصنف :  25

Applicant Name: .HANGZHOU HENGXIN IMP.  
EXP. CO., LTD 

بإسم :  هانغزهو هينغكسين امب. آند اكسب. كو.، ليمتد.   

Applicant Address :Room 802, Jia lian 
hua ming building, Xiacheng district, 
Hangzhou Zhejiang Province, China,  
  

العنوان :  روم 802، جيا ليان هوا مينغ بيلدينغ، كسياشينغ 
 , الصين  بروفينس،  زهيجيانغ  هانغزهو   ديستريكت، 

  
Applicant for Correspondence:  Tammun – State of 
Palestine - 0595521917

عنوان التبليغ  : طمون – دولة فلسطين  - جوال : 
0595521917

Goods/Services:
clothing*  layettes [clothing]  shoes  caps 
[headwear]  hosiery  gloves [clothing]  scarves  
girdles  football shoes  raincoats. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للرأس(؛  )أغطية  قبعات  أحذية؛  للمواليد؛  مالبس  مالبس؛ 
مالبس محبوكة؛ قفازات )مالبس(؛ لفاعات؛ مشدات للنساء؛ 

أحذية لكرة القدم؛ معاطف واقية من المطر. 

( 185 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35721 العالمة التجارية رقم :  35721

Class: 21 في الصنف :  21
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Applicant Name: sharikat albaha al massi lltuhaf 
alsharqiah

بإسم :  شركة البهاء الماسي للتحف الشرقية  

Applicant Address ::  al khalil -  NAMRA  -  
2228043

العنوان :  الخليل نمرة 

Applicant for Correspondence:  al khalil -  
NAMRA  -  2228043

عنوان التبليغ  : الخليل- نمرة - 2228043

Goods/Services:
ceramic art craft

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التحف الخزفية 

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

  

( 186 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35722 العالمة التجارية رقم :  35722

Class: 34 في الصنف :  34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland, 

العنوان :  كاي جينريناود 3، -----2 نوشاتيل، سويسرا , 

Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
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 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,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التدخين  وأجهزة  االلكترونية  للسجائر  السلكية  المبخرات 
بما في ذلك  التبغ،  المصّنع؛ منتجات  أو  الخام  التبغ،  االلكترونية؛ 
اليدوية،  اللف  ماكينات  تبغ  الرفيع،  السيجار  السجائر،  السيجار، 
المصنوعة  السجائر  السعوط،  تبغ  المضغ،  تبغ  الغليون،  تبغ 
األغراض  )لغير  التبغ  بدائل  السعوط؛  والقرنفل؛  التبغ  مزيج  من 
الطبية(؛ مستلزمات المدخنين، بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر 
الغاليين،  السجائر،  ومنافض  علب  التبغ،  علب  السجائر،  فالتر   ،
أدوات الجيب للف السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
وقطعها  إلكترونية  أجهزة   ، يتم تسخينها  التي  التبغ  منتجات 
النيكوتين  رذاذ  إطالق  أجل  من  التبغ  أو  السجائر  لغاية تسخين 
لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر 

االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ 
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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  smokers 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. 

السجائر  عن  كبدائل  االلكترونية  السجائر  اإللكترونية؛  السجائر 
المحتوي  النيكوتين  الستنشاق  اإللكترونية  األجهزة  التقليدية؛ 
على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين ، منتجات التبغ وبدائل 
ولوازم  قطع  اإللكترونية؛  للسجائر  المدخنين  مستلزمات  التبغ؛ 
للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة، في الفئة 34؛ أجهزة إطفاء 
علب  نة؛ 

ّ
المسخ التبغ  أعواد  وكذلك  ن 

ّ
المسخ والسيجار  السجائر 

السلكية  المبخرات  الشحن.  إلعادة  القابلة  اإللكترونية  السجائر 
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؛ 
المدخنين،  مستلزمات  الطبية(؛  األغراض  )لغير  التبغ  بدائل 
التبغ،  علب  السجائر،  فالتر   ، السجائر  وأنابيب  ورق  ذلك  في  بما 
السجائر،  للف  الجيب  أدوات  الغاليين،  السجائر،  ومنافض  علب 
يتم  التي  التبغ  منتجات  التبغ،  أعواد  الثقاب؛  أعواد  القداحات؛ 
السجائر  تسخين  لغاية  وقطعها  إلكترونية  أجهزة   ، تسخينها 
محاليل  ؛  لالستنشاق  النيكوتين  رذاذ  إطالق  أجل  من  التبغ  أو 
النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة 
االلكترونية  السجائر  اإللكترونية؛  السجائر  اإللكتروني؛  التدخين 
اإللكترونية الستنشاق  األجهزة  التقليدية؛  السجائر  كبدائل عن 
للمدخنين  بالفم  التبخير  المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة  النيكوتين 
للسجائر  المدخنين  مستلزمات  التبغ؛  وبدائل  التبغ  منتجات   ،
اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة، في 
ن وكذلك أعواد 

ّ
الفئة 34؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المسخ

نة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن 
ّ
التبغ المسخ

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

  االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 187 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31
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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  smokers 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. 

السجائر  عن  كبدائل  االلكترونية  السجائر  اإللكترونية؛  السجائر 
المحتوي  النيكوتين  الستنشاق  اإللكترونية  األجهزة  التقليدية؛ 
على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين ، منتجات التبغ وبدائل 
ولوازم  قطع  اإللكترونية؛  للسجائر  المدخنين  مستلزمات  التبغ؛ 
للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة، في الفئة 34؛ أجهزة إطفاء 
علب  نة؛ 

ّ
المسخ التبغ  أعواد  وكذلك  ن 

ّ
المسخ والسيجار  السجائر 

السلكية  المبخرات  الشحن.  إلعادة  القابلة  اإللكترونية  السجائر 
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؛ 
المدخنين،  مستلزمات  الطبية(؛  األغراض  )لغير  التبغ  بدائل 
التبغ،  علب  السجائر،  فالتر   ، السجائر  وأنابيب  ورق  ذلك  في  بما 
السجائر،  للف  الجيب  أدوات  الغاليين،  السجائر،  ومنافض  علب 
يتم  التي  التبغ  منتجات  التبغ،  أعواد  الثقاب؛  أعواد  القداحات؛ 
السجائر  تسخين  لغاية  وقطعها  إلكترونية  أجهزة   ، تسخينها 
محاليل  ؛  لالستنشاق  النيكوتين  رذاذ  إطالق  أجل  من  التبغ  أو 
النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة 
االلكترونية  السجائر  اإللكترونية؛  السجائر  اإللكتروني؛  التدخين 
اإللكترونية الستنشاق  األجهزة  التقليدية؛  السجائر  كبدائل عن 
للمدخنين  بالفم  التبخير  المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة  النيكوتين 
للسجائر  المدخنين  مستلزمات  التبغ؛  وبدائل  التبغ  منتجات   ،
اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة، في 
ن وكذلك أعواد 

ّ
الفئة 34؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المسخ

نة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن 
ّ
التبغ المسخ

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

  االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 187 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31
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Trademark No.:35723 العالمة التجارية رقم :  35723

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Elite Gold Ltd.    .بإسم :  إيليت غولد ليمتد

Applicant Address :Portcullis Chambers, 
4th Floor, Ellen Skelton  Building, 3076 
Sir Francis Drake Highway,Road Town, 
Tortola VG1110,British Virgin Islands,  
  

إيلين  الرابع،  الطابق  بورتكوليس  تشامبيرس،    : العنوان 
سكيلتون بيلدينغ، 3076 سير فرانسيس دراكي هايواي، 
 رود تاون ، تورتوال في جي 1110، جزر العذراء البريطانية , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
coffee, tea, coffee beverages with milk ,cocoa, 
cookies, biscuits,cereals, candy, chocolate, 
chocolate-based beverages, cocoa-based beverages, 
bread ,cakes, pastry and confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكاكاو،  الحليب،  مع  القهوة  مشروبات  الشاي،  القهوة، 
الشوكوال،  الحلوى،  الحبوب،  البسكويت،  المحلى،  الكعك 
التي  المشروبات  الشوكوالته،  أساسها  التي  المشروبات 

أساسها الكاكاو، الخبز، الكعك، المعجنات و الحلويات 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 188 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35724 العالمة التجارية رقم :  35724

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Elite Gold Ltd.    .بإسم :  إيليت غولد ليمتد
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Applicant Address :Portcullis Chambers, 
4th Floor, Ellen Skelton  Building, 3076 
Sir Francis Drake Highway,Road Town, 
Tortola VG1110,British Virgin Islands,  
  

إيلين  الرابع،  الطابق  بورتكوليس  تشامبيرس،    : العنوان 
سكيلتون بيلدينغ، 3076 سير فرانسيس دراكي هايواي، 
 رود تاون ، تورتوال في جي 1110، جزر العذراء البريطانية , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
coffee, tea, coffee beverages with milk ,cocoa, 
cookies, biscuits,cereals, candy, chocolate, 
chocolate-based beverages, cocoa-based beverages, 
bread ,cakes, pastry and confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكاكاو،  الحليب،  مع  القهوة  مشروبات  الشاي،  القهوة، 
الشوكوال،  الحلوى،  الحبوب،  البسكويت،  المحلى،  الكعك 
التي  المشروبات  الشوكوالته،  أساسها  التي  المشروبات 

أساسها الكاكاو، الخبز، الكعك، المعجنات و الحلويات 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  ( 189 )

 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35725 العالمة التجارية رقم :  35725

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Elite Gold Ltd.    .بإسم :  إيليت غولد ليمتد

Applicant Address :Portcullis Chambers, 4th Floor, 
Ellen Skelton  Building, 3076 Sir Francis Drake 
Highway,Road Town, Tortola VG1110,British 
Virgin Islands, 

إيلين  الرابع،  الطابق  بورتكوليس  تشامبيرس،    : العنوان 
سكيلتون بيلدينغ، 3076 سير فرانسيس دراكي هايواي، 
رود تاون ، تورتوال في جي 1110، جزر العذراء البريطانية , 

Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
coffee, tea, cereal, sugar, biscuits , cookies, cakes, 
bread, pastry, waffles and confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة، الشاي، الحبوب، السكر، البسكويت، الكعك المحلى، 

الكعك، الخبز، المعجنات، الفطائر والحلويات 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant Address :Portcullis Chambers, 
4th Floor, Ellen Skelton  Building, 3076 
Sir Francis Drake Highway,Road Town, 
Tortola VG1110,British Virgin Islands,  
  

إيلين  الرابع،  الطابق  بورتكوليس  تشامبيرس،    : العنوان 
سكيلتون بيلدينغ، 3076 سير فرانسيس دراكي هايواي، 
 رود تاون ، تورتوال في جي 1110، جزر العذراء البريطانية , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
coffee, tea, coffee beverages with milk ,cocoa, 
cookies, biscuits,cereals, candy, chocolate, 
chocolate-based beverages, cocoa-based beverages, 
bread ,cakes, pastry and confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكاكاو،  الحليب،  مع  القهوة  مشروبات  الشاي،  القهوة، 
الشوكوال،  الحلوى،  الحبوب،  البسكويت،  المحلى،  الكعك 
التي  المشروبات  الشوكوالته،  أساسها  التي  المشروبات 

أساسها الكاكاو، الخبز، الكعك، المعجنات و الحلويات 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  ( 189 )

 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35725 العالمة التجارية رقم :  35725

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Elite Gold Ltd.    .بإسم :  إيليت غولد ليمتد

Applicant Address :Portcullis Chambers, 4th Floor, 
Ellen Skelton  Building, 3076 Sir Francis Drake 
Highway,Road Town, Tortola VG1110,British 
Virgin Islands, 

إيلين  الرابع،  الطابق  بورتكوليس  تشامبيرس،    : العنوان 
سكيلتون بيلدينغ، 3076 سير فرانسيس دراكي هايواي، 
رود تاون ، تورتوال في جي 1110، جزر العذراء البريطانية , 

Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
coffee, tea, cereal, sugar, biscuits , cookies, cakes, 
bread, pastry, waffles and confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة، الشاي، الحبوب، السكر، البسكويت، الكعك المحلى، 

الكعك، الخبز، المعجنات، الفطائر والحلويات 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 190 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35726 العالمة التجارية رقم :  35726

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: Elite Gold Ltd.    .بإسم :  إيليت غولد ليمتد

Applicant Address :Portcullis Chambers, 
4th Floor, Ellen Skelton  Building, 3076 Sir 
Francis Drake Highway,Road Town, Tortola 
VG1110,British Virgin Islands,  
  

إيلين  الرابع،  الطابق  بورتكوليس  تشامبيرس،    : العنوان 
سكيلتون بيلدينغ، 3076 سير فرانسيس دراكي هايواي، 
 رود تاون ، تورتوال في جي 1110، جزر العذراء البريطانية , 

  
Applicant for Correspondence:   SABA &CO.IP-
B.O.BOX 4472-ELBIREH-WEST BANK

عنوان التبليغ  :  سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص .ب 
4472 البيرة

Goods/Services:
coffee, tea, cereal, sugar, biscuits , cookies, cakes, 
bread, pastry, waffles and confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة، الشاي، الحبوب، السكر، البسكويت، الكعك المحلى، 

الكعك، الخبز، المعجنات، الفطائر والحلويات 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 191 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35727 العالمة التجارية رقم :  35727

Class: 37 في الصنف :  37

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.    .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه
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Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland, 

 العنوان :  كاي جينريناود 3، -----2 نوشاتيل، سويسرا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

عنوان التبليغ  : ص . ب 4472 البيرة - الضفة الغربية - 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Maintenance and repair of electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking 
devices  maintenance and repair of batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices  
all these services being exclusively related to 
electronic cigarettes, tobacco heating devices, 
electronic smoking devices and batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهزة  األلكترونية،  السجائر  وإصالح  صيانة  خدمات 
تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية؛ خدمات صيانة 
وإصالح البطاريات وشواحن البطاريات للسجائر األلكترونية 
األلكترونية؛ كل  التدخين  وأجهزة  التبغ  أجهزة تسخين   ،
هذه الخدمات مرتبطة حصرًيا بالسجائر اإللكترونية، أجهزة 
اإللكترونية  والبطاريات  التدخين  أجهزة  التبغ،  تسخين 
تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  للسجائر  البطاريات  وشحن 

التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية 

Special condition:    اللون على  العالمة  تشتمل  خاصة:   اشتراطات 
االسود واالزرق الفاتح وخلفية رمادية مع عدم منح 

care plus حماية على كلمة

( 192 )  
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35728 العالمة التجارية رقم :  35728

Class: 36 في الصنف :  36

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland, 

 , -----2 نوشاتيل، سويسرا   ،3 :  كاي جينريناود   العنوان 
  

Applicant for Correspondence:   Quai Jeanrenaud 
3, 2----- Neuchâtel, Switzerland,

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Insurance services  insurance services relating 
to the service and repair of apparatus  warranty 
services  all these services being exclusively 
related to electronic cigarettes, tobacco heating 
devices, electronic smoking devices and batteries 
and battery chargers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التأمين؛ خدمات التأمين المتعلقة بخدمة وإصالح 
الجهاز؛ خدمات الضمان؛ كل هذه الخدمات مرتبطة حصرًيا 
أجهزة  التبغ،  تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  بالسجائر 

التدخين والبطاريات اإللكترونية
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Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland, 

 العنوان :  كاي جينريناود 3، -----2 نوشاتيل، سويسرا , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O.Box 4472 El-
Bireh Tel: +970 2 2989760 

عنوان التبليغ  : ص . ب 4472 البيرة - الضفة الغربية - 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Maintenance and repair of electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking 
devices  maintenance and repair of batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices  
all these services being exclusively related to 
electronic cigarettes, tobacco heating devices, 
electronic smoking devices and batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهزة  األلكترونية،  السجائر  وإصالح  صيانة  خدمات 
تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية؛ خدمات صيانة 
وإصالح البطاريات وشواحن البطاريات للسجائر األلكترونية 
األلكترونية؛ كل  التدخين  وأجهزة  التبغ  أجهزة تسخين   ،
هذه الخدمات مرتبطة حصرًيا بالسجائر اإللكترونية، أجهزة 
اإللكترونية  والبطاريات  التدخين  أجهزة  التبغ،  تسخين 
تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  للسجائر  البطاريات  وشحن 

التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية 

Special condition:    اللون على  العالمة  تشتمل  خاصة:   اشتراطات 
االسود واالزرق الفاتح وخلفية رمادية مع عدم منح 

care plus حماية على كلمة

( 192 )  
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35728 العالمة التجارية رقم :  35728

Class: 36 في الصنف :  36

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland, 

 , -----2 نوشاتيل، سويسرا   ،3 :  كاي جينريناود   العنوان 
  

Applicant for Correspondence:   Quai Jeanrenaud 
3, 2----- Neuchâtel, Switzerland,

 - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Insurance services  insurance services relating 
to the service and repair of apparatus  warranty 
services  all these services being exclusively 
related to electronic cigarettes, tobacco heating 
devices, electronic smoking devices and batteries 
and battery chargers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التأمين؛ خدمات التأمين المتعلقة بخدمة وإصالح 
الجهاز؛ خدمات الضمان؛ كل هذه الخدمات مرتبطة حصرًيا 
أجهزة  التبغ،  تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  بالسجائر 

التدخين والبطاريات اإللكترونية
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for electronic cigarettes, tobacco heating devices 
and electronic smoking devices 

تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  للسجائر  البطاريات  وشحن 
التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية 

Special condition:    اللون على  العالمة  تشتمل  خاصة:   اشتراطات 
االسود واالزرق الفاتح وخلفية رمادية مع عدم منح 

care plus حماية على كلمة
  

( 193 )
 

Date :31/03/2019 التاريخ: 2019/03/31

Trademark No.:35729 العالمة التجارية رقم :  35729

Class: 35 في الصنف :  35

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2----- 
Neuchâtel, Switzerland, 

 , -----2 نوشاتيل، سويسرا   ،3 :  كاي جينريناود   العنوان 
  

Applicant for Correspondence:   - الغربية  الضفة   - البيرة   4472 . ب  : ص  التبليغ   عنوان 
هاتف 02-2989760 

Goods/Services:
Customer relationship management  customer 
service management  customer loyalty services  
all these services being exclusively related to 
electronic cigarettes, tobacco heating devices, 
electronic smoking devices and batteries and 
battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الوالء  خدمات  العمالء؛  خدمة  إدارة  الزبائن؛  عالقات  إدارة 
حصرًيا  مرتبطة  الخدمات  هذه  كل  للزبائن؛  التشجيعية 
أجهزة  التبغ،  تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  بالسجائر 
البطاريات  وشحن  اإللكترونية  والبطاريات  التدخين 
وأجهزة  التبغ  تسخين  أجهزة  اإللكترونية،  للسجائر 

التدخين األلكترونية 

Special condition:    اللون على  العالمة  تشتمل  خاصة:   اشتراطات 
االسود واالزرق الفاتح وخلفية رمادية مع عدم منح 

care plus حماية على كلمة
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( 194 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35731 العالمة التجارية رقم :  35731

Class: 41 في الصنف :  41

Applicant Name: Sharekat Pe S Milestones 
Laltadreeb Wa Khadmat Al’amal Adeyha Amah

خدمات  و  للتدريب  مايلستونز  اس  بي  شركة    : بإسم 
االعمال عادية عامة  

Applicant Address :Ramallah Albireh Alsharea 
Alraesi

العنوان :  رام الله  البيرة الشارع الرئيسي 

Applicant for Correspondence:  Ramallah Albireh 
Alsharea Alraesi  

عنوان التبليغ  : رام الله  البيرة الشارع الرئيسي

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم و التهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

و الثقافية

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

( 195 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35732 العالمة التجارية رقم :  35732

Class: 30 في الصنف :  30
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( 194 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35731 العالمة التجارية رقم :  35731

Class: 41 في الصنف :  41

Applicant Name: Sharekat Pe S Milestones 
Laltadreeb Wa Khadmat Al’amal Adeyha Amah

خدمات  و  للتدريب  مايلستونز  اس  بي  شركة    : بإسم 
االعمال عادية عامة  

Applicant Address :Ramallah Albireh Alsharea 
Alraesi

العنوان :  رام الله  البيرة الشارع الرئيسي 

Applicant for Correspondence:  Ramallah Albireh 
Alsharea Alraesi  

عنوان التبليغ  : رام الله  البيرة الشارع الرئيسي

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم و التهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

و الثقافية

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

( 195 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35732 العالمة التجارية رقم :  35732

Class: 30 في الصنف :  30
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Applicant Name: shareket aldemashqi lltejara    بإسم :  شركة الدمشقي للتجارة

Applicant Address :ALquds/ ras alamod,  
  

 العنوان :  القدس/ راس العامود
  

Applicant for Correspondence:  ALquds/ ras alamod عنوان التبليغ  : القدس/ راس العامود

Goods/Services:
SWEETS

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
حلويات شرقية 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

( 196 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35733 العالمة التجارية رقم :  35733

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: shareket aldemashqi lltejara    بإسم :  شركة الدمشقي للتجارة

Applicant Address :ALquds/ ras alamod,  
  

العنوان :  القدس/ راس العامود

Applicant for Correspondence:  ALquds/ ras 
alamod

عنوان التبليغ  : القدس/ راس العامود 

Goods/Services:
SWEETS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات شرقية 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات  

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 197 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35735 العالمة التجارية رقم :  35735

Class: 12 في الصنف :  12
Applicant Name: : ZOOMLION ANHUI 
INDUSTRIAL VEHICLE CO. LTD  

بإسم :  شركة زومليون انهوي للمركبات الصناعية المحدود    

 Applicant Address :Almanteqa alsen’aya,
  Ramallah, betonia,P.O BOX 1221,fallasten
بيتونيا،  الله،  رام  الصناعية،  المنطقة   , فلسطين  دولة    ,

ص.ب.1221  رام الله

الله،  رام  الصناعية،  المنطقة   , :  دولة  فلسطين  العنوان 
بيتونيا، ص.ب.1221, دولة  فلسطين , المنطقة الصناعية، 

رام الله، بيتونيا، ص.ب.1221  , رام الله

Applicant for Correspondence:  Almanteqa 
alsen’aya, Ramallah, betonia,P.O BOX 
1221,fallasten  

عنوان التبليغ  : دولة  , المنطقة الصناعية، رام الله، بيتونيا، 
ص.ب.1221

Goods/Services:
Forklift trucks-Vehicles; apparatus for locomotion 
by land, air or wate 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المركبات واجهزة النقل البري او الجوي او المائي - شاحنات 

ذات رافعات شوكية 

( 198 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35737 العالمة التجارية رقم :  35737

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: SHARIKIT ANTALIA 
LILSAKAKER WA ALHALAWIYAT

بإسم :  شركة انطاليا للسكاكر والحلويات  

Applicant Address :NABLUS ROJEEB JAWWAL 
0598557441

العنوان :  نابلس شارع روجيب  جوال 0598557441 
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( 197 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35735 العالمة التجارية رقم :  35735

Class: 12 في الصنف :  12
Applicant Name: : ZOOMLION ANHUI 
INDUSTRIAL VEHICLE CO. LTD  

بإسم :  شركة زومليون انهوي للمركبات الصناعية المحدود    

 Applicant Address :Almanteqa alsen’aya,
  Ramallah, betonia,P.O BOX 1221,fallasten
بيتونيا،  الله،  رام  الصناعية،  المنطقة   , فلسطين  دولة    ,

ص.ب.1221  رام الله

الله،  رام  الصناعية،  المنطقة   , :  دولة  فلسطين  العنوان 
بيتونيا، ص.ب.1221, دولة  فلسطين , المنطقة الصناعية، 

رام الله، بيتونيا، ص.ب.1221  , رام الله

Applicant for Correspondence:  Almanteqa 
alsen’aya, Ramallah, betonia,P.O BOX 
1221,fallasten  

عنوان التبليغ  : دولة  , المنطقة الصناعية، رام الله، بيتونيا، 
ص.ب.1221

Goods/Services:
Forklift trucks-Vehicles; apparatus for locomotion 
by land, air or wate 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المركبات واجهزة النقل البري او الجوي او المائي - شاحنات 

ذات رافعات شوكية 

( 198 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35737 العالمة التجارية رقم :  35737

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: SHARIKIT ANTALIA 
LILSAKAKER WA ALHALAWIYAT

بإسم :  شركة انطاليا للسكاكر والحلويات  

Applicant Address :NABLUS ROJEEB JAWWAL 
0598557441

العنوان :  نابلس شارع روجيب  جوال 0598557441 
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Applicant for Correspondence:  NABLUS ROJEEB 
JAWWAL 0598557441

عنوان التبليغ  : نابلس شارع روجيب  جوال 0598557441

Goods/Services:
Coffee ,tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee ,flourand preparation made 
frome cereals , bread, pastry and confectionery 
,ice,honey,treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard,vinegar

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البن والشاي والكاكاو والسكر االرز والتابيوكا والساغو والبن 
االصطناعي ,الدقيق والمستحضرات المصنوعه من الحبوب 

والخبز والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة ,عسل 
النحل والعسل االسود ,الخميرة ومسحوق الخبيز ,الملح 

والخردل ,الخل ,الصلصات )التوابل( البهارات , الثلج.

 

( 199 ) 
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35738 العالمة التجارية رقم :  35738

Class: 30 في الصنف :  30

Applicant Name: sharekat ekhalko ll estethmar بإسم :  شركة اكحيلكو لالستثمار   

Applicant Address :jenin- qabatyah - al hara 
algharbeyah  , 0599207160

الغربية  الحارة   - قباطية   - جنين   العنوان:  
جوال :0599207160 

Applicant for Correspondence:  jenin- qabatyah - al 
hara algharbeyah  0599207160 - 

الغربية  الحارة   - قباطية   - جنين   : التبليغ    عنوان 
جوال : 0599207160

Goods/Services:
coffee

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 200 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35739 العالمة التجارية رقم :  35739

Class: 1 في الصنف :  1
Applicant Name: ARKEMA FRANCE    بإسم :  اركيما فرنسا

Applicant Address :420, rue dEstienne dOrves - 
92700 Colombes, France.,  
  

كولومبيز،   92700 أورفيز،  إيستين  شارع   420   : العنوان 
فرنسا.

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Agricultural chemicals (except fungicides, 
weedkillers,  
( herbicides, insecticides and  parasiticides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفطريات,  مبيدات  )باستثناء  الزراعية  الكيميائية  المواد 
الحشرية،  والمبيدات  األعشاب,  ومبيدات  األعشاب,  وقاتل 

ومبيدات الطفيليات(. 

( 201 )
 

Date :2/04/2019 التاريخ: 2019/04/2

Trademark No.:35740 العالمة التجارية رقم :  35740

Class: 5 في الصنف :  5
Applicant Name: ARKEMA FRANCE بإسم :  اركيما فرنسا

Applicant Address :420, rue dEstienne dOrves - 
92700 Colombes, France. 

 العنوان :  420 شارع إيستين أورفيز، 92700 كولومبيز، فرنسا. , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Germicides for agricultural purposes  fungicides  
weedkillers  herbicides  insecticides and 
parasiticides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعشاب  قاتل  مبيدات فطرية،  الزراعية،  لألغراض  الجروح  مبيدات 
الضارة، مبيدات األعشاب المبيدات الحشرية، ومبيدات الطفيليات . 
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( 200 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35739 العالمة التجارية رقم :  35739

Class: 1 في الصنف :  1
Applicant Name: ARKEMA FRANCE    بإسم :  اركيما فرنسا

Applicant Address :420, rue dEstienne dOrves - 
92700 Colombes, France.,  
  

كولومبيز،   92700 أورفيز،  إيستين  شارع   420   : العنوان 
فرنسا.

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Agricultural chemicals (except fungicides, 
weedkillers,  
( herbicides, insecticides and  parasiticides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفطريات,  مبيدات  )باستثناء  الزراعية  الكيميائية  المواد 
الحشرية،  والمبيدات  األعشاب,  ومبيدات  األعشاب,  وقاتل 

ومبيدات الطفيليات(. 

( 201 )
 

Date :2/04/2019 التاريخ: 2019/04/2

Trademark No.:35740 العالمة التجارية رقم :  35740

Class: 5 في الصنف :  5
Applicant Name: ARKEMA FRANCE بإسم :  اركيما فرنسا

Applicant Address :420, rue dEstienne dOrves - 
92700 Colombes, France. 

 العنوان :  420 شارع إيستين أورفيز، 92700 كولومبيز، فرنسا. , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Germicides for agricultural purposes  fungicides  
weedkillers  herbicides  insecticides and 
parasiticides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعشاب  قاتل  مبيدات فطرية،  الزراعية،  لألغراض  الجروح  مبيدات 
الضارة، مبيدات األعشاب المبيدات الحشرية، ومبيدات الطفيليات . 
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( 202 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35741 العالمة التجارية رقم :  35741

Class: 17 في الصنف :  17

Applicant Name: ARKEMA FRANCE    بإسم :  اركيما فرنسا

Applicant Address :420, rue dEstienne dOrves - 
92700 Colombes, France.,  
  

 العنوان :  420 شارع إيستين أورفيز، 92700 كولومبيز، فرنسا. , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Plastic sheeting for agricultural purposes  Plastic 
soil membrane. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تربة  غشاء  الزراعية،  لألغراض  البالستيكية  األغطية 

بالستيك. 

( 203 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35742 العالمة التجارية رقم :  35742

Class: 1 في الصنف :  1

Applicant Name: ARKEMA FRANCE    بإسم :  اركيما فرنسا

Applicant Address :420, rue dEstienne dOrves - 
92700 Colombes, France.,  
  

 العنوان :  420 شارع إيستين أورفيز، 92700 كولومبيز، فرنسا. , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 
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Goods/Services:
Agricultural chemicals (except fungicides, 
weedkillers,  
( herbicides, insecticides and  parasiticides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفطريات,  مبيدات  )باستثناء  الزراعية  الكيميائية  المواد 
الحشرية،  والمبيدات  األعشاب,  ومبيدات  األعشاب,  وقاتل 

ومبيدات الطفيليات(. 

  ( 204 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35744 العالمة التجارية رقم :  35744

Class: 17 في الصنف :  17

Applicant Name: ARKEMA FRANCE    بإسم :  اركيما فرنسا

Applicant Address :420, rue dEstienne dOrves - 
92700 Colombes, France.,  
  

 العنوان :  420 شارع إيستين أورفيز، 92700 كولومبيز، فرنسا. , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Plastic sheeting for agricultural purposes  Plastic 
soil membrane 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تربة  غشاء  الزراعية،  لألغراض  البالستيكية  األغطية 

بالستيك 

( 205 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35745 العالمة التجارية رقم :  35745
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Goods/Services:
Agricultural chemicals (except fungicides, 
weedkillers,  
( herbicides, insecticides and  parasiticides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفطريات,  مبيدات  )باستثناء  الزراعية  الكيميائية  المواد 
الحشرية،  والمبيدات  األعشاب,  ومبيدات  األعشاب,  وقاتل 

ومبيدات الطفيليات(. 

  ( 204 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35744 العالمة التجارية رقم :  35744

Class: 17 في الصنف :  17

Applicant Name: ARKEMA FRANCE    بإسم :  اركيما فرنسا

Applicant Address :420, rue dEstienne dOrves - 
92700 Colombes, France.,  
  

 العنوان :  420 شارع إيستين أورفيز، 92700 كولومبيز، فرنسا. , 
  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

Goods/Services:
Plastic sheeting for agricultural purposes  Plastic 
soil membrane 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تربة  غشاء  الزراعية،  لألغراض  البالستيكية  األغطية 

بالستيك 

( 205 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35745 العالمة التجارية رقم :  35745
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Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: Faris Ahmad Mahmood Ahmad 
Hasan 

بإسم :  فارس أحمد محمود أحمد حسن  

Applicant Address :Ramallah Betuniya Shar’e 
Alkarak Qurb Adwiyat Sharekat Birzite Emaret 
Izmikna  , 

العنوان :  رام الله بيتونيا شارع الكرك قرب أدوية شركة 
بيرزيت عمارة ازمكنا 

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Betuniya Shar’e Alkarak Qurb Adwiyat Sharekat 
Birzite Emaret Izmikna 

أدوية  الكرك قرب  بيتونيا شارع  الله  رام   : التبليغ   عنوان 
شركة بيرزيت عمارة ازمكنا

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

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

النشاط المكتبي

( 206 )
 

Date :02/04/2019 التاريخ: 2019/04/02

Trademark No.:35746 العالمة التجارية رقم :  35746

Class: 37 في الصنف :  37

Applicant Name: Faris Ahmad Mahmood Ahmad 
Hasan 

بإسم :  فارس أحمد محمود أحمد حسن  

Applicant Address :Ramallah Betuniya Shar’e 
Alkarak Qurb Adwiyat Sharekat Birzite Emaret 
Izmikna  , 

العنوان :  رام الله بيتونيا شارع الكرك قرب أدوية شركة 
بيرزيت عمارة ازمكنا 

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Betuniya Shar’e Alkarak Qurb Adwiyat Sharekat 
Birzite Emaret Izmikna 

أدوية  الكرك قرب  بيتونيا شارع  الله  رام   : التبليغ   عنوان 
شركة بيرزيت عمارة ازمكنا

Goods/Services:
Car wash , Cleaning (Vehicle) , Greasing 
(Vehicle) , Maintenance (Vehicle) , Motor vehicle 
maintenance and repair , Polishing (Vehicle) , 
Washing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المركبات  تشحيم   ، المركبات  تنظيف   ، السيارات  غسل 
تلميع   ، السيارات  وإصالح  صيانة   ، المركبات  صيانة   ،

السيارات ، الغسيل
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( 207 )
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35748 العالمة التجارية رقم :  35748

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: sharekat alksabre leltegarah 
walsenaah

بإسم :  شركة الكسابري للتجارة والصناعة   

Applicant Address :jenin -alzababdeh-near of 
zababdeh -petrol station  , 0599206653

الزبابدة _ بالقرب من محطة محروقات  العنوان :  جنين _ 
الزبابدة _ جوال: 0599206653 

Applicant for Correspondence:  jenin -alzababdeh-
near of zababdeh -petrol station   0599206653  

محطة  من  بالقرب   _ الزبابدة   _ جنين   : التبليغ   عنوان 
محروقات الزبابدة _ جوال: 0599206653

Goods/Services:
advertising, business management, business 
administration, office functions

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادارة وتوجيه االعمال وتفعيل  و  الدعاية و االعالن  خدمت 

النشاط المكتبي 

  

( 208 )
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35754 العالمة التجارية رقم :  35754

Class: 32 في الصنف :  32

Applicant Name: SHAREKAT POWER 
LESENAIET WA TEJARET ALMAWAD 
ALGHEZA’IEH 

بإسم :  شركة باور لصناعة وتجارة المواد الغذائية   

Applicant Address :ALKHALIL SINJER 
JAWWAL 0599206013  , 

العنوان :  الخليل سنحر جوال 0599206013 
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( 207 )
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35748 العالمة التجارية رقم :  35748

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: sharekat alksabre leltegarah 
walsenaah

بإسم :  شركة الكسابري للتجارة والصناعة   

Applicant Address :jenin -alzababdeh-near of 
zababdeh -petrol station  , 0599206653

الزبابدة _ بالقرب من محطة محروقات  العنوان :  جنين _ 
الزبابدة _ جوال: 0599206653 

Applicant for Correspondence:  jenin -alzababdeh-
near of zababdeh -petrol station   0599206653  

محطة  من  بالقرب   _ الزبابدة   _ جنين   : التبليغ   عنوان 
محروقات الزبابدة _ جوال: 0599206653

Goods/Services:
advertising, business management, business 
administration, office functions

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادارة وتوجيه االعمال وتفعيل  و  الدعاية و االعالن  خدمت 

النشاط المكتبي 

  

( 208 )
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35754 العالمة التجارية رقم :  35754

Class: 32 في الصنف :  32

Applicant Name: SHAREKAT POWER 
LESENAIET WA TEJARET ALMAWAD 
ALGHEZA’IEH 

بإسم :  شركة باور لصناعة وتجارة المواد الغذائية   

Applicant Address :ALKHALIL SINJER 
JAWWAL 0599206013  , 

العنوان :  الخليل سنحر جوال 0599206013 
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Applicant for Correspondence:  ALKHALIL 
SINJER JAWWAL 0599206013

عنوان التبليغ  : الخليل سنحر جوال 0599206013

Goods/Services:
NON AL KOHOUL DRINKS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات غير كحولية 

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

  

( 209 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35755 العالمة التجارية رقم :  35755

Class: 25 في الصنف :  25
Applicant Name: SHARIKIT A ONE 
LILESTERAD WA ALTAWZEA

بإسم :  شركة اي ون لالستيراد والتوزيع   

Applicant Address :NABLUS ALMAAJEEN 
JAWAL 0599878086  , 

العنوان :  نابلس - المعاجين  جوال 0599878086 

Applicant for Correspondence:  NABLUS 
ALMAAJEEN JAWAL 0599878086

عنوان التبليغ  : نابلس - المعاجين  جوال 0599878086

Goods/Services:
CLOTHING ,FOOTWEAR, HEADGEAR

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

( 210 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35756 العالمة التجارية رقم :  35756

Class: 3 في الصنف :  3
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Applicant Name: FAAN AL IBDAA PERFUMES  
COSMETIC IND LLC 

بإسم :  فن االبداع لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 
ذ م م   

Applicant Address :P.O. Box 82951, Sharjah, U.A.E.,  
  

 العنوان :  ص ب 82951 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. , 
  

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Perfumes  Perfumery products  cosmetics and 
Make-up preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ومستحضرات  التجميل  مواد  العطور،  منتجات  العطور، 

الماكياج. 

( 211 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35758 العالمة التجارية رقم :  35758

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: FAAN AL IBDAA PERFUMES  
COSMETIC IND LLC 

بإسم :  فن االبداع لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 
ذ م م   

Applicant Address :P.O. Box 82951, Sharjah, U.A.E.,  
  

 العنوان :  ص ب 82951 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. , 
  

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Perfumes  Perfumery products  cosmetics and 
Make-up preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ومستحضرات  التجميل  مواد  العطور،  منتجات  العطور، 

الماكياج. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant Name: FAAN AL IBDAA PERFUMES  
COSMETIC IND LLC 

بإسم :  فن االبداع لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 
ذ م م   

Applicant Address :P.O. Box 82951, Sharjah, U.A.E.,  
  

 العنوان :  ص ب 82951 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. , 
  

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Perfumes  Perfumery products  cosmetics and 
Make-up preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ومستحضرات  التجميل  مواد  العطور،  منتجات  العطور، 

الماكياج. 

( 211 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35758 العالمة التجارية رقم :  35758

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: FAAN AL IBDAA PERFUMES  
COSMETIC IND LLC 

بإسم :  فن االبداع لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 
ذ م م   

Applicant Address :P.O. Box 82951, Sharjah, U.A.E.,  
  

 العنوان :  ص ب 82951 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. , 
  

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Perfumes  Perfumery products  cosmetics and 
Make-up preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ومستحضرات  التجميل  مواد  العطور،  منتجات  العطور، 

الماكياج. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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 ( 212 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35759 العالمة التجارية رقم :  35759

Class: 3 في الصنف :  3

Applicant Name: FAAN AL IBDAA PERFUMES  
COSMETIC IND LLC 

بإسم :  فن االبداع لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 
ذ م م   

Applicant Address :P.O. Box 82951, Sharjah, U.A.E.,  
  

 العنوان :  ص ب 82951 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. , 
  

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Perfumes  Perfumery products  cosmetics and 
Make-up preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ومستحضرات  التجميل  مواد  العطور،  منتجات  العطور، 

الماكياج. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

( 213 ) 
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35760 العالمة التجارية رقم :  35760

Class: 3 في الصنف :  3
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Applicant Name: FAAN AL IBDAA PERFUMES  
COSMETIC IND LLC 

بإسم :  فن االبداع لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 
ذ م م   

Applicant Address :P.O. Box 82951, Sharjah, 
U.A.E.,  
  

العنوان :  ص ب 82951 الشارقة، اإلمارات العربية 
المتحدة. , 

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202

Goods/Services:
Perfumes  Perfumery products  cosmetics and 
Make-up preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العطور، منتجات العطور، مواد التجميل ومستحضرات 

الماكياج. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

( 214 )
 

Date :09/04/2019 التاريخ: 2019/04/09

Trademark No.:35761 العالمة التجارية رقم :  35761

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, London, 
NW1 6QE, United Kingdom,  
  

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
 المملكة المتحدة , 

  
Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
PRE-RECORDED AND CUSTOMISED 
COMPUTER SOFTWARE RELATED TO 
COMPLETE VISA, PASSPORT AND 
TRAVEL DOCUMENTS ADMINISTRATION, 
ONWARD FORWARDING OF DOCUMENTS 
AND PAYMENTS RELATED TO VISA 
APPLICATIONS, COLLECTIONS OF 
MATHEMATICAL

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المتعلقة  ومخصصة  مسبقًا  مسجلة  كمبيوتر  برمجيات 
وثائق  وإدارة  السفر  وجواز  كاملة  تأشيرة  على  بالحصول 
المتعلقة  والمدفوعات  المستندات  توجيه  إعادة  السفر، 
بطلبات التأشيرة ومجموعات البيانات الرياضية واإلحصائية 

وإعداد تقارير مخصصة، تنظيم وتتبع وثائق التأشيرة،
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Applicant Name: FAAN AL IBDAA PERFUMES  
COSMETIC IND LLC 

بإسم :  فن االبداع لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 
ذ م م   

Applicant Address :P.O. Box 82951, Sharjah, 
U.A.E.,  
  

العنوان :  ص ب 82951 الشارقة، اإلمارات العربية 
المتحدة. , 

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202

Goods/Services:
Perfumes  Perfumery products  cosmetics and 
Make-up preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العطور، منتجات العطور، مواد التجميل ومستحضرات 

الماكياج. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
 

( 214 )
 

Date :09/04/2019 التاريخ: 2019/04/09

Trademark No.:35761 العالمة التجارية رقم :  35761

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, London, 
NW1 6QE, United Kingdom,  
  

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
 المملكة المتحدة , 

  
Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
PRE-RECORDED AND CUSTOMISED 
COMPUTER SOFTWARE RELATED TO 
COMPLETE VISA, PASSPORT AND 
TRAVEL DOCUMENTS ADMINISTRATION, 
ONWARD FORWARDING OF DOCUMENTS 
AND PAYMENTS RELATED TO VISA 
APPLICATIONS, COLLECTIONS OF 
MATHEMATICAL

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المتعلقة  ومخصصة  مسبقًا  مسجلة  كمبيوتر  برمجيات 
وثائق  وإدارة  السفر  وجواز  كاملة  تأشيرة  على  بالحصول 
المتعلقة  والمدفوعات  المستندات  توجيه  إعادة  السفر، 
بطلبات التأشيرة ومجموعات البيانات الرياضية واإلحصائية 

وإعداد تقارير مخصصة، تنظيم وتتبع وثائق التأشيرة،
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AND STATISTICAL DATA 
AND PRODUCTION OF CUSTOMISED 
REPORTS, ORGANISATION AND TRACKING 
OF VISA DOCUMENTS, THE ISSUANCE 
OF AN ELECTRONIC VISA THROUGH A 
WEBSITE WITH EXTENSIVE LINKS 
TO GLOBAL WEBSITES OF VARIOUS 
EMBASSIES, THE SCANNING OF VARIOUS 
DOCUMENTS AND CONNECTING 
WITH A DATABASE, PROVIDING BAR 
CODES FOR PASSPORT INFORMATION, 
ONWARD FORWARDING OF SCANNED 
DOCUMENTS AND OPTICAL CHARACTER 
RECOGNITION  MAGNETICALLY 
ENCODED IDENTIFICATION DOCUMENT, 
NAMELY, BLANK PASSPORTS AND 
VISAS FOR ISSUANCE BY GOVERNMENT 
AGENCIES  COMPUTER SOFTWARE 
ENABLING ONLINE PAYMENT SERVICES 
AND TRANSACTIONS  COMPUTER 
SOFTWARE FOR THE COMPILATION AND 
GENERATING OF STATISTICAL
AND MATHEMATICAL INFORMATION RELATING 
TO ONLINE PAYMENT TRANSACTION 
COMPUTER SOFTWARE FOR USE BY 
STAFF IN A CALL CENTRE, TO ASSIST 
STAFF IN ANSWERING TELEPHONE 
ENQUIRIES ON VISA APPLICATION 
MATTERS  COMPUTER SOFTWARE USED 
FOR WEBSITES ON VISA INFORMATION 
AND APPLICATION AND FOR THE 
TRACKING OF THE VISA APPLICATION 
STATUS AND VISA DOCUMENTS  
COMPUTER SOFTWARE ENABLING THE 
USER TO SCHEDULE APPOINTMENTS 
AND INTERVIEWS ON AN ONLINE 
DATABASE  CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT SOFTWARE FOR 
EFFECTIVE QUERY MANAGEMENT AND 
DOCUMENTATION  CUSTOMER INTERACTION 
RECORDING, MONITORING AND 
STORAGE SOFTWARE

إصدار تأشيرة إلكترونية عبر موقع الويب مع روابط شاملة 
الضوئي  المسح  السفارات،  لمختلف  عالمية  ويب  لمواقع 
توفير  البيانات،  بقاعدة  والمتصلة  المختلفة  للمستندات 
توجيه  إعادة  السفر،  جواز  لمعلومات  أعمدة  شفرات 
على  البصري  والتعرف  ضوئيًا  الممسوحة  للمستندات 
وبخاصة،  مغناطيسيًا  مشفرة  تعريفية  وثائق  األحرف؛ 
جوازات السفر والتأشيرة الفارغة إلصدارها من قبل الوكاالت 
ومعامالت  خدمات  لتمكين  كمبيوتر  برمجيات  الحكومية؛ 
وتوليد  لتجميع  كمبيوتر  برمجيات  اإلنترنت؛  عبر  الدفع 
بمعامالت  المتعلقة  والرياضية  اإلحصائية  المعلومات 
من  الستخدامها  كمبيوتر  برمجيات  اإلنترنت؛  عبر  الدفع 
قبل الموظفين في مركز االتصاالت لمساعدة الموظفين في 
الرد على االستعالمات الهاتفية المتعلقة بمسائل طلبات 

التأشيرة؛ 
المتعلقة  الويب  لمواقع  تستخدم  كمبيوتر  برمجيات 
التأشيرة  طلب  حالة  ولتتبع  التأشيرة  وطلبات  بمعلومات 
من  المستخدم  لتمكين  كمبيوتر  برمجيات  ووثائقها؛ 
جدولة المواعيد والمقابالت على قاعدة بيانات عبر اإلنترنت؛ 
االستعالم  وتوثيق  إلدارة  العمالء  عالقات  إدارة  برمجيات 
الفّعال؛ برمجيات تسجيل ومراقبة وتخزين تفاعل العمالء.

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 215 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35762 العالمة التجارية رقم :  35762

Class: 16 في الصنف :  16
Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, London, NW1 
6QE, United Kingdom, 

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
المملكة المتحدة

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine P.O Box 
219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
NON-MAGNETICALLY ENCODED 
IDENTIFICATION DOCUMENT, NAMELY, BLANK 
PASSPORTS AND VISAS FOR ISSUANCE BY 
GOVERNMENT AGENCIES GUIDE BOOKS 
AND BOOKLETS FEATURING TRAVEL 
INFORMATION, VISA FACILITATION, PASSPORT 
AND TRAVEL DOCUMENTS ADMINISTRATION  
TRAVEL AND TOUR GUIDE BOOKS  
INSTRUCTIONAL AND TEACHIN MATERIALS 
(EXCEPT APPARATUS)  PRINTED MATTER  
PRINTED FORMS WRITING INSTRUMENTS, 
WRITING PADS, FOLDERS FOR PAPERS, 
FOLDERS (STATIONERY)  BOOKS, CATALOGUES, 
BROCHURES, NEWSLETTERS, LEAFLETS, 
BOOKLETS, PERIODICALS, JOURNALS, 
CALENDARS, MAPS AND ATLASES POSTERS AND 
POST CARDS  LABELS, STICKERS, GREETING 
CARDS, YEARBOOKS AND PLANNERS, DIARIES, 
PRINTED TIMETABLES, DIAGRAMS AND 
PLANS OFFICE STATIONERY  TELEPHONE, 
FACSIMILE, E-MAIL AND WEBSITE DIRECTORIES  
PHOTOGRAPHS, MATERIAL FOR PACKAGING  
PACKING PAPER ADVERTISING BOARDS  
BARCODE LABELS  .PRINTED CERTIFICATES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وثائق تعريفية مشفرة غير مغناطيسية، وبخاصة، جوازات 
الوكاالت  قبل  من  إلصدارها  الفارغة  والتأشيرة  السفر 
معلومات  تتضمن  وكتيبات  دليلية  كتيبات  الحكومية؛ 
عن السفر وتسهيالت التأشيرة وإدارة جواز السفر ووثائق 
توجيهية  مواد  والرحالت؛  للسفر  دليلية  كتيبات  السفر؛ 
وتعليمية ) ما عدا األجهزة(؛ المطبوعات؛ مواد كتابة، دفاتر 
كتابة، ملفات لألوراق، ملفات ]قرطاسية[؛ كتب، كتالوجات 
نشرات،  دورية،  إخبارية  نشرات  أدلة،  مصور(،  )دليل 
كتيبات، دوريات، مجالت، تقاويم، خرائط وأطالس؛ إعالنات 
كبيرة وبطاقات بريدية؛ بطاقات، لصاقات، بطاقات تهنئة، 
زمنية مطبوعة،  كتب سنوية ومخططات، مفكرات، جداول 
رسوم بيانية وطبعات زرقاء؛ قرطاسية مكتبية؛ أدلة هاتف 
وفاكس وبريد إلكتروني ومواقع الويب؛ صور فوتوغرافية، 
اعالنات؛  لوحات  تغليف؛  ورق  والتغليف؛  التعبئة  مواد 

بطاقات شيفرات األعمدة؛ شهادات مطبوعة. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35762 العالمة التجارية رقم :  35762

Class: 16 في الصنف :  16
Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, London, NW1 
6QE, United Kingdom, 

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
المملكة المتحدة

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine P.O Box 
219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
NON-MAGNETICALLY ENCODED 
IDENTIFICATION DOCUMENT, NAMELY, BLANK 
PASSPORTS AND VISAS FOR ISSUANCE BY 
GOVERNMENT AGENCIES GUIDE BOOKS 
AND BOOKLETS FEATURING TRAVEL 
INFORMATION, VISA FACILITATION, PASSPORT 
AND TRAVEL DOCUMENTS ADMINISTRATION  
TRAVEL AND TOUR GUIDE BOOKS  
INSTRUCTIONAL AND TEACHIN MATERIALS 
(EXCEPT APPARATUS)  PRINTED MATTER  
PRINTED FORMS WRITING INSTRUMENTS, 
WRITING PADS, FOLDERS FOR PAPERS, 
FOLDERS (STATIONERY)  BOOKS, CATALOGUES, 
BROCHURES, NEWSLETTERS, LEAFLETS, 
BOOKLETS, PERIODICALS, JOURNALS, 
CALENDARS, MAPS AND ATLASES POSTERS AND 
POST CARDS  LABELS, STICKERS, GREETING 
CARDS, YEARBOOKS AND PLANNERS, DIARIES, 
PRINTED TIMETABLES, DIAGRAMS AND 
PLANS OFFICE STATIONERY  TELEPHONE, 
FACSIMILE, E-MAIL AND WEBSITE DIRECTORIES  
PHOTOGRAPHS, MATERIAL FOR PACKAGING  
PACKING PAPER ADVERTISING BOARDS  
BARCODE LABELS  .PRINTED CERTIFICATES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وثائق تعريفية مشفرة غير مغناطيسية، وبخاصة، جوازات 
الوكاالت  قبل  من  إلصدارها  الفارغة  والتأشيرة  السفر 
معلومات  تتضمن  وكتيبات  دليلية  كتيبات  الحكومية؛ 
عن السفر وتسهيالت التأشيرة وإدارة جواز السفر ووثائق 
توجيهية  مواد  والرحالت؛  للسفر  دليلية  كتيبات  السفر؛ 
وتعليمية ) ما عدا األجهزة(؛ المطبوعات؛ مواد كتابة، دفاتر 
كتابة، ملفات لألوراق، ملفات ]قرطاسية[؛ كتب، كتالوجات 
نشرات،  دورية،  إخبارية  نشرات  أدلة،  مصور(،  )دليل 
كتيبات، دوريات، مجالت، تقاويم، خرائط وأطالس؛ إعالنات 
كبيرة وبطاقات بريدية؛ بطاقات، لصاقات، بطاقات تهنئة، 
زمنية مطبوعة،  كتب سنوية ومخططات، مفكرات، جداول 
رسوم بيانية وطبعات زرقاء؛ قرطاسية مكتبية؛ أدلة هاتف 
وفاكس وبريد إلكتروني ومواقع الويب؛ صور فوتوغرافية، 
اعالنات؛  لوحات  تغليف؛  ورق  والتغليف؛  التعبئة  مواد 

بطاقات شيفرات األعمدة؛ شهادات مطبوعة. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35763 العالمة التجارية رقم :  35763

Class: 35 في الصنف :  35

Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, 
London, NW1 6QE, United Kingdom,  
  

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
المملكة المتحدة ,

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
BUSINESS ADMINISTRATION SERVICES 
NAMELY, TO PROVIDE FULL VISA, 
PASSPORT AND TRAVEL DOCUMENTS 
ADMINISTRATION SERVICES TO 
DIPLOMATIC MISSIONS IN VARIOUS 
COUNTRIES, EMBASSIES, CONSULATES, 
AIRLINES, TRAVEL AGENTS, TRAVEL 
MANAGERS, ASSOCIATIONS, TRADE AND 
TRAVEL BODIES  BUSINESS 
ADMINISTRATIVE SERVICES FOR MAKING 
APPOINTMENTS AND SCHEDULING 
INTERVIEWS  COMPILATION OF 
MATHEMATICAL OR STATISTICAL DATA 
RELATING THERETO  PUBLICATION OF 
PUBLICITY MATERIALS  ADVERTISING 
AND PROMOTIONAL SERVICES  
BUSINESS INFORMATION SERVICES  
DISSEMINATION AND UPDATING OF 
ADVERTISING SPACE  COMPUTER DATA 
PROCESSING  BUSINESS ADVISORY AND 
CONSULTANCY SERVICES RELATING TO 
VISA ADMINISTRATION  BUSINESS 
INFORMATION SERVICES RELATING TO 
ENQUIRIES ON VISA ADMINISTRATION 
THROUGH COMMERCIAL INFORMATION 
AGENCIES  OPERATION OF 
TELEPHONE CALL CENTRES FOR OTHERS  
ONLINE DATA PROCESSING

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات  كامل  توفير  وبخاصة،  األعمال  إدارة  خدمات 
للبعثات  السفر  ووثائق  والتأشيرة  السفر  جوازات  توجيه 
والقنصليات  والسفارات  الدول  مختلف  في  الدبلوماسية 
والخطوط الجوية ووكالء السفر ومديري السفر والجمعيات 
إلجراء  االعمال  إدارة  خدمات  والسفر؛  التجارية  والهيئات 
الرياضية  البيانات  تجميع  المقابالت؛  وجدولة  المواعيد 
خدمات  اإلعالنية؛  المواد  نشر  بها؛  المتعلقة  واإلحصائية 
معلومات  خدمات  الترويجية؛  والخدمات  واإلعالن  الدعاية 
معالجة  اإلعالنية؛  المساحات  وتحديث  نشر  األعمال؛ 
بيانات الكمبيوتر؛ خدمات النصح واالستشارة في األعمال 
األعمال  معلومات  خدمات  التأشيرات؛  بإدارة  يتعلق  فيما 
من خالل  التأشيرات  إدارة  عن  باالستعالمات  يتعلق  فيما 
االتصاالت  مراكز  تشغيل  التجارية؛  المعلومات  وكاالت 
اإلنترنت  عبر  البيانات  معالجة  خدمات  للغير؛  الهاتفية 
لطلبات التأشيرة؛ خدمات إدارة األعمال لتجميع المعلومات 
عن حالة طلبات التأشيرة ومعلومات عن إصدار التأشيرات؛ 
خدمات المعلومات التجارية الموفرة من خالل الوصول إلى 
المعلومات  خدمات  ذلك  في  بما  الكمبيوتر  بيانات  قاعدة 
عبر اإلنترنت عن حالة طلبات التأشيرة وإصدار التأشيرات 
للبعثات  العالمية  البرمجيات  مع  شاملة  واجهة  خالل  من 
المتعلقة  األعمال  معلومات  خدمات  توفير  الدبلوماسية؛ 

باالستفسارات حول إدارة التأشيرات؛
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SERVICES FOR VISA APPLICATION  
BUSINESS ADMINISTRATION SERVICES 
FOR THE COMPILATION OF INFORMATION 
ON THE STATUS OF VISA APPLICATIONS 
AND INFORMATION ON THE ISSUANCE OF 
VISAS  COMMERCIAL INFORMATION 
SERVICES PROVIDED BY ACCESS TO 
COMPUTER DATABASE INCLUDING 
ONLINE INFORMATION SERVICES ON THE 
STATUS OF VISA APPLICATIONS AND THE 
ISSUANCE OF VISAS THROUGH EXTENSIVE 
INTERFACE WITH GLOBAL SOFTWARE 
OF DIPLOMATIC MISSIONS  PROVISIONS 
OF BUSINESS INFORMATION SERVICES 
RELATING TO ENQUIRIES ON VISA 
ADMINISTRATION  COMMERCIAL 
INFORMATION AGENCIES RELATING TO 
THE PROVISIONS OF 
INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS ON 
VISA ADMINISTRATION  
COLLECTION OF DATA FOR VISA 
APPLICANTS ESPECIALLY BY MEANS OF 
ONLINE DATABASE FOR THE STORAGE, 
RETRIEVAL AND UPDATING OF VARIOUS 
APPLICANTS PROFILES AND INFORMATION  
STATISTICAL INFORMATION OF 
VISA APPLICANTS PROFILES PROVIDED IN 
THE FORM OF CUSTOMIZED 
REPORTS, BASED ON THE DATA STORED IN 
THE AFORESAID DATABASE  
DOCUMENT REPRODUCTION  PUBLIC 
RELATIONS

معلومات  بتوفير  المتعلقة  التجارية  المعلومات  وكاالت   
لمقدمي  البيانات  تجميع  التأشيرة؛  إدارة  حول  وإعالنات 
على  البيانات  قاعدة  طريق  عن  وخاصة  التأشيرة  طلب 
ملفات  مختلف  وتحديث  واسترجاع  لتخزين  اإلنترنت 
إحصائية  معلومات  توفير  الطلبات؛  مقدمي  ومعلومات 
لملفات مقدمي طلب التأشيرة على شكل تقارير مخصصة 
بناء على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات المذكورة آنفًا؛ 

نسخ الوثائق؛ العالقات العامة. 

Special condition:    العالمة اليعطي ان تسجيل هذه  اشتراطات خاصة:  
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trademark No.:35764 العالمة التجارية رقم :  35764
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SERVICES FOR VISA APPLICATION  
BUSINESS ADMINISTRATION SERVICES 
FOR THE COMPILATION OF INFORMATION 
ON THE STATUS OF VISA APPLICATIONS 
AND INFORMATION ON THE ISSUANCE OF 
VISAS  COMMERCIAL INFORMATION 
SERVICES PROVIDED BY ACCESS TO 
COMPUTER DATABASE INCLUDING 
ONLINE INFORMATION SERVICES ON THE 
STATUS OF VISA APPLICATIONS AND THE 
ISSUANCE OF VISAS THROUGH EXTENSIVE 
INTERFACE WITH GLOBAL SOFTWARE 
OF DIPLOMATIC MISSIONS  PROVISIONS 
OF BUSINESS INFORMATION SERVICES 
RELATING TO ENQUIRIES ON VISA 
ADMINISTRATION  COMMERCIAL 
INFORMATION AGENCIES RELATING TO 
THE PROVISIONS OF 
INFORMATION AND ANNOUNCEMENTS ON 
VISA ADMINISTRATION  
COLLECTION OF DATA FOR VISA 
APPLICANTS ESPECIALLY BY MEANS OF 
ONLINE DATABASE FOR THE STORAGE, 
RETRIEVAL AND UPDATING OF VARIOUS 
APPLICANTS PROFILES AND INFORMATION  
STATISTICAL INFORMATION OF 
VISA APPLICANTS PROFILES PROVIDED IN 
THE FORM OF CUSTOMIZED 
REPORTS, BASED ON THE DATA STORED IN 
THE AFORESAID DATABASE  
DOCUMENT REPRODUCTION  PUBLIC 
RELATIONS

معلومات  بتوفير  المتعلقة  التجارية  المعلومات  وكاالت   
لمقدمي  البيانات  تجميع  التأشيرة؛  إدارة  حول  وإعالنات 
على  البيانات  قاعدة  طريق  عن  وخاصة  التأشيرة  طلب 
ملفات  مختلف  وتحديث  واسترجاع  لتخزين  اإلنترنت 
إحصائية  معلومات  توفير  الطلبات؛  مقدمي  ومعلومات 
لملفات مقدمي طلب التأشيرة على شكل تقارير مخصصة 
بناء على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات المذكورة آنفًا؛ 

نسخ الوثائق؛ العالقات العامة. 

Special condition:    العالمة اليعطي ان تسجيل هذه  اشتراطات خاصة:  
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 217 )
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Trademark No.:35764 العالمة التجارية رقم :  35764
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Class: 38 في الصنف :  38
Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, 
London, NW1 6QE, United Kingdom,  
  

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
المملكة المتحدة , 

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
COMMUNICATION BY COMPUTER 
TERMINALS  COMPUTER AIDED 
TRANSMISSION OF MESSAGES AND 
IMAGES  COMMUNICATIONS BY FIBRE 
OPTIC NETWORKS  ELECTRONIC MAIL 
SERVICES  FACSIMILE TRANSMISSION  
COMMUNICATIONS BY TELEPHONE  
COMMUNICATIONS BY CELLULAR PHONES  
TELECONFERENCING SERVICES  SHORT 
MESSAGE SERVICES  PROVIDING 
ACCESS TO DATABASES  PROVIDING USER 
ACCESS TO A GLOBAL COMPUTER 
NETWORK  PROVIDING ONLINE 
FACILITIES FOR REAL-TIME INTERACTION  
TRANSMISSION OF MESSAGES, 
DOCUMENTS, DATA, IMAGES, AUDIO AND 
VIDEO  
VOICE MAIL SERVICES  WIRELESS 
BROADCASTING 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
االتصال عبر الطرفيات الحاسوبية؛ نقل الرسائل والصور عبر 
الكمبيوتر؛ االتصال عبر شبكات األلياف البصرية؛ خدمات 
بالتلفونات؛  الفاكسات؛ االتصال  البريد اإللكتروني؛ إرسال 
عن  المؤتمرات  عقد  خدمات  الخلوي؛  بالتلفون  االتصال 
ُبعد؛ خدمات الرسائل القصيرة؛ توفير الوصول إلى قواعد 
بشبكات  المستخدم  توصيل  إمكانية  توفير  البيانات؛ 
للتفاعل  اإلنترنت  عبر  تسهيالت  توفير  عالمية؛  كمبيوتر 
والصور  والبيانات  والوثائق  الرسائل  إرسال  الحقيقي؛ 
والصوت والفيديو؛ خدمات البريد الصوتي؛ البث الالسلكي. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trademark No.:35765 العالمة التجارية رقم :  35765

Class: 39 في الصنف :  39
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Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, 
London, NW1 6QE, United Kingdom,  
  

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
 المملكة المتحدة , 

  
Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
TRAVEL ARRANGEMENT SERVICES  
ARRANGING FOR TRAVEL VISAS, PASSPORTS 
AND TRAVEL DOCUMENTS FOR PERSONS 
TRAVELLING ABROAD  PROVIDING 
TRAVEL INFORMATION THROUGH AN 
ON-LINE COMPUTER DATABASE  TRAVEL 
AND TRANSPORT RESERVATIONS  
TRANSPORT OF TRAVELLERS  ESCORTING OF 
TRAVELLERS  TRAVEL GUIDE SERVICES  
ARRANGING OF TRAVEL TOURS AND 
SIGHTSEEING  TRANSPORTATION 
INFORMATION  ROAD, RAIL, WATER AND AIR 
TRANSPORT (PASSENGERS AND GOODS) 
SERVICES  TRAVEL, EXCURSION AND 
CRUISE ARRANGEMENT  MESSAGE 
DELIVERY SERVICES  DELIVERY OF GOODS  
COURIER SERVICES (MESSAGES OR 
MERCHANDISE) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السفر  تأشيرات  تنظيم  والسفر؛  الرحالت  تنظيم  خدمات 
المسافرين  لألشخاص  السفر  ووثائق  السفر  وجوازات 
قاعدة  خالل  من  السفر  عن  معلومات  توفير  الخارج؛  إلى 
والنقل؛  السفر  حجوزات  اإلنترنت؛  عبر  الكمبيوتر  بيانات 
نقل المسافرين؛ حراسة المسافرين؛ خدمات دليل السفر؛ 
السياحية؛  المعالم  ومشاهدة  السفر  جوالت  تنظيم 
معلومات النقل؛ خدمات النقل عبر البر والسكك الحديدية 
والنزهات  السفر  تنظيم  وبضائع(؛  )ركاب  والجو  والماء 
تسليم  الرسائل؛  تسليم  خدمات  البحرية؛  والرحالت 

البضائع؛ خدمات النقل ]نقل الرسائل أو البضائع[. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 219 )
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Trademark No.:35766 العالمة التجارية رقم :  35766

Class: 42 في الصنف :  42
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Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, 
London, NW1 6QE, United Kingdom,  
  

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
 المملكة المتحدة , 

  
Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
TRAVEL ARRANGEMENT SERVICES  
ARRANGING FOR TRAVEL VISAS, PASSPORTS 
AND TRAVEL DOCUMENTS FOR PERSONS 
TRAVELLING ABROAD  PROVIDING 
TRAVEL INFORMATION THROUGH AN 
ON-LINE COMPUTER DATABASE  TRAVEL 
AND TRANSPORT RESERVATIONS  
TRANSPORT OF TRAVELLERS  ESCORTING OF 
TRAVELLERS  TRAVEL GUIDE SERVICES  
ARRANGING OF TRAVEL TOURS AND 
SIGHTSEEING  TRANSPORTATION 
INFORMATION  ROAD, RAIL, WATER AND AIR 
TRANSPORT (PASSENGERS AND GOODS) 
SERVICES  TRAVEL, EXCURSION AND 
CRUISE ARRANGEMENT  MESSAGE 
DELIVERY SERVICES  DELIVERY OF GOODS  
COURIER SERVICES (MESSAGES OR 
MERCHANDISE) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السفر  تأشيرات  تنظيم  والسفر؛  الرحالت  تنظيم  خدمات 
المسافرين  لألشخاص  السفر  ووثائق  السفر  وجوازات 
قاعدة  خالل  من  السفر  عن  معلومات  توفير  الخارج؛  إلى 
والنقل؛  السفر  حجوزات  اإلنترنت؛  عبر  الكمبيوتر  بيانات 
نقل المسافرين؛ حراسة المسافرين؛ خدمات دليل السفر؛ 
السياحية؛  المعالم  ومشاهدة  السفر  جوالت  تنظيم 
معلومات النقل؛ خدمات النقل عبر البر والسكك الحديدية 
والنزهات  السفر  تنظيم  وبضائع(؛  )ركاب  والجو  والماء 
تسليم  الرسائل؛  تسليم  خدمات  البحرية؛  والرحالت 

البضائع؛ خدمات النقل ]نقل الرسائل أو البضائع[. 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 219 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35766 العالمة التجارية رقم :  35766

Class: 42 في الصنف :  42
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Applicant Name: VFS Global Services PLC    بإسم :  في إف إس غلوبال سيرفيسز بيه إلى سي

Applicant Address :21, Dorset Square, 
London, NW1 6QE, United Kingdom,  
  

العنوان :  21، دورست سكوير، لندن، إن دبليو  6كيو ئي، 
المملكة المتحدة , 

Applicant for Correspondence:  Nablus- Palestine 
P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
DESIGN, DEVELOPMENT, INSTALLATION 
AND MAINTENANCE OF CUSTOMIZED 
SOFTWARE AND COMPUTER TECHNOLOGY 
SOFTWARE SOLUTIONS FOR THE 
PURPOSE OF COMPLETE VISA, 
PASSPORT AND TRAVEL DOCUMENT 
ADMINISTRATION  DESIGN 
AND DEVELOPMENT OF 
CUSTOMISED HARDWARE 
SOLUTIONS FOR THE PURPOSE OF 
COMPLETE VISA, PASSPORT AND TRAVEL 
DOCUMENT ADMINISTRATION  COMPUTER 
SERVICES, NAMELY, ACTING AS AN 
APPLICATION SERVICE PROVIDER 
IN THE FIELD OF INFORMATION 
MANAGEMENT TO HOST COMPUTER 
APPLICATION SOFTWARE FOR THE 
PURPOSE OF VISA, PASSPORT AND 
TRAVEL DOCUMENT ADMINISTRATION  
PROVIDING TEMPORARY USE OF NON-
DOWNLOADABLE COMPUTER SOFTWARE 
FOR TRACKING DOCUMENTS OVER 
COMPUTER NETWORKS, INTRANETS AND 
THE INTERNET  APPLICATION SERVICE 
PROVIDER (ASP) SERVICES, NAMELY 
PROVIDING ACCESS THROUGH A 
DEDICATED WEBSITE TO SOFTWARE THAT 
ENABLES THE USER TO GET THE VISA 
AND PASSPORT INFORMATION, VISA AND 
PASSPORT APPLICATION, APPOINTMENT 
AND INTERVIEW SCHEDULING, 
ONLINE PAYMENT COLLECTION, 
BIOMETRICS ENROLMENT, BIOMETRIC DATA 
CAPTURE AND TRANSFER, VERIFICATION, 
LEGALISATION, ATTESTATION AND 
TRANSLATION, AND FOR THE TRACKING 
OF THE VISA APPLICATION STATUS 
AND VISA DOCUMENTS  TECHNICAL 
SUPPORT SERVICES, NAMELY, REMOTE 
ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF 
IN-HOUSE

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
البرمجيات  حلول  وصيانة  وتركيب  وتطوير  تصميم 
الحصول  لغرض  الكمبيوتر  تقنية  وبرمجيات  المخصصة 
على تأشيرة كاملة وجواز السفر وإدارة وثائق السفر؛ تصميم 
على  الحصول  لغرض  المخصصة  المعدات  حلول  وتطوير 
خدمات  السفر؛  وثائق  وإدارة  السفر  وجواز  كاملة  تأشيرة 
مجال  في  تطبيقات  خدمة  كمزود  وبخاصة،  الكمبيوتر، 
الكمبيوتر  تطبيقات  برمجيات  لتفعيل  المعلومات  إدارة 
لغرض إدارة التأشيرات وجواز السفر ووثائق السفر؛ توفير 
للتنزيل  قابلة  غير  الكمبيوتر  لبرمجيات  مؤقت  استخدام 
لتتبع الوثائق عبر شبكات الكمبيوتر واإلنترانت واإلنترنت؛ 
الوصول  توفير  وبخاصة،  تطبيقات،  خدمة  كمزود  خدمة 
إلى برمجيات عبر موقع ويب مخصص لتمكين المستخدم 
طلب  السفر،  وجواز  التأشيرة  معلومات  على  الحصول  من 
التأشيرة وجواز السفر، جدولة المواعيد والمقابالت، تجميع 
المدفوعات عبر اإلنترنت، التسجيل الحيوي، تحصيل ونقل 
البيانات الحيوية، التحقق ، التصديق، التوثيق والترجمة، 
وتتبع حالة طلب التأشيرة ووثائق التأشيرة؛ خدمات الدعم 
مراكز  بعد ألجهزة  عن  والتوجيه  اإلدارة  وبخاصة،  التقني، 
وتطبيقات  البيانات  وقواعد  والمفّعلة  الداخلية  البيانات 
وطرق  وتقنية  جديد  منتج  وتطوير  البحث  البرمجيات؛ 

تشغيل في مجال إدارة التأشيرة وجواز السفر
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AND HOSTED DATACENTER DEVICES, 
DATABASES AND SOFTWARE 
APPLICATIONS  RESEARCH 
AND DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS, 
TECHNOLOGY AND METHODS OF 
OPERATIONS IN THE FIELD OF VISA AND 
PASSPORT ADMINISTRATION 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 220 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35767 العالمة التجارية رقم :  35767

Class: 19 في الصنف :  19
Applicant Name: SHAWQI F AL SHAMALI بإسم :  شوقي فضل علي الشمالي     

Applicant Address :AL KHALIL - ADNA - WAST 
ELBALD0599365067 

العنوان :  الخليل اذنا وسط البلد 0599365067

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL - 
ADNA - WAST ELBALD   0599365067 

عنوان التبليغ  : الخليل - اذنا - وسط البلد - محالت روماتولز 
0599365067 -

Goods/Services:
TOOLS BUILDING TOOLS TUMING TOOLS  
BLACKSMITH MATERIALS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدد مواد بناء ادوات خراطة لوازم حدادين ونجارين

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

( 221 )
 

Date :09/04/2019 التاريخ: 2019/04/09
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AND HOSTED DATACENTER DEVICES, 
DATABASES AND SOFTWARE 
APPLICATIONS  RESEARCH 
AND DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS, 
TECHNOLOGY AND METHODS OF 
OPERATIONS IN THE FIELD OF VISA AND 
PASSPORT ADMINISTRATION 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 220 )
 

Date :07/04/2019 التاريخ: 2019/04/07

Trademark No.:35767 العالمة التجارية رقم :  35767

Class: 19 في الصنف :  19
Applicant Name: SHAWQI F AL SHAMALI بإسم :  شوقي فضل علي الشمالي     

Applicant Address :AL KHALIL - ADNA - WAST 
ELBALD0599365067 

العنوان :  الخليل اذنا وسط البلد 0599365067

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL - 
ADNA - WAST ELBALD   0599365067 

عنوان التبليغ  : الخليل - اذنا - وسط البلد - محالت روماتولز 
0599365067 -

Goods/Services:
TOOLS BUILDING TOOLS TUMING TOOLS  
BLACKSMITH MATERIALS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدد مواد بناء ادوات خراطة لوازم حدادين ونجارين

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

( 221 )
 

Date :09/04/2019 التاريخ: 2019/04/09
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Trademark No.:35768 العالمة التجارية رقم :  35768

Class: 3 في الصنف :  3
Applicant Name: Moroccanoil Israel Ltd.    .بإسم :  موروكانويل اسرائيل لميتد

Applicant Address :Levi Moshe 16, 
Rishon Le Zion, 7565835, Israel,  
  

العنوان :  ليفي موشه 16، ريشون لتسيون، 7565835، 
 اسرائيل , 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Personal care/beauty products containing argan 
oil  Hair conditioners and shampoos, curl creams, 
hydrating styling creams, intense moisturizing 
masques, and styling and finishing oils. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات العناية الشخصية بالجمال التي تحتوي على زيت 
وكريمات  والشامبوهات  الشعر  مطريات  المغربي،  االرغان 
الترطيب  وماسكات  الشعر  تصفيف  وكريمات  التجعيد 

المكثف وزيوت التصفيف واللمسات االخيرة. 

( 222 )
 

Date :09/04/2019 التاريخ: 2019/04/09

Trademark No.:35769 العالمة التجارية رقم :  35769

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Sharekat Alsoudah Lelisteerad 
Waltasweeq Adiah Ameh

بإسم :  شركة السوده لالستيراد والتسويق عاديه عامة   

Applicant Address :Baitounia Qurb Salat Aljimzawi 
Emaret  Ahmed Msaiteef  Ramallah Palestine  , 

أحمد  عمارة  الجمزاوي   صاالت  قرب  بيتونيا     : العنوان 
مصيطف  رام الله  فلسطين  

Applicant for Correspondence:  Baitounia 
Qurb Salat Aljimzawi Emaret  Ahmed Msaiteef  
Ramallah Palestine 

عنوان التبليغ  : بيتونيا  قرب صاالت الجمزاوي  عمارة أحمد 
مصيطف  رام الله   
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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 :
البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا والساغو والبن 
االصطناعي , الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 
عسل   , المثلجه  والحلويات  والحلويات  والفطائر  والخبز 
الملح   , الخبيز  ومسحوق  الخميرة   , االسود  والعسل  النحل 
والخردل , الخل , الصلصات ) التوابل ( البهارات , الثلج .            

( 223 )
 

Date :09/04/2019 التاريخ: 2019/04/09

Trademark No.:35770 العالمة التجارية رقم :  35770

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Sharekat Alsoudah Lelisteerad 
Waltasweeq Adiah Ameh

بإسم :  شركة السوده لالستيراد والتسويق عادية عامة   

Applicant Address :Baitounia Qurb Salat Aljimzawi 
Emaret  Ahmed Msaiteef  Ramallah Palestine  , 

أحمد  عمارة  الجمزاوي   صاالت  قرب  بيتونيا     : العنوان 
مصيطف  رام الله  فلسطين  

Applicant for Correspondence:  Baitounia 
Qurb Salat Aljimzawi Emaret  Ahmed Msaiteef  
Ramallah Palestine 

عنوان التبليغ  : بيتونيا  قرب صاالت الجمزاوي  عمارة أحمد 
مصيطف  رام الله   

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

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

النشاط المكتبي
  

( 224 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35772 العالمة التجارية رقم :  35772
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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 :
البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا والساغو والبن 
االصطناعي , الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 
عسل   , المثلجه  والحلويات  والحلويات  والفطائر  والخبز 
الملح   , الخبيز  ومسحوق  الخميرة   , االسود  والعسل  النحل 
والخردل , الخل , الصلصات ) التوابل ( البهارات , الثلج .            

( 223 )
 

Date :09/04/2019 التاريخ: 2019/04/09

Trademark No.:35770 العالمة التجارية رقم :  35770

Class: 35 في الصنف :  35
Applicant Name: Sharekat Alsoudah Lelisteerad 
Waltasweeq Adiah Ameh

بإسم :  شركة السوده لالستيراد والتسويق عادية عامة   

Applicant Address :Baitounia Qurb Salat Aljimzawi 
Emaret  Ahmed Msaiteef  Ramallah Palestine  , 

أحمد  عمارة  الجمزاوي   صاالت  قرب  بيتونيا     : العنوان 
مصيطف  رام الله  فلسطين  

Applicant for Correspondence:  Baitounia 
Qurb Salat Aljimzawi Emaret  Ahmed Msaiteef  
Ramallah Palestine 

عنوان التبليغ  : بيتونيا  قرب صاالت الجمزاوي  عمارة أحمد 
مصيطف  رام الله   

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

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

النشاط المكتبي
  

( 224 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35772 العالمة التجارية رقم :  35772
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Class: 38 في الصنف :  38
Applicant Name: SHARIKAT YAOUM JADEED 
LLHOLOL TASWEEKIAH     

بإسم :  شركة يوم جديد للحلول  التسويقية    

Applicant Address : ALKHALIL  EYN SARA - 
0599220022

العنوان :  الخليل عين سارة   

Applicant for Correspondence:  ALKHALIL  EYN 
SARA - 0599220022

عنوان التبليغ  : الخليل عين سارة - 0599220022

Goods/Services:
Telecommunications routing and junction services, 
send cards on internet  Teleshopping services 
(Providing telecommunication channels for 
markting

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توصيل االتصاالت عن بعد, ارسال بطاقات عن بعد 

, توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد

مشروطة بعدم منح حماية على كلمة كرتي بمعزل عن العالمة 

  ( 225 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35773 العالمة التجارية رقم :  35773

Class: 30 في الصنف :  30
Applicant Name: Sharikat alad llnaqliat  waltigara          بإسم :  شركة العهد للنقليات والتجارة

Applicant Address :waidi al-hariyah – al khali  ,   العنوان :  الخليل - واد الهرية

Applicant for Correspondence:  waidi al-hariyah – 
al khali - Tel : 02 -2230678

عنوان التبليغ  : الخليل - واد الهرية - -2230678 02

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   
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا 
الحبوب؛ الخبز والفطائر الحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل 
الملح؛  الخبيز؛  ومسحوق  الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل 

الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج

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

165 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 226 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35775 العالمة التجارية رقم :  35775

Class: 31 في الصنف :  31

Applicant Name: Sharikat alad llnaqliat  waltigara          بإسم :  شركة العهد للنقليات والتجارة

Applicant Address :waidi al-hariyah – al khali  ,   العنوان :  الخليل - واد الهرية

Applicant for Correspondence:  waidi al-hariyah – 
al khali 022230678

عنوان التبليغ  : الخليل - واد الهرية - 022230678

Goods/Services:
Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants 
and flowers;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين والغابات غير 
الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات 

الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، الحبوب

( 227 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35777 العالمة التجارية رقم :  35777

Class: 36 في الصنف :  36

Applicant Name: Shariket Falastine Lel tameen بإسم :  شركة فلسطين للتأمين   

Applicant Address :ALbireh Almantiqa ALsinaaiya 
Qurb Dynamometer Almasri  , 

العنوان :   البيرة المنطقة الصناعية قرب دينموميتر 
المصري 
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( 226 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35775 العالمة التجارية رقم :  35775

Class: 31 في الصنف :  31

Applicant Name: Sharikat alad llnaqliat  waltigara          بإسم :  شركة العهد للنقليات والتجارة

Applicant Address :waidi al-hariyah – al khali  ,   العنوان :  الخليل - واد الهرية

Applicant for Correspondence:  waidi al-hariyah – 
al khali 022230678

عنوان التبليغ  : الخليل - واد الهرية - 022230678

Goods/Services:
Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants 
and flowers;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين والغابات غير 
الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات 

الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، الحبوب

( 227 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35777 العالمة التجارية رقم :  35777

Class: 36 في الصنف :  36

Applicant Name: Shariket Falastine Lel tameen بإسم :  شركة فلسطين للتأمين   

Applicant Address :ALbireh Almantiqa ALsinaaiya 
Qurb Dynamometer Almasri  , 

العنوان :   البيرة المنطقة الصناعية قرب دينموميتر 
المصري 
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Applicant for Correspondence:  ALbireh Almantiqa 
ALsinaaiya Qurb Dynamometer Almasri

عنوان التبليغ  :  البيرة المنطقة الصناعية قرب دينموميتر 
المصري

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالية،  الشؤون  التمويلية،  الشؤون  التأمين،  خدمات 

والشؤون العقارية

  

( 228 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35784 العالمة التجارية رقم :  35784

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alithai 
- Mosahima Khososiya 

بإسم :  شركة البكري للبث االذاعي - مساهمة خصوصية

Applicant Address :Al-Nahda Street, Ramallah, 
The West Bank, Palestine, 

 العنوان :  شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسطين , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Computer programmes [programs], recorded, 
Computer programs [downloadable software], 
Computer software, recorded,  Downloadable 
image files, Downloadable music files, 
Downloadable software for smart phones, Smart 
phone applications   [downloadable)  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قابلة  )برمجيات  كمبيوتر  برامج  مسجلة,  كمبيوتر  برامج 
للتنزيل(, برمجيات كمبيوتر مسجلة, ملفات صورية قابلة 
قابلة  برمجيات  للتنزيل,  قابلة  موسيقية  ملفات  للتنزيل, 
الذكية  للهواتف  تطبيقات  الذكية,  للهواتف  للتنزيل 

  )منزلة(  

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 229 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35785 العالمة التجارية رقم :  35785

Class: 38 في الصنف :  38
Applicant Name: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alithai 
- Mosahima Khososiya 

بإسم :  شركة البكري للبث االذاعي - مساهمة خصوصية

Applicant Address :Al-Nahda Street, Ramallah, 
The West Bank, Palestine, 

 العنوان :  شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسطين , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Telecommunications, radio and television 
broadcasting, radio and television broadcasting via 
internet and multimedia 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والبث  والتلفزيوني,  االذاعي  والبث  االتصاالت  خدمات 

االذاعي والتلفزيوني عبر االنترنت والوسائط المتعددة 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 230 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10
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( 229 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35785 العالمة التجارية رقم :  35785

Class: 38 في الصنف :  38
Applicant Name: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alithai 
- Mosahima Khososiya 

بإسم :  شركة البكري للبث االذاعي - مساهمة خصوصية

Applicant Address :Al-Nahda Street, Ramallah, 
The West Bank, Palestine, 

 العنوان :  شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسطين , 
  

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Telecommunications, radio and television 
broadcasting, radio and television broadcasting via 
internet and multimedia 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والبث  والتلفزيوني,  االذاعي  والبث  االتصاالت  خدمات 

االذاعي والتلفزيوني عبر االنترنت والوسائط المتعددة 

Special condition:    اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات   والعبارات 

االستخدام العام بمعزل عن العالمة
  

( 230 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10
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Trademark No.:35786 العالمة التجارية رقم :  35786

Class: 9 في الصنف :  9

Applicant Name: Bank of America Corporation    بإسم :  بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Address : 100 North Tryon Street, 
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A. ,  
  

تشارلوت,  ستريت,  ترايون  نورث   100   : العنوان 
 , األمريكية  المتحدة  الواليات   ,28255 كاروالينا   نورث 

  
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Computer software for financial research, financial 
information, financial analysis, financial planning, 
financial management,  investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, 
providing electronic processing of electronic funds 
 transfer, ACH, electronic check and electronic 
payments, financial transactions, electronic funds 
transfers  downloadable  computer software for 
financial research, financial information, financial 
analysis, financial planning, financial management, 
 investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds  transfer,
ACH, electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers  
downloadable  software in the nature of a mobile 
application for financial research, financial 
information, financial analysis, financial  planning, 
financial management, investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, 
providing electronic  processing of electronic funds 
transfer, ACH, electronic check and electronic 
payments, financial transactions, electronic funds 
 transfers 

من اجل البضائع / الخدمات التالية :
برامج كمبيوتر للبحث المالي, معلومات مالية, تحليل مالي, 
تخطيط مالي, ادارة مالية, ادارة االستثمار, خدمات بنكية, 
اإللكترونية  المعالجة  توفير  األجنبية,  العمالت  تداول 
اتش,  الشيكات  سي  ايه  اإللكتروني,  األموال  لتحويل 
المالية,  العمليات  اإللكترونية,  والمدفوعات  اإللكترونية 
المالي  للبحث  كمبيوتر  برامج  االلكتروني,  االموال  تحويل 
تخطيط  مالي,  تحليل  مالية,  معلومات  للتحميل,  قابلة 
تداول  بنكية,  االستثمار,  خدمات  ادارة  مالية,  ادارة  مالي, 
لتحويل  اإللكترونية  المعالجة  توفير  األجنبية,  العمالت 

األموال اإللكتروني, ايه سي اتش,
العمليات  اإللكترونية,  والمدفوعات  اإللكترونية  الشيكات 
المالية, تحويل االموال االلكتروني؛ برامج  بطبيعة تطبيقات 
مالية,  معلومات  المالي,  للبحث  للتحميل  قابلة  هواتف 
االستثمار,  ادارة  مالية,  ادارة  مالي,  تخطيط  مالي,  تحليل 
المعالجة  توفير  األجنبية,  العمالت  تداول  بنكية,  خدمات 
اتش,  سي  ايه  األموال  اإللكتروني,  لتحويل  اإللكترونية 
العمليات  اإللكترونية,  والمدفوعات  اإللكترونية  الشيكات 

المالية, تحويل االموال االلكتروني 
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( 231 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35787 العالمة التجارية رقم :  35787

Class: 36 في الصنف :  36

Applicant Name: Bank of America Corporation بإسم :   بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Address : 100 North Tryon Street, 
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A. ,  
  

نورث  تشارلوت,  ستريت,  ترايون  نورث   100   : العنوان 
كاروالينا 28255, الواليات المتحدة األمريكية , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Financial research  financial information  financial 
analysis  financial advice  financial planning  
financial consultation   financial management  
investment brokerage  investment consultation  
investment management  investment advice  mutual 
 fund investment  banking services  credit card and 
debit card services  trading of securities, shares, 
foreign exchange,  commodities, options and other 
derivative products for others  financial planning 
for retirement  financial information
and  services provided online from a computer 
database or global computer network 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات البحث المالي؛ المعلومات المالية؛ التحليل المالي؛ 
المالية؛  االستشارات  المالي؛  التخطيط  المالي؛  االرشاد 
االستثمار؛  استشارات  االستثمار؛  وساطة  المالية؛  االدارة 
استثمار  الصناديق  االستثمار؛  ارشاد  االستثمار؛  ادارة 
االئتمان  بطاقات  خدمات  البنكية؛  الخدمات  المشتركة؛ 
وتبادل  واالسهم,  المالية,  االوراق  تجارة  االلي؛  والصراف 
العمالت, والسلع, وخيارات الشراء ومنتجات اخرى مشتقة 

لالخرين؛ التخطيط المالي  للتقاعد؛
من  اإلنترنت  عبر  المقدمة  المالية  والخدمات  المعلومات 

قاعدة بيانات الكمبيوتر أو شبكة الكمبيوتر العالمية 
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Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35787 العالمة التجارية رقم :  35787

Class: 36 في الصنف :  36

Applicant Name: Bank of America Corporation بإسم :   بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Address : 100 North Tryon Street, 
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A. ,  
  

نورث  تشارلوت,  ستريت,  ترايون  نورث   100   : العنوان 
كاروالينا 28255, الواليات المتحدة األمريكية , 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Financial research  financial information  financial 
analysis  financial advice  financial planning  
financial consultation   financial management  
investment brokerage  investment consultation  
investment management  investment advice  mutual 
 fund investment  banking services  credit card and 
debit card services  trading of securities, shares, 
foreign exchange,  commodities, options and other 
derivative products for others  financial planning 
for retirement  financial information
and  services provided online from a computer 
database or global computer network 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات البحث المالي؛ المعلومات المالية؛ التحليل المالي؛ 
المالية؛  االستشارات  المالي؛  التخطيط  المالي؛  االرشاد 
االستثمار؛  استشارات  االستثمار؛  وساطة  المالية؛  االدارة 
استثمار  الصناديق  االستثمار؛  ارشاد  االستثمار؛  ادارة 
االئتمان  بطاقات  خدمات  البنكية؛  الخدمات  المشتركة؛ 
وتبادل  واالسهم,  المالية,  االوراق  تجارة  االلي؛  والصراف 
العمالت, والسلع, وخيارات الشراء ومنتجات اخرى مشتقة 

لالخرين؛ التخطيط المالي  للتقاعد؛
من  اإلنترنت  عبر  المقدمة  المالية  والخدمات  المعلومات 

قاعدة بيانات الكمبيوتر أو شبكة الكمبيوتر العالمية 
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( 232 )
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35788 العالمة التجارية رقم :  35788

Class: 42 في الصنف :  42

Applicant Name: Bank of America Corporation بإسم :   بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Address : 100 North Tryon Street, 
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A. ,  
  

نورث  تشارلوت,  ستريت,  ترايون  نورث   100   : العنوان 
كاروالينا 28255, الواليات المتحدة األمريكية

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah    عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Computer programming  computer software 
consultancy  computer systems analysis  provision 
of online computer software   providing online 
non-downloadable software for financial research, 
financial information, financial analysis, financial 
planning,  financial management, investment 
management, banking services, trading of foreign 
exchange, providing electronic processing  of 
electronic funds transfer, ACH, electronic check 
and electronic payments, financial transactions, 
electronic funds transfers   design, maintenance, 
development and updating of computer software 
for financial research, financial information, 
financial  analysis, financial planning, financial 
management, investment management, banking 
services, trading of foreign exchange,  providing 
electronic processing of electronic funds transfer, 
ACH, electronic check and electronic payments, 
financial  transactions, electronic funds transfers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكمبيوتر؛  برامج  استشارات  الكمبيوتر؛  برمجة  خدمات 
عبر  الكمبيوتر  برامج  توفير  الكمبيوتر؛  انظمة  تحليل 
االنترنت  عبر  للتنزيل  قابلة  غير  برامج  توفير  اإلنترنت؛ 
المالية  واالدارة  والتخطيط  والتحليل  والمعلومات  للبحث 
العمالت,  وتجارة  البنكية  والخدمات  االستثمار   وادارة 
اإللكتروني,  األموال  لتحويل  الكترونية  معالجة  تقديم 
والشيكات  االلكتروني  الدفع  االلية,  المقاصة  غرف 
االلكترونية, العمليات المالية, تحويل االموال االلكتروني؛ 
 تصميم وصيانة وتطوير وتحديث برامج الكمبيوتر للبحث 
وادارة  المالية  واالدارة  والتخطيط  والتحليل  والمعلومات 
تقديم  العمالت,  وتجارة  البنكية  والخدمات  االستثمار 
غرف  اإللكتروني,  األموال  لتحويل  الكترونية  معالجة 
االلكترونية,  والشيكات  االلكتروني  الدفع  االلية,   المقاصة 

العمليات المالية, تحويل االموال االلكتروني 
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) 233 (
 

Date :28/11/2018 التاريخ:  2018/11/28

Trademark No.:34888 العالمة التجارية رقم :  34888

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: Al-Aterah Food Industries 
Company 

بإسم :  شركة العطره لصناعة المواد الغذائية    

Applicant Address :Jordan –Irbid - Amman 
Bus Station - Abu Heshmeh Center 
                

العنوان :  األردن – اربد- محطة باصات عمان- مركز أبو 
هشمة                 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Beereh 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Coffeeteacocoaand artificial coffee; ricetapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
breadpastry and confectionery; ices; honeytreacle; 
yeastbaking-powder; salt; mustard; vinegarsauces 
(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.

) 234 (
 

Date :28/11/2018 التاريخ:  2018/11/28

Trademark No.:34889 العالمة التجارية رقم : 34889

Class: 43 في الصنف : 43
Applicant Name: Al-Aterah Food Industries 
Company 

بإسم :  شركة العطره لصناعة المواد الغذائية   



171 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

) 233 (
 

Date :28/11/2018 التاريخ:  2018/11/28

Trademark No.:34888 العالمة التجارية رقم :  34888

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: Al-Aterah Food Industries 
Company 

بإسم :  شركة العطره لصناعة المواد الغذائية    

Applicant Address :Jordan –Irbid - Amman 
Bus Station - Abu Heshmeh Center 
                

العنوان :  األردن – اربد- محطة باصات عمان- مركز أبو 
هشمة                 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-
Beereh 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Coffeeteacocoaand artificial coffee; ricetapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
breadpastry and confectionery; ices; honeytreacle; 
yeastbaking-powder; salt; mustard; vinegarsauces 
(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.

) 234 (
 

Date :28/11/2018 التاريخ:  2018/11/28

Trademark No.:34889 العالمة التجارية رقم : 34889

Class: 43 في الصنف : 43
Applicant Name: Al-Aterah Food Industries 
Company 

بإسم :  شركة العطره لصناعة المواد الغذائية   
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Applicant Address :Jordan –Irbid - Amman Bus 
Station - Abu Heshmeh Center               

العنوان :  األردن – اربد- محطة باصات عمان- مركز أبو 
هشمة                

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Beereh 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accommodation 

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

  

) 235 (
 

Date :24/01/2019 التاريخ:  2019/01/24

Trademark No.:35280 العالمة التجارية رقم :  35280

Class: 5 في الصنف :   5
Applicant Name: Amdipharm Limited     بإسم :  امديفارم ليمتد

Applicant Address :Temple Chambers3 Burlington 
RoadDublin 4Ireland 
                

 العنوان :  تيمبل تشامبارز3 بارلينغتون روددبلن 4ايرلندا 
                

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Pharmaceutical products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الصيدالنية 

  

) 236 (
 

Date :24/01/2019 التاريخ:  2019/01/24

Trademark No.:35281 العالمة التجارية رقم :  35281

Class: 5 في الصنف : 5
Applicant Name: Amdipharm Limited     بإسم :  امديفارم ليمتد

Applicant Address :Temple Chambers3 Burlington 
RoadDublin 4Ireland 
                

 العنوان :  تيمبل تشامبارز3 بارلينغتون روددبلن 4ايرلندا 
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Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Pharmaceutical products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الصيدالنية 

  

) 237 (
 

Date :24/01/2019 التاريخ:  2019/01/24

Trademark No.:35282
العالمة التجارية رقم :  35282

Class: 5
في الصنف : 5

Applicant Name: Amdipharm Limited     بإسم :  امديفارم ليمتد

Applicant Address :Temple Chambers3 Burlington 
RoadDublin 4Ireland 
                

 العنوان :  تيمبل تشامبارز3 بارلينغتون روددبلن 4ايرلندا 
                

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Pharmaceutical products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الصيدالنية 

  

) 238 (
 

Date :28/01/2019 التاريخ:  2019/01/28

Trademark No.:35300 العالمة التجارية رقم :  35300

Class: 5 في الصنف :   5
Applicant Name: Amdipharm Limited     بإسم :  امديفارم ليمتد

Applicant Address :Temple Chambers3 Burlington 
RoadDublin 4Ireland

العنوان :  تيمبل تشامبارز3 بارلينغتون روددبلن 
4ايرلندا 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   
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Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Pharmaceutical products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الصيدالنية 

  

) 237 (
 

Date :24/01/2019 التاريخ:  2019/01/24

Trademark No.:35282
العالمة التجارية رقم :  35282

Class: 5
في الصنف : 5

Applicant Name: Amdipharm Limited     بإسم :  امديفارم ليمتد

Applicant Address :Temple Chambers3 Burlington 
RoadDublin 4Ireland 
                

 العنوان :  تيمبل تشامبارز3 بارلينغتون روددبلن 4ايرلندا 
                

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Pharmaceutical products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الصيدالنية 

  

) 238 (
 

Date :28/01/2019 التاريخ:  2019/01/28

Trademark No.:35300 العالمة التجارية رقم :  35300

Class: 5 في الصنف :   5
Applicant Name: Amdipharm Limited     بإسم :  امديفارم ليمتد

Applicant Address :Temple Chambers3 Burlington 
RoadDublin 4Ireland

العنوان :  تيمبل تشامبارز3 بارلينغتون روددبلن 
4ايرلندا 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Pharmaceutical products excluding pharmaceutical 
preparations/medicines for the treatment of 
respiratory diseases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات  الصيدالنية   باستثناء  المنتجات 

الصيدالنية / األدوية لعالج أمراض الجهاز التنفسي 

  

) 239 (
 

Date :28/01/2019 التاريخ:  2019/01/28

Trademark No.:35301 العالمة التجارية رقم :  35301

Class: 5 في الصنف :   5
Applicant Name: Amdipharm Limited     بإسم :  امديفارم ليمتد

Applicant Address :Temple Chambers3 Burlington 
RoadDublin 4Ireland  

العنوان :  تيمبل تشامبارز3 بارلينغتون روددبلن 
4ايرلندا 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Pharmaceutical products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الصيدالنية 

  

) 240 (
 

Date :19/02/2019 التاريخ:  2019/02/19

Trademark No.:35447 العالمة التجارية رقم :  35447

Class: 9 في الصنف: 9
Applicant Name: ALSTOM     بإسم :  الستوم

Applicant Address : 48 rue Albert Dhalenne93400 
Saint-OuenFrance

 العنوان :   48 رو البرت دهاليني93400 سانت-أويهفرنسا 
                

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Electric apparatus an instruments for tractionsignalli
ngprotectiontraffic management and/or controlmonito
ringcontrol passenger informationemergency (rescue)
teachingdriving and control  control and monitoring 
apparatus for engines

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
و/ إدارة،  الحماية،  اإلشارات،  إرسال  للجر،  كهربائية  وعدد  أجهزة 
أو التحكم في حركة المرور، ورقابة  والتحكم في معلومات خاصة 
أجهزة  والتحكم؛  القيادة  التعليم،  )اإلنقاذ(،  الطوارئ  بالركاب، 

تحكم  ومراقبة  للمحركات واألجهزة الكهربائية اإللكترونية
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and  electricalelectronic apparatus and computer 
hardware  scientific apparatus and instruments for 
distributingtransforming accumulatingregulating 
or controlling electricityall of which are covered 
for fixed or track and/or on board systemsfor 
 railway rolling stockfor high and very high speed 
rail vehiclesfor railway trains with distributed or 
concentrated motorisation for railway cars with or 
without self-drivefor articulated railway trains or 
notfor tramsbuseselectric vehicles and  autonomous 
vehicles  diagnostic apparatus for fixed and mobile 
road and rail vehiclesincluding opticaldata visualizat
ion measurementmonitoring and control equipmentin 
particular lasers and surveillance cameras  electronic 
and electrical  equipment for processing satellite 
location data and electronic and electrical apparatus 
for monitoring rail and road traffic   system for 
analysis and diagnosis of the state of railway and road 
equipment and infrastructure  control equipment for 
the  management of railway and road transport lines  
electrodynamic apparatus for remote control of railway 
switches  alarm  instruments and devices  acoustic 
alarms  command transmitterswarning systems  fire 
extinguishers   control and diagnostic  apparatus 
including opticaldata visualizationmeasurementmon
itoring and control equipmentin particular lasers and 
 surveillance cameras  data transmission apparatus 
and equipment  electrical conductors for railway 
rolling stockfor high and  very high speed railway 
vehiclesfor distributed or concentrated motorised 
railway trainsfor railway trains comprising or not  self-
propelledfor articulated or non-articulated railway 
trainsfor tramsbuseselectric vehicles and autonomous 
vehiclesfor  stations and substations  electrical cables  
electrical collectors  electrical and electronic remote 
control systems for railway and  road operations  control 
panels (electrical)  control panels (computerised) 
of railway and road operations  electrical switching 
 apparatus  electric batteries  electric chargers  
accumulators and batteries  electric conductors of all 
kinds  electrical conduits   speed controllers for railway 
vehiclestramsbuseselectric vehicles and autonomous 
vehicles  optical and magnetic data  carriers  electrical 
and electronic relays  speed indicators  light or non-
luminous signallingopticalmechanicalnon-mechanical 
 for railway vehiclesfor tramways and buses  luminous 
or mechanical signs  light terminals  electrodynamic 
apparatus for  remote control of signals  electronic 
signal transmitters  safety apparatus for rail and road 
traffic  electronic bulletin boards   apparatus for time 
recording  electric audio warnings  transformers  
navigation apparatus for railway and road vehicles 
(on- board computers)  radio navigation apparatus for 
railway and road vehicles (on-board computers)  data 
processing apparatus   distance measurement

وعتاد مكونات مادية للحاسب اآللي؛ أجهزة وعدد  علمية لتوزيع، 
تحويل، مراكمة، تنظيم أو التحكم في الكهرباء، يتم تغطية كافة 
لقاطرات  التابلوية  القضبان  و/أو  أو  على  الثابتة  لألنظمة  كر 

ُ
ذ ما 

وذات  السريعة  الحديدية  السكك  لمركبات  الحديدية،  السكك 
بتوزيع  التي تتسم  الحديدية  السكك  لقطارات  الفائقة،   السرعة 
واحدة،  عربة  المركز  في  أو  بعرباتها  القدرة  في  التحكم  نظام 
المزودة  غير  تلك  أو  اآللية  القيادة  بنظام  المزودة  لعربات  القطار 
به، لقطارات السكك  الحديدية المجمعة أو غير المجمعة، للترام، 
أجهزة  القيادة؛  ذاتية  ومركبات  الكهربائية  المركبات  للحافالت، 
 لتشخيص المشكالت التي تتعرض لها  مركبات الطرق والسكك 
الحديدية الثابتة والمتحركة، تشتمل على  معدات ضوئية، عرض 
البيانات، قياس ومراقبة وتحكم، في أجهزة ليزر محددة وكاميرات 
موقع  بيانات  لمعالجة  وكهربائية  معدات  إلكترونية  مراقبة؛ 
 باستخدام القمر الصناعي وأجهزة إلكترونية وكهربائية لمراقبة 
حركة  المرور للسكك الحديدية والطرق؛ نظام لتحليل وتشخيص 
بالسكك  الحديدية  الخاصة  التحتية  والبنية  المعدات  حالة 
بالسكك  الخاصة  النقل  إلدارة  خطوط  للتحكم  معدات  والطرق؛ 
بعد  عن  للتحكم  كهرو  ديناميكية  أجهزة  والطرق؛  الحديدية 
أجهزة  إنذار؛  وأجهزة  عدد  الحديدية؛  السكك  قضبان  بتحويالت 
إنذار  سمعية؛ أجهزة إرسال األوامر، ألنظمة التنبيه؛ أجهزة  إطفاء 
ضوئية،  على  معدات  تشتمل  وتشخيص  تحكم  أجهزة  الحرق؛ 
وعرض البيانات، والقياس والمراقبة والتحكم وبخاصة أجهزة ليزر 
محددة وكاميرات مراقبة؛  أجهزة ومعدات إرسال البيانات؛ موصالت 
كهربائية  لقاطرات السكك الحديدية، لمركبات السكك  الحديدية 
السريعة وفائقة السرعة، لقطارات السكك الحديدية التي تتسم 
بتوزيع نظام التحكم في القدرة  بعرباتها أو المركز في عربة واحدة، 
الدفع،  ذاتية  غير  أو  ذاتية  الدفع  الحديدية  السكك  لقطارات 
للترام،  المجمعة،  غير  أو  المجمعة  الحديدية  لقطارات  السكك 
للحافالت، المركبات الكهربائية ومركبات ذاتية القيادة،  للمحطات 
كهربائية؛  مجمعات  كهربائية؛  كابالت  الفرعية؛  والمحطات 
تشغيل  لعمليات  بعد  للتحكم  عن  وإلكترونية  كهربائية   أنظمة 
)كهربائية(؛  تحكم  لوحات  والطرق؛  الحديدية  السكك  خطوط 
لعمليات تشغيل خطوط  اآللي(  بالحاسب  زة  لوحات تحكم   )مجهَّ
كهربائية؛  بطاريات  تحويل  والطرق؛  أجهزة  الحديدية  السكك 
موصالت  وبطاريات؛  مراكمات  كهربائية؛  شواحن  كهربائية؛ 
الكهربائية؛ أجهزة  األنواع؛ مواسير  لألسالك  كهربائية من كافة 
تحكم في السرعة لمركبات السكك الحديدية وللترام،  وللحافالت، 
بيانات  حوامل  القيادة؛  ذاتية  ومركبات  المركبات  الكهربائية 
وإلكترونية؛  مؤشرات  كهربائية  مرحالت  ومغناطيسية؛  ضوئية 
غير  ميكانيكية،  غير مضيئة، ضوئية،  أو  إشارات مضيئة  سرعة؛ 
ميكانيكية لمركبات  السكك  الحديدية، لخطوط الترام والحافالت؛ 
جهاز  لإلضاءة؛  طرفية  وحدات  ميكانيكية؛  أو  مضيئة  عالمات 
كهرو  ديناميكي للتحكم عن بعد باإلشارات؛ أجهزة إرسال إشارات 
الحديدية  بحركة  مرور  السكك  خاصة  أمان  أجهزة  إلكترونية؛ 
والطرق؛ لوحات نشرات إلكترونية؛ أجهزة لتسجيل الوقت؛ أجهزة 

إنذار سمعية  كهربائية؛
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and  electricalelectronic apparatus and computer 
hardware  scientific apparatus and instruments for 
distributingtransforming accumulatingregulating 
or controlling electricityall of which are covered 
for fixed or track and/or on board systemsfor 
 railway rolling stockfor high and very high speed 
rail vehiclesfor railway trains with distributed or 
concentrated motorisation for railway cars with or 
without self-drivefor articulated railway trains or 
notfor tramsbuseselectric vehicles and  autonomous 
vehicles  diagnostic apparatus for fixed and mobile 
road and rail vehiclesincluding opticaldata visualizat
ion measurementmonitoring and control equipmentin 
particular lasers and surveillance cameras  electronic 
and electrical  equipment for processing satellite 
location data and electronic and electrical apparatus 
for monitoring rail and road traffic   system for 
analysis and diagnosis of the state of railway and road 
equipment and infrastructure  control equipment for 
the  management of railway and road transport lines  
electrodynamic apparatus for remote control of railway 
switches  alarm  instruments and devices  acoustic 
alarms  command transmitterswarning systems  fire 
extinguishers   control and diagnostic  apparatus 
including opticaldata visualizationmeasurementmon
itoring and control equipmentin particular lasers and 
 surveillance cameras  data transmission apparatus 
and equipment  electrical conductors for railway 
rolling stockfor high and  very high speed railway 
vehiclesfor distributed or concentrated motorised 
railway trainsfor railway trains comprising or not  self-
propelledfor articulated or non-articulated railway 
trainsfor tramsbuseselectric vehicles and autonomous 
vehiclesfor  stations and substations  electrical cables  
electrical collectors  electrical and electronic remote 
control systems for railway and  road operations  control 
panels (electrical)  control panels (computerised) 
of railway and road operations  electrical switching 
 apparatus  electric batteries  electric chargers  
accumulators and batteries  electric conductors of all 
kinds  electrical conduits   speed controllers for railway 
vehiclestramsbuseselectric vehicles and autonomous 
vehicles  optical and magnetic data  carriers  electrical 
and electronic relays  speed indicators  light or non-
luminous signallingopticalmechanicalnon-mechanical 
 for railway vehiclesfor tramways and buses  luminous 
or mechanical signs  light terminals  electrodynamic 
apparatus for  remote control of signals  electronic 
signal transmitters  safety apparatus for rail and road 
traffic  electronic bulletin boards   apparatus for time 
recording  electric audio warnings  transformers  
navigation apparatus for railway and road vehicles 
(on- board computers)  radio navigation apparatus for 
railway and road vehicles (on-board computers)  data 
processing apparatus   distance measurement

وعتاد مكونات مادية للحاسب اآللي؛ أجهزة وعدد  علمية لتوزيع، 
تحويل، مراكمة، تنظيم أو التحكم في الكهرباء، يتم تغطية كافة 
لقاطرات  التابلوية  القضبان  و/أو  أو  على  الثابتة  لألنظمة  كر 

ُ
ذ ما 

وذات  السريعة  الحديدية  السكك  لمركبات  الحديدية،  السكك 
بتوزيع  التي تتسم  الحديدية  السكك  لقطارات  الفائقة،   السرعة 
واحدة،  عربة  المركز  في  أو  بعرباتها  القدرة  في  التحكم  نظام 
المزودة  غير  تلك  أو  اآللية  القيادة  بنظام  المزودة  لعربات  القطار 
به، لقطارات السكك  الحديدية المجمعة أو غير المجمعة، للترام، 
أجهزة  القيادة؛  ذاتية  ومركبات  الكهربائية  المركبات  للحافالت، 
 لتشخيص المشكالت التي تتعرض لها  مركبات الطرق والسكك 
الحديدية الثابتة والمتحركة، تشتمل على  معدات ضوئية، عرض 
البيانات، قياس ومراقبة وتحكم، في أجهزة ليزر محددة وكاميرات 
موقع  بيانات  لمعالجة  وكهربائية  معدات  إلكترونية  مراقبة؛ 
 باستخدام القمر الصناعي وأجهزة إلكترونية وكهربائية لمراقبة 
حركة  المرور للسكك الحديدية والطرق؛ نظام لتحليل وتشخيص 
بالسكك  الحديدية  الخاصة  التحتية  والبنية  المعدات  حالة 
بالسكك  الخاصة  النقل  إلدارة  خطوط  للتحكم  معدات  والطرق؛ 
بعد  عن  للتحكم  كهرو  ديناميكية  أجهزة  والطرق؛  الحديدية 
أجهزة  إنذار؛  وأجهزة  عدد  الحديدية؛  السكك  قضبان  بتحويالت 
إنذار  سمعية؛ أجهزة إرسال األوامر، ألنظمة التنبيه؛ أجهزة  إطفاء 
ضوئية،  على  معدات  تشتمل  وتشخيص  تحكم  أجهزة  الحرق؛ 
وعرض البيانات، والقياس والمراقبة والتحكم وبخاصة أجهزة ليزر 
محددة وكاميرات مراقبة؛  أجهزة ومعدات إرسال البيانات؛ موصالت 
كهربائية  لقاطرات السكك الحديدية، لمركبات السكك  الحديدية 
السريعة وفائقة السرعة، لقطارات السكك الحديدية التي تتسم 
بتوزيع نظام التحكم في القدرة  بعرباتها أو المركز في عربة واحدة، 
الدفع،  ذاتية  غير  أو  ذاتية  الدفع  الحديدية  السكك  لقطارات 
للترام،  المجمعة،  غير  أو  المجمعة  الحديدية  لقطارات  السكك 
للحافالت، المركبات الكهربائية ومركبات ذاتية القيادة،  للمحطات 
كهربائية؛  مجمعات  كهربائية؛  كابالت  الفرعية؛  والمحطات 
تشغيل  لعمليات  بعد  للتحكم  عن  وإلكترونية  كهربائية   أنظمة 
)كهربائية(؛  تحكم  لوحات  والطرق؛  الحديدية  السكك  خطوط 
لعمليات تشغيل خطوط  اآللي(  بالحاسب  زة  لوحات تحكم   )مجهَّ
كهربائية؛  بطاريات  تحويل  والطرق؛  أجهزة  الحديدية  السكك 
موصالت  وبطاريات؛  مراكمات  كهربائية؛  شواحن  كهربائية؛ 
الكهربائية؛ أجهزة  األنواع؛ مواسير  لألسالك  كهربائية من كافة 
تحكم في السرعة لمركبات السكك الحديدية وللترام،  وللحافالت، 
بيانات  حوامل  القيادة؛  ذاتية  ومركبات  المركبات  الكهربائية 
وإلكترونية؛  مؤشرات  كهربائية  مرحالت  ومغناطيسية؛  ضوئية 
غير  ميكانيكية،  غير مضيئة، ضوئية،  أو  إشارات مضيئة  سرعة؛ 
ميكانيكية لمركبات  السكك  الحديدية، لخطوط الترام والحافالت؛ 
جهاز  لإلضاءة؛  طرفية  وحدات  ميكانيكية؛  أو  مضيئة  عالمات 
كهرو  ديناميكي للتحكم عن بعد باإلشارات؛ أجهزة إرسال إشارات 
الحديدية  بحركة  مرور  السكك  خاصة  أمان  أجهزة  إلكترونية؛ 
والطرق؛ لوحات نشرات إلكترونية؛ أجهزة لتسجيل الوقت؛ أجهزة 

إنذار سمعية  كهربائية؛
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and recording apparatus for rail and road vehicles  
automatic steering devices for vehicles  voltage 
 regulators for rail and road vehicles  software 
(recorded programs)  software integrated in 
signallingcontrol and monitoring  devices for 
railway vehiclestramwaysbuseselectric vehicles and 
autonomous vehicles  computer programsnamely 
guidance  programsroute search and map plotting 
for rail and road traffic  mobile telecommunications 
terminals for rail and road traffic   management 
software and computer equipment for the analysing and 
processing data collected by an analysis and diagnostic 
 systemmaking it possible to ensure continuous 
management of rail and road traffic and maintenance 
and continuous or  predictive adaptation of rail and 
road traffic  management software and computer 
equipment for modelling and simulating rail  and road 
equipment and optimising rail and road equipment  
software platform for modelling and numerical 
simulation software platform for simulation protocols  
satellite navigation apparatus  data processing 
equipment and computers for fixed track and/or on-
board systemsfor railway rolling stockfor high and 
very high speed railway vehiclesfor distributed or 
 concentrated motor trainsfor railway trains with or 
without a self-propelled vehiclefor articulated or non-
articulated railway  trainsfor buseselectric vehicles 
and autonomous vehicles  apparatus for transmittin
grecordingtransmittingreproducing  sound or images 
embedded or not in railway vehiclesbuseselectric 
vehicles and autonomous vehicles  telecommunication 
 apparatusinputstoragedata and information processing 
or data equipment  apparatus for inputcountingcollec
tingstoring convertingprocessingenteringtransmittingt
ransmitting datainformation and signals  transmitters 
and receivers for radio  broadcastingtelevision 
broadcasting and remote transmission  transmitters 
and/or receivers of digital data  transmitters and/
or  receivers of satellite data  antennaselectric 
data transmission cables  computertelematics and 
telephone terminalsin  particular for access to global 
telecommunications networks (of the Internet 
type) with freereserved or private access (of the 
 Intranet type) with free or reserved access  satellite 
geographical localisation receivers [GPS]  video 
serverssoftware for  continuously broadcasting 
imagessoundsfilmsvideonamely on demand (VOD)
information and data  telecommunication  and 
passenger information devices in stations  multimodal 
systems integrated into the management of rail 
and road transport  to informsecure and entertain 
passengers during their journeys  smoke evacuation 
systemsfire detectionradio  telecommunication devices 
in tunnels and stations usable in cases of emergency  
digital and electronic equipment dedicated to  cyber-
protection of railway systems

والطرق  الحديدية  السكك  لمركبات  مالحة  أجهزة  محوالت؛ 
السكك  لمركبات  مالحة   السلكية  أجهزة  تابلوية(؛  )حواسيب 
بيانات؛  معالجة  أجهزة  تابلوية(؛  )حواسيب  والطرق  الحديدية 
الحديدية  السكك  لمركبات  المسافات  قياس  وتسجيل  أجهزة 
فولتية  لمركبات  منظمات  للمركبات؛  آلية  توجيه  أجهزة  والطرق؛ 
 السكك الحديدية والطرق؛ برامج برمجيات )برامج مسجلة(؛ برامج 
السكك  لمركبات  اإلشارات  تحكم  ومراقبة  أجهزة  في  مدمجة 
الحديدية، لخطوط الترام والحافالت، ومركبات كهربائية ومركبات 
ذاتية  القيادة؛ برامج  حاسب آلي، أي برامج توجيه، بحث عن الطرق 
ورسم الخرائط لحركة المرور للسكك  الحديدية والطرق؛ طرفيات 
للسكك  المرور  لحركة  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  جوالة 
لتحليل  آلي  ومعدات  حاسب  برمجيات  برامج  الحديدية  والطرق؛ 
ومعالجة البيانات التي يجمعها نظام التحليل  والتشخيص، مما 
ن من إدارة شؤون حركة المرور للسكك الحديدية والطرق على 

ِّ
يمك

نحو مستمر والصيانة  والتعديل على نحو متصل أو بشكل تنبؤي 
 لحركة المرور للسكك الحديدية والطرق؛ برامج برمجيات  ومعدات 
الحاسب اآللي لنمذجة ومحاكاة معدات السكك الحديدية والطرق 
رقمية،  ومحاكاة  لنمذجة  برنامج  برمجيات  منصة  وتحسينها؛ 
مالحة  جهاز  المحاكاة؛  برمجيات  لبروتوكوالت  برنامج  منصة 
وحواسيب  البيانات  معالجة  معدات  الصناعي؛  باستخدام  القمر 
السكك  تابلوية،  لقاطرات  و/أو  قضبان  على  مثبتة،  ألنظمة  آلية 
السرعة،  السريعة  وفائقة  الحديدية  لمركبات السكك  الحديدية، 
التحكم  نظام  بتوزيع  تتسم  التي  السكك  الحديدية  لقطارات 
السكك  لقطارات  واحدة،  عربة  في  المركز  أو  بعرباتها  القدرة  في 
الدفع،  ذاتية  غير  أو  الدفع  ذاتية  بمركبات  دة  المزوَّ  الحديدية 
لقطارات السكك  الحديدية المجمعة أو غير  المجمعة، للحافالت، 
لنقل،  أجهزة  القيادة؛  ذاتية  ومركبات  الكهربائية  المركبات 
نة  نة أو غير المضمَّ تسجيل، وإرسال، نسخ  الصوت أو الصور المضمَّ
الكهربائية،  الحافالت،  المركبات  الحديدية،  السكك  مركبات  في 
والالسلكية،  السلكية  لالتصاالت  أجهزة  القيادة؛  ذاتية   ومركبات 
بيانات؛  أو  بيانات  ومعلومات  معالجة  تخزين،  إدخال،  معدات 
أجهزة إلدخال وإحصاء وتجميع وتخزين وتحويل ومعالجة وإدخال 
وأجهزة  إرسال  أجهزة  واإلشارات؛  البيانات  والمعلومات   وإرسال 
واإلرسال  عن  بالتليفزيون  البث  الالسلكية،  لإلذاعة  استقبال 
بعد؛ أجهزة إرسال و/أو أجهزة استقبال للبيانات الرقمية؛ أجهزة 
هوائيات  الصناعي؛  القمر  أجهزة  استقبال  لبيانات  و/أو  إرسال 
اآللي،  للحاسب  طرفيات  البيانات؛  إلرسال  كهربائية  وكابالت 
للوصول  وبخاصة  وللتليفون  البيانات  ومعالجة  إرسال   ووحدات 
إلى شبكات االتصاالت العالمية مع إمكانية   الوصول غير محدود 
غير  الوصول  وإمكانية  باإلنترنت(  )الخاصة  الخاص  أو  المقيد  أو 
المحدود أو المقيد أو  الخاص )الخاصة باإلنترانت(؛ أجهزة استقبال 
الصناعي  GPS؛  خوادم  القمر  باستخدام  مواقع  تحديد  معلومات 
والفيديو،  واألفالم  واألصوات  للصور  مستمر  لبث  برامج   الفيديو، 
أي معلومات وبيانات متاحة  عند الطلب  VOD؛ أجهزة لالتصاالت 
المحطات؛  في  الركاب  معلومات  وأجهزة  والالسلكية  السلكية 
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  contactorsdisconnectorsDC fast circuit breakerssingle 
phase circuit breakers with  vacuum switchesthree-
phase vacuum switchesswitchesmultifunctional roofing 
equipment and energy measuring systems   auxiliary 
converters for electric vehiclesbusessubwaysregional 
trainshigh-speed trains and locomotives  traction 
 transformers for urban transit vehiclesregional 
trainshigh-speed trains and locomotives  substations 
for power supply and  supervisors of substations  
electrical transformer station  rectifiersinvertersco
nverterselectric filters  protection devices  against 
over-voltages or electrical interference  apparatus for 
recovering electrical energy produced by generation 
on a network   electrical active filtering devices for 
substations  digital controlregulation and protection 
for traction substationassociated  software  equipment 
deposited under a railway or roadway for the 
power supply of passenger and/or freight transport 
vehicles said power being supplied by electrical power 
components and switching  brackets for catenaries  
automatic ticket purchase  terminals  all these products 
being related to the railwayroad and passenger and/or 
freight sectors

أنظمة  أثناء  رحالتهم؛  الركاب  وترفيه  وتأمين  إلعالم  والطرق 
التخلص من رائحة السجائر، أجهزة رصد حدوث الحرائق، وأجهزة 
حاالت  في  والمحطات  لالستخدام  األنفاق  السلكية  في  اتصاالت 
أنظمة  لحماية  صة  مخصَّ وإلكترونية  رقمية  معدات  الطوارئ؛ 
 السكك الحديدية من االختراق؛ مالمسات، مفاتيح عازلة، قاطعات 
الدائرة الكهربائية سريعة  DC،  قاطعات الدائرة الكهربائية  أحادية 
مفاتيح  األطوار،  ثالثية  خوائية  مفاتيح  خوائية،  بمفاتيح  الطور 
قياس  وأنظمة  الوظائف  متعددة  تسقيف  كهربائية،  ومعدات 
الكهربائية  والحافالت،  للمركبات  ملحقة  خارجية  محوالت  الطاقة؛ 
وعربات  السرعة،  فائقة  وقطارات  المحلية،  واألنفاق،  والقطارات 
وقطارات  العامة،  المواصالت  الجر  لمركبات  محوالت  القطارات؛ 
محطات  القطار؛  وعربات  السرعة  فائقة  وقطارات  المحلي،  التنقل 
محطة  الفرعية؛  مراقبة  المحطات  وبرامج  بالطاقة  للتزويد   فرعية 
محول كهربائي؛ مقومات، ومقومات عكسية  ومحوالت، ومرشحات 
التشويش  أو  الزائدة  الفولطيات  من  حماية  أجهزة  كهربائية؛ 
الكهربائي؛ أجهزة  الستخراج الطاقة الكهربائية الناتجة بالتوليد 
الفرعية؛  للمحطات  نشطة  كهربائية  ترشيح  أجهزة  شبكة؛   من 
 برامج ذات صلة بالتحكم وتنظيم وحماية رقمية لمحطة جر فرعية؛ 
معدات موضوعة أسفل خطوط  السكك الحديدية أو بالطرق البرية 
اإلمداد  ويتم  الشحن،  و/أو  الركاب  نقل  بالطاقة  لمركبات  للتزويد 
الطاقة  ومحوالت  كهربائية  طاقة  مكونات  خالل  من  بتلك  الطاقة 
الكهربائية؛ كتيفات أقطاب حاملة للخطوط  الكهربائية؛ طرفيات 
بقطاعات  متعلقة  المذكورة  كافة  المنتجات  التذاكر؛  البتياع  آلية 

السكك الحديدية  والطرق والركاب و/أو الشحن
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Class: 12 في الصنف :   12
Applicant Name: ALSTOM     بإسم :  الستوم

Applicant Address : 48 rue Albert Dhalenne 93400 
Saint-OuenFrance

سانت- دهاليني93400  البرت  رو   48   : العنوان 
أويهفرنسا

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Vehiclesincluding busescoachesautonomous electric 
vehicles and railway vehicles  railway rolling 
stockincluding  locomotivescarriagesrailcarsself-
propelled rail vehicleshigh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ذاتية  كهربائية  مركبات  حافالت،  باصات،  ذلك،  في  بما  مركبات 
القيادة ومركبات سكك حديدية؛ قاطرات سكك حديدية، بما في 

ذلك عربات القطار، عربات شحن، عربات قطار، 
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  contactorsdisconnectorsDC fast circuit breakerssingle 
phase circuit breakers with  vacuum switchesthree-
phase vacuum switchesswitchesmultifunctional roofing 
equipment and energy measuring systems   auxiliary 
converters for electric vehiclesbusessubwaysregional 
trainshigh-speed trains and locomotives  traction 
 transformers for urban transit vehiclesregional 
trainshigh-speed trains and locomotives  substations 
for power supply and  supervisors of substations  
electrical transformer station  rectifiersinvertersco
nverterselectric filters  protection devices  against 
over-voltages or electrical interference  apparatus for 
recovering electrical energy produced by generation 
on a network   electrical active filtering devices for 
substations  digital controlregulation and protection 
for traction substationassociated  software  equipment 
deposited under a railway or roadway for the 
power supply of passenger and/or freight transport 
vehicles said power being supplied by electrical power 
components and switching  brackets for catenaries  
automatic ticket purchase  terminals  all these products 
being related to the railwayroad and passenger and/or 
freight sectors

أنظمة  أثناء  رحالتهم؛  الركاب  وترفيه  وتأمين  إلعالم  والطرق 
التخلص من رائحة السجائر، أجهزة رصد حدوث الحرائق، وأجهزة 
حاالت  في  والمحطات  لالستخدام  األنفاق  السلكية  في  اتصاالت 
أنظمة  لحماية  صة  مخصَّ وإلكترونية  رقمية  معدات  الطوارئ؛ 
 السكك الحديدية من االختراق؛ مالمسات، مفاتيح عازلة، قاطعات 
الدائرة الكهربائية سريعة  DC،  قاطعات الدائرة الكهربائية  أحادية 
مفاتيح  األطوار،  ثالثية  خوائية  مفاتيح  خوائية،  بمفاتيح  الطور 
قياس  وأنظمة  الوظائف  متعددة  تسقيف  كهربائية،  ومعدات 
الكهربائية  والحافالت،  للمركبات  ملحقة  خارجية  محوالت  الطاقة؛ 
وعربات  السرعة،  فائقة  وقطارات  المحلية،  واألنفاق،  والقطارات 
وقطارات  العامة،  المواصالت  الجر  لمركبات  محوالت  القطارات؛ 
محطات  القطار؛  وعربات  السرعة  فائقة  وقطارات  المحلي،  التنقل 
محطة  الفرعية؛  مراقبة  المحطات  وبرامج  بالطاقة  للتزويد   فرعية 
محول كهربائي؛ مقومات، ومقومات عكسية  ومحوالت، ومرشحات 
التشويش  أو  الزائدة  الفولطيات  من  حماية  أجهزة  كهربائية؛ 
الكهربائي؛ أجهزة  الستخراج الطاقة الكهربائية الناتجة بالتوليد 
الفرعية؛  للمحطات  نشطة  كهربائية  ترشيح  أجهزة  شبكة؛   من 
 برامج ذات صلة بالتحكم وتنظيم وحماية رقمية لمحطة جر فرعية؛ 
معدات موضوعة أسفل خطوط  السكك الحديدية أو بالطرق البرية 
اإلمداد  ويتم  الشحن،  و/أو  الركاب  نقل  بالطاقة  لمركبات  للتزويد 
الطاقة  ومحوالت  كهربائية  طاقة  مكونات  خالل  من  بتلك  الطاقة 
الكهربائية؛ كتيفات أقطاب حاملة للخطوط  الكهربائية؛ طرفيات 
بقطاعات  متعلقة  المذكورة  كافة  المنتجات  التذاكر؛  البتياع  آلية 

السكك الحديدية  والطرق والركاب و/أو الشحن
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Vehiclesincluding busescoachesautonomous electric 
vehicles and railway vehicles  railway rolling 
stockincluding  locomotivescarriagesrailcarsself-
propelled rail vehicleshigh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ذاتية  كهربائية  مركبات  حافالت،  باصات،  ذلك،  في  بما  مركبات 
القيادة ومركبات سكك حديدية؛ قاطرات سكك حديدية، بما في 

ذلك عربات القطار، عربات شحن، عربات قطار، 
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and very high speed rail vehiclesdistributed or 
concentrated  motorized rail trainsrailway trains with 
or without a railcararticulated or non - articulated 
rail trains  metros and other trains of  public transport 
vehiclesautomatic or non-automaticnamely railway 
vehicles with iron wheels or wheeled vehicles 
equipped  with pneumatic tires or other types 
of ground connections  buses  coaches  railway 
carriages  electric vehicles including trams  and buses  
autonomous vehicles  engines for the aforesaid land 
vehiclesand parts thereof  pneumatic shock absorbers 
for the  aforesaid land vehicles  transmission belts and 
corresponding gears for the aforesaid land vehicles  
air pumps (vehicle  accessories)  drive shafts for the 
aforesaid land vehicles  propulsion mechanisms for 
the aforesaid land vehicles  brakesbogies axlescarriage 
bodies  carriages  car couplers  tank carriagesparts of 
land vehicles  shock absorbers for railway and road 
 vehicles  vehicle bogiesvehicle enginesvehicle traction 
systems 

حديدية  سكك  مركبات  ذاتية  الدفع،  حديدية  سكك  مركبات 
بتوزيع  تتسم  حديدية  سكك  قطارات  السرعة،  وفائقة  سريعة 
نظام التحكم في القدرة بعرباتها أو المركز في عربة واحدة، قطارات 
دة بعربات القطار أو غير مزودة  بعربات قطار،  السكك الحديدية المزوَّ
عة؛ عربات قطار  قطارات السكك الحديدية المجمعة أو غير المجمَّ
سواء  العامة،  المواصالت  بمركبات  خاصة  أخرى  وقطارات  المترو 
كانت آلية أو غير آلية، أي مركبات سكك حديدية بعجالت حديدية 
زة بإطارات بالضغط الهوائي أو أنواع  دة بعجالت مجهَّ  أو مركبات مزوَّ
وصالت أرضية أخرى؛ أوتوبيسات؛ الحافالت؛ عربات سكك حديدية؛ 
مركبات كهربائية بما في ذلك ترام واألوتوبيسات؛ مركبات القيادة 
خاصة  وأجزاء  آنفًا،  المذكورة  البرية  للمركبات  الذاتية؛  محركات 
للمركبات  الهوائي  بالضغط  تعمل  الصدمة  امتصاص  أجزاء  بها؛ 
للمركبات  صلة  ذات  وتروس  نقل  سيور  آنفًا؛  المذكورة  البرية 
أعمدة  مركبة(؛  هوائية   )ملحقات  مضخات  آنفًا؛  المذكورة  البرية 
البرية  للمركبات  آليات دفع  آنفًا؛  المذكورة  البرية  للمركبات  دوران 
المذكورة آنفًا؛ مكابح، بوجيهات، محاور، هياكل العربات؛ العربات؛ 
آليات إقران العربات؛ عربات بصهاريج، أجزاء من  مركبات برية؛ أجزاء 
امتصاص الصدمة للقطارات ومركبات   السير على الطرق؛ بوجيهات 

المركبة، محركات المركبات، أنظمة جر المركبات
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Goods/Services:
Constructionconstruction managementmaintena
ncerepairrenovationmaintenance and installation  
information relating to  the construction and repair 
of railway infrastructuremetrotramsbuseselectr
ic vehicles and autonomous vehicles  supervision 
  [management] of construction work  railway 
infrastructure construction  production of coatings and 
tracks  repair information   installation and repair of 
devices reporting all accidents and incidents impacting 
rail and road traffic  installationmaintenance repair

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إنشاء وإدارة وصيانة وإصالح وتجديد، وصيانة وتركيب اإلنشاءات؛ 
للسكك  التحتية  البنية  وإصالح  وتشييد  ببناء  متعلقة  معلومات 
الكهربائية  والمركبات  والحافالت  والترام  والمترو  الحديدية، 
إنشاء  اإلنشاء؛  أعمال  ]إدارة[  القيادة؛  اإلشراف  ذاتية  ومركبات 
الطالءات  إنتاج  الحديدية؛  بالسكك  المتعلقة  التحتية  البنية 
تركيب  اإلصالح؛  بعمليات  متعلقة  معلومات  توفير  والقضبان؛ 
وإصالح األجهزة التي تسجل كافة الحوادث  واألحداث المؤثرة على 

حركة مرور السكك الحديدية والطرق؛ تركيب وصيانة
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and maintenance of control equipment for 
management of railway and urban transport lines  
pumping and drainage of  water  construction of 
railway tracks and structures of concrete or of any 
other material having support plates and/or anchor 
 points in concrete or plastic material  all these services 
being related to rolling stock (generally for railways 
and road transport  and/or freight vehiclesincluding 
locomotives and railway carshigh and very high speed 
rail vehiclesdistributed or  concentrated motorised 
railway carsself-propelled or not self-propelled rail 
vehiclesrail trainsmetrotramsbuseselectric  vehicles 
and autonomous vehicles) and railbuselectric vehicle 
and autonomous vehicle infrastructure

وإصالح معدات تحكم إلدارة السكك الحديدية وخطوط المواصالت 
الحديدية  السكك  قضبان  إنشاء  الماء؛  وتصريف  ضخ  العامة؛ 
و/أو  تدعيم  ألواح  بها  أخرى  مواد  أي  من  أو  خرسانة  من   وهياكل 
نقاط تثبيت من مواد خرسانية أو مادة بالستيكية؛ كافة الخدمات 
المتعلقة بالقاطرات )الخاصة عامة بالسكك الحديدية والنقل البري 
السكك  وعربات  القطار  عربات  ذلك  في  بما  مركبات  الشحن،  و/أو 
الحديدية، مركبات سكك حديدية سريعة وفائقة السرعة، عربات 
التحكم في  نظام  بتوزيع  بمحركات تتسم  دة  مزوَّ سكك حديدية 
ز بعربة  واحدة، مركبات سكك حديدية 

َّ
القدرة على العربات أو مرك

ذاتية الدفع أو غير ذاتية الدفع، قطارات سكك حديدية، مترو، ترام، 
حافالت، مركبات كهربائية ومركبات قيادة ذاتية( والبنية التحتية 
ومركبة  والمركبة  الكهربائية  واالوتوبيس  الحديدية،  للسكك 

القيادة الذاتية 
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Date :19/02/2019 التاريخ: 2019/02/19

Trademark No.:35450 العالمة التجارية رقم :  35450

Class: 42 في الصنف :   42
Applicant Name: ALSTOM     بإسم :  الستوم

Applicant Address : 48 rue Albert Dhalenne93400 
Saint-OuenFrance         

 العنوان :   48 رو البرت دهاليني93400 سانت-أويهفرنسا 
                

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Engineeringresearch and development of new materials 
and equipment  coordination of engineeringresearch 
and  development of new materials and equipment  
project planningscientific and technological 
reportingresearch and analysis  and research industrial 
services provided by engineers and/or experts  energy 
saving tips  quality control  expertise [engineering 
 work]  test of materials  mechanical research  research 
and development of new products for others  technical 
research  study  of technical projects  engineering  
construction consultancy  industrial tests  designd
evelopmentmaintenanceupdating and  installation 
of computer systems and software  urban planning  
research in environmental protection  control services 
for rail  and road infrastructure  software consulting  
software as a-service [SaaS]  scientific research and 
design to establish models   (static or dynamic) and the 
integration of these models (engineering)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أعمال  تنسيق  جديدة؛  ومعدات  مواد  وتطوير  وبحث  تصميم، 
جديدة؛  ومعدات  بمواد  المتعلقة  والتطوير  والبحث  التصميم، 
خدمات  وتكنولوجية،  علمية  تقارير  إعداد  المشروعات،  تخطيط 
و/ المهندسون  يقدمها  والبحوث  الصناعية  والتحليل  البحوث 
الجودة؛  مراقبة  الطاقة؛  بتوفير  متعلقة  نصائح  تقديم  الخبراء؛  أو 
بحث  المواد؛  اختبار  التصميمات[؛  مجال  بأعمال  ]متعلقة  خبرات 
تقنية؛  منتجات جديدة آلخرين؛  بجوث  وتطوير  بحث  ميكانيكي؛ 
دراسة مشروعات تقنية؛ الهندسة؛ استشارات متعلقة باإلنشاءات؛ 
اختبارات صناعية؛ تصميم، تطوير، صيانة، تحديث وتنزيل أنظمة 
الحماية  مجال  في  بحوث  المدن؛  تخطيط  اآللي؛  الحاسب  وبرامج 
البيئية؛  خدمات التحكم للبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق؛ 
استشارات البرامج؛ برنامج كخدمة ] SaaS [؛ بحوث علمية وتصاميم 
النماذج )استاتيكية أو ديناميكية( وتطبيق تلك النماذج في مجال 

السكك الحديدية  والطرق )الهندسة(؛



179 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

and maintenance of control equipment for 
management of railway and urban transport lines  
pumping and drainage of  water  construction of 
railway tracks and structures of concrete or of any 
other material having support plates and/or anchor 
 points in concrete or plastic material  all these services 
being related to rolling stock (generally for railways 
and road transport  and/or freight vehiclesincluding 
locomotives and railway carshigh and very high speed 
rail vehiclesdistributed or  concentrated motorised 
railway carsself-propelled or not self-propelled rail 
vehiclesrail trainsmetrotramsbuseselectric  vehicles 
and autonomous vehicles) and railbuselectric vehicle 
and autonomous vehicle infrastructure

وإصالح معدات تحكم إلدارة السكك الحديدية وخطوط المواصالت 
الحديدية  السكك  قضبان  إنشاء  الماء؛  وتصريف  ضخ  العامة؛ 
و/أو  تدعيم  ألواح  بها  أخرى  مواد  أي  من  أو  خرسانة  من   وهياكل 
نقاط تثبيت من مواد خرسانية أو مادة بالستيكية؛ كافة الخدمات 
المتعلقة بالقاطرات )الخاصة عامة بالسكك الحديدية والنقل البري 
السكك  وعربات  القطار  عربات  ذلك  في  بما  مركبات  الشحن،  و/أو 
الحديدية، مركبات سكك حديدية سريعة وفائقة السرعة، عربات 
التحكم في  نظام  بتوزيع  بمحركات تتسم  دة  مزوَّ سكك حديدية 
ز بعربة  واحدة، مركبات سكك حديدية 

َّ
القدرة على العربات أو مرك

ذاتية الدفع أو غير ذاتية الدفع، قطارات سكك حديدية، مترو، ترام، 
حافالت، مركبات كهربائية ومركبات قيادة ذاتية( والبنية التحتية 
ومركبة  والمركبة  الكهربائية  واالوتوبيس  الحديدية،  للسكك 

القيادة الذاتية 

  

) 243 (
 

Date :19/02/2019 التاريخ: 2019/02/19

Trademark No.:35450 العالمة التجارية رقم :  35450

Class: 42 في الصنف :   42
Applicant Name: ALSTOM     بإسم :  الستوم

Applicant Address : 48 rue Albert Dhalenne93400 
Saint-OuenFrance         

 العنوان :   48 رو البرت دهاليني93400 سانت-أويهفرنسا 
                

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Engineeringresearch and development of new materials 
and equipment  coordination of engineeringresearch 
and  development of new materials and equipment  
project planningscientific and technological 
reportingresearch and analysis  and research industrial 
services provided by engineers and/or experts  energy 
saving tips  quality control  expertise [engineering 
 work]  test of materials  mechanical research  research 
and development of new products for others  technical 
research  study  of technical projects  engineering  
construction consultancy  industrial tests  designd
evelopmentmaintenanceupdating and  installation 
of computer systems and software  urban planning  
research in environmental protection  control services 
for rail  and road infrastructure  software consulting  
software as a-service [SaaS]  scientific research and 
design to establish models   (static or dynamic) and the 
integration of these models (engineering)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أعمال  تنسيق  جديدة؛  ومعدات  مواد  وتطوير  وبحث  تصميم، 
جديدة؛  ومعدات  بمواد  المتعلقة  والتطوير  والبحث  التصميم، 
خدمات  وتكنولوجية،  علمية  تقارير  إعداد  المشروعات،  تخطيط 
و/ المهندسون  يقدمها  والبحوث  الصناعية  والتحليل  البحوث 
الجودة؛  مراقبة  الطاقة؛  بتوفير  متعلقة  نصائح  تقديم  الخبراء؛  أو 
بحث  المواد؛  اختبار  التصميمات[؛  مجال  بأعمال  ]متعلقة  خبرات 
تقنية؛  منتجات جديدة آلخرين؛  بجوث  وتطوير  بحث  ميكانيكي؛ 
دراسة مشروعات تقنية؛ الهندسة؛ استشارات متعلقة باإلنشاءات؛ 
اختبارات صناعية؛ تصميم، تطوير، صيانة، تحديث وتنزيل أنظمة 
الحماية  مجال  في  بحوث  المدن؛  تخطيط  اآللي؛  الحاسب  وبرامج 
البيئية؛  خدمات التحكم للبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق؛ 
استشارات البرامج؛ برنامج كخدمة ] SaaS [؛ بحوث علمية وتصاميم 
النماذج )استاتيكية أو ديناميكية( وتطبيق تلك النماذج في مجال 

السكك الحديدية  والطرق )الهندسة(؛
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into railway and road applications  engineering services  
 technical advisory services for the operation and 
supervision of computer and television broadcasting  
technical consultancy  services in information 
technologytelecommunications and television 
broadcasting  creation (design) of programs for the 
 processing of data and texts of companies  technical 
consultations and research in telecommunications and 
television  broadcasting  consultations and technical 
advice in telecommunications and computing  
consultation in computers  rental of  programs 
on computer media and by telecommunication  
design (development) of computer systems and 
telecommunication  and television broadcasting 
systems  technical project studies and research in 
maintenance (maintenanceinstallationrepair) of 
 computer hardwaretelecommunications and television 
broadcasting  computer technical consulting services  
code and format  conversion services between different 
types of texts  rental of access time to a database server 
centre  providing access to  computer networks  creating 
and installing a web page  designing and maintaining 
websites  designinstallationmaintenance updating 
or rental of softwaredatabases  monitoring services 
(controlmonitoring) of computer networks for digital 
security of  rail and/or road operations  design and 
development of computer languages for modelling and 
simulation  design of computer  systems and embedded 
systems  providing computer programs for drawing 
maps and routes and guidance through a  communication 
network  all these services being related to railroad and 
public transport of passengers and/or goods

لتشغيل  تقنية  استشارات  تقديم  خدمات  هندسية؛  خدمات 
خدمات  بالتليفزيون؛  والبث  اآللي  الحاسب  على  واإلشراف 
واالتصاالت  المعلومات،  تكنولوجيا  مجال  في  تقنية  استشارية 
لمعالجة  برامج  تصميم  بالتليفزيون؛  والبث  السلكية  والالسلكية 
البيانات والنصوص للشركات؛ استشارات وبحوث تقنية في مجال 
استشارات  بالتليفزيون؛  والبث  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
ونصائح تقنية في مجال االتصاالت  السلكية والالسلكية والحوسبة؛ 
وسائط  على  برامج  تأجير  اآللية؛  بالحواسيب  متعلقة  استشارات 
الحاسب اآللي واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم )تطوير( 
أنظمة الحاسب اآللي وأنظمة االتصاالت السلكية  والالسلكية والبث 
بالتليفزيون؛ دراسات وأبحاث لمشروعات تقنية في مجال الصيانة 
)صيانة وتركيب وإصالح( عتاد الحاسب اآللي، واالتصاالت السلكية 
والالسلكية والبث بالتليفزيون؛ خدمات استشارية تقنية  متعلقة 
مختلف  بين  الصيغ  وتحويل  التشفير  خدمات  اآللي؛  بالحاسب 
توفير  بيانات؛  قواعد  لسيرفر  وصول  زمن  تأجير  النصوص؛  أنواع 
صفحة  وإعداد  إنشاء  اآللي؛  الحاسب  لشبكات  الوصول  إمكانية 
أو  أو صيانة  وتنزيل  تصميم  الويب؛  مواقع  تصميم  وإدارة  ويب؛ 
تحديث أو تأجير برامج، وقواعد البيانات؛ خدمات مراقبة )التحكم 
بعمليات  الخاص  الرقمي  لألمن  اآللي  الحاسب  شبكات  ورقابة( 
تشغيل متصلة بالسكك الحديدية  والطرق؛ تصميم وتطوير لغات 
اآللي  الحاسب  أنظمة  والمحاكاة؛ تصميم  للنمذجة  اآللي  الحاسب 
واألنظمة المضمنة؛ توفير برامج حاسب آلي لرسم الخرائط والطرق 
المذكورة  المتعلقة  والتوجيه عبر شبكة اتصاالت؛ كافة الخدمات 

بالسكك الحديدية والطرق والمواصالت العامة للركاب و/أو السلع

  ) 244 (
 

Date :04/03/2019 التاريخ: 2019/03/04

Trademark No.:35504 العالمة التجارية رقم :  35504

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Taleen for coffee machines 
and food 

بإسم :  تالين لماكينات القهوه وصناعة المواد الغذائية    

181 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address :Jordan - Amman - 
AlMuqabalain

العنوان :  االردن - عمان - المقابلين 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah

عنوان التبليغ  : ص.ب. 3800 البيرة 

Goods/Services:
Coffeeteacocoa and artificial coffeesugarricetapioca 
and sagoflour and preparations made from 
cerealsbreadpastry and confectioneryiceshoneytrea
cleyeastbaking-powdersalt  mustardvinegarsauces 
(condiments)spicesice 

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 
الخل  الخردل     الملح     الخبيز     ومسحوق  الخميرة  األسود    

والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج.
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Date :04/03/2019 التاريخ: 2019/03/04

Trademark No.:35505 العالمة التجارية رقم :  35505

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Taleen for coffee machines 
and food 

بإسم :  تالين لماكينات القهوه وصناعة المواد الغذائية    

Applicant Address :Jordan - Amman - 
AlMuqabalain

العنوان :  االردن - عمان - المقابلين           

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص.ب. 3800 البيرة 

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accommodation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير االطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت 
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Applicant Address :Jordan - Amman - 
AlMuqabalain

العنوان :  االردن - عمان - المقابلين 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah

عنوان التبليغ  : ص.ب. 3800 البيرة 

Goods/Services:
Coffeeteacocoa and artificial coffeesugarricetapioca 
and sagoflour and preparations made from 
cerealsbreadpastry and confectioneryiceshoneytrea
cleyeastbaking-powdersalt  mustardvinegarsauces 
(condiments)spicesice 

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 
الخل  الخردل     الملح     الخبيز     ومسحوق  الخميرة  األسود    

والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج.
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Date :04/03/2019 التاريخ: 2019/03/04

Trademark No.:35505 العالمة التجارية رقم :  35505

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Taleen for coffee machines 
and food 

بإسم :  تالين لماكينات القهوه وصناعة المواد الغذائية    

Applicant Address :Jordan - Amman - 
AlMuqabalain

العنوان :  االردن - عمان - المقابلين           

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص.ب. 3800 البيرة 

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accommodation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير االطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت 
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Date :07/03/2019 التاريخ: 2019/03/07

Trademark No.:35539 العالمة التجارية رقم :  35539

Class: 9
في الصنف :   9

Applicant Name: JUUL LabsInc.  .بإسم :  جول البس، اينك

Applicant Address :560 20th StreetBuilding 
104San FranciscoCalifornia 94107 U.S.A.

العنوان:  560 20ث ستريت، بيلدينغ 104، سان فرانسيسكو، 
كاليفورنيا 94107، الواليات المتحدة االمريكية

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
downloadable software for mobile devices for use with 
an oral vaporizer for smoking purposesnamelysoftware 
for remotely adjusting and saving vaporizer temperature 
settings and updating vaporizer firmware  accessories 
for electric vaporizers for the vaporization of herbal and 
plant matter for household purposesnamelycharging 
caseselectrical adaptersand power cords  batteries 
and electric accumulators for electric and electronic 
cigarettes  battery chargers for use with electronic 
and electric cigarettes  usb chargers for electric and 
electronic cigarettes  car chargers for electric and 
electronic cigarettes  electronic devices and appliances 
for charging and carrying electronic and electric 
cigarettes  computer software for use in postingtran
smittingretrievingreceivingreviewingorganizingsear
ching and managing textaudiovisual and multimedia 
data and content via computersmobile phoneswired 
and wireless communication devicesand optical 
and electronic communications networks  computer 
software for calculatingmappingtransmitting and 
reporting information relating to the locationmovem
entproximitydeparture and arrival of individuals and 
objects via computersmobile phoneswired and wireless 
communication devicesand optical and electronic 
communications networks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمستعملة  المحمول  الهاتف  أجهزة  على  للتحميل  قابلة  برامج 
اجل تعديل  برامج من  التدخين وتحديدا  الفم الغراض  مرذاذ  مع 
وحفظ اعدادات درجة الحرارة عن بعد وتحديث اعدادات المرذاذ، 
والنباتية  العشبية  المادة  لتبخير  الكهربائي  المرذاذ  مستلزمات 
الكهربائية  والمحوالت  الشحن  علب  وتحديدا  منزلية  الغراض 
للسجائر  الكهربائية  والبطاريات  البطاريات  الكهرباء،  واسالك 
مع  المستعملة  البطاريات  شاحنات  وااللكترونية،  الكهربائية 
للسجائر  بي  اس  يو  شاحنات  والكهربائية،  االلكترونية  السجائر 
الكهربائية وااللكترونية، شاحنات السيارات للسجائر الكهربائية 
السجائر  وحمل  شحن  واجهزة  االلكترونية  االجهزة  وااللكترونية، 
االلكترونية والكهربائية، برامج الحاسوب المستعملة لنشر ونقل 
واسترجاع واستالم وفحص وتنظيم والبحث عن وادارة النصوص 
عبر  والمحتوى  المتعددة  الوسائط  وبيانات  والبصرية  السمعية 
السلكية  االتصال  واجهزة  المحمولة  والهواتف  الحاسوب  اجهزة 
برامج  وااللكترونية،  البصرية  االتصال  وشبكات  والالسلكية 
المعلومات  ونقل  وتحويل  الخرائط  ولرسم  لحساب  الحاسوب 
والوصول  واالنطالق  والمسافة  والحركة  بالموقع  المتعلقة 
المحمولة  والهواتف  الحاسوب  اجهزة  خالل  من  واالشياء  لالفراد 
المرئية  االتصال  وشبكات  والالسلكية  السلكية  االتصال  واجهزة 

وااللكترونية. 

  

183 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

) 247 (
 

Date :07/03/2019 التاريخ: 2019/03/07

Trademark No.:35540 العالمة التجارية رقم :  35540

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: JUUL LabsInc.     .بإسم :  جول البس، اينك
Applicant Address :560 20th StreetBuilding 
104San FranciscoCalifornia 94107 U.S.A.                

سان   ،104 بيلدينغ  ستريت،  20ث   560   : العنوان 
المتحدة  الواليات   ،94107 كاليفورنيا  فرانسيسكو، 

االمريكية                 

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
nicotine-based liquidnamelyliquid nicotine used to 
refill electronic cigarettes  cartridges sold filled with 
liquid nicotine for electronic cigarettes  electronic 
cigarette refill liquidsnamelychemical flavorings in 
liquid form used to refill electronic cigarettes  cartridges 
sold filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes  electronic cigarettes  electronic 
smoking vaporizersnamelyelectronic cigarettes  
tobacco substitutes in liquid solution form other than 
for medical purposes for electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستعمل   النيكوتين  سائل  وتحديدا  النيكوتين  اساسه  سائل 
االلكترونية، خراطيش تباع مملوءة بسائل  السجائر  العادة تعبئة 
السجائر  تعبئة  اعادة  سوائل  االلكترونية،  للسجائر  النيكوتين 
سائل  شكل  على  الكيماوية  النكهات  وتحديدا  االلكترونية 
التي  الخراطيش  االلكترونية،  السجائر  تعبئة  العادة  مستعمل 
االلكترونية،  للسجائر  تباع مع نكهات كيماوية على شكل سائل 
السجائر االلكترونية، مرذاذ التدخين االلكتروني وتحديدا السجائر 
تلك  غير  سائل  محلول  شكل  على  التبغ  بدائل  االلكترونية، 

المستعملة الغراض طبية للسجائر االلكترونية 

  

) 248 (
 

Date :07/03/2019 التاريخ: 2019/03/07

Trademark No.:35541 العالمة التجارية رقم :  35541

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: JUUL LabsInc.      .بإسم :  جول البس، اينك



183 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

) 247 (
 

Date :07/03/2019 التاريخ: 2019/03/07

Trademark No.:35540 العالمة التجارية رقم :  35540

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: JUUL LabsInc.     .بإسم :  جول البس، اينك
Applicant Address :560 20th StreetBuilding 
104San FranciscoCalifornia 94107 U.S.A.                

سان   ،104 بيلدينغ  ستريت،  20ث   560   : العنوان 
المتحدة  الواليات   ،94107 كاليفورنيا  فرانسيسكو، 

االمريكية                 

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
nicotine-based liquidnamelyliquid nicotine used to 
refill electronic cigarettes  cartridges sold filled with 
liquid nicotine for electronic cigarettes  electronic 
cigarette refill liquidsnamelychemical flavorings in 
liquid form used to refill electronic cigarettes  cartridges 
sold filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes  electronic cigarettes  electronic 
smoking vaporizersnamelyelectronic cigarettes  
tobacco substitutes in liquid solution form other than 
for medical purposes for electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستعمل   النيكوتين  سائل  وتحديدا  النيكوتين  اساسه  سائل 
االلكترونية، خراطيش تباع مملوءة بسائل  السجائر  العادة تعبئة 
السجائر  تعبئة  اعادة  سوائل  االلكترونية،  للسجائر  النيكوتين 
سائل  شكل  على  الكيماوية  النكهات  وتحديدا  االلكترونية 
التي  الخراطيش  االلكترونية،  السجائر  تعبئة  العادة  مستعمل 
االلكترونية،  للسجائر  تباع مع نكهات كيماوية على شكل سائل 
السجائر االلكترونية، مرذاذ التدخين االلكتروني وتحديدا السجائر 
تلك  غير  سائل  محلول  شكل  على  التبغ  بدائل  االلكترونية، 

المستعملة الغراض طبية للسجائر االلكترونية 

  

) 248 (
 

Date :07/03/2019 التاريخ: 2019/03/07

Trademark No.:35541 العالمة التجارية رقم :  35541

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: JUUL LabsInc.      .بإسم :  جول البس، اينك



184 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address :560 20th StreetBuilding 
104San FranciscoCalifornia 94107 U.S.A. 
                

العنوان :  560 20ث ستريت، بيلدينغ 104، سان 
فرانسيسكو، كاليفورنيا 94107، الواليات المتحدة 

 االمريكية 
                

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
downloadable software for mobile devices for use with 
an oral vaporizer for smoking purposesnamelysoftware 
for remotely adjusting and saving vaporizer temperature 
settings and updating vaporizer firmware  accessories 
for electric vaporizers for the vaporization of herbal and 
plant matter for household purposesnamelycharging 
caseselectrical adaptersand power cords  batteries 
and electric accumulators for electric and electronic 
cigarettes  battery chargers for use with electronic 
and electric cigarettes  usb chargers for electric and 
electronic cigarettes  car chargers for electric and 
electronic cigarettes  electronic devices and appliances 
for charging and carrying electronic and electric 
cigarettes  computer software for use in postingtran
smittingretrievingreceivingreviewingorganizingsear
ching and managing textaudiovisual and multimedia 
data and content via computersmobile phoneswired 
and wireless communication devicesand optical 
and electronic communications networks  computer 
software for calculatingmappingtransmitting and 
reporting information relating to the locationmovem
entproximitydeparture and arrival of individuals and 
objects via computersmobile phoneswired and wireless 
communication devicesand optical and electronic 
communications networks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمستعملة  المحمول  الهاتف  أجهزة  على  للتحميل  قابلة  برامج 
اجل تعديل  برامج من  التدخين وتحديدا  الفم الغراض  مرذاذ  مع 
وحفظ اعدادات درجة الحرارة عن بعد وتحديث اعدادات المرذاذ، 
والنباتية  العشبية  المادة  لتبخير  الكهربائي  المرذاذ  مستلزمات 
الكهربائية  والمحوالت  الشحن  علب  وتحديدا  منزلية  الغراض 
للسجائر  الكهربائية  والبطاريات  البطاريات  الكهرباء،  واسالك 
مع  المستعملة  البطاريات  شاحنات  وااللكترونية،  الكهربائية 
للسجائر  بي  اس  يو  شاحنات  والكهربائية،  االلكترونية  السجائر 
الكهربائية وااللكترونية، شاحنات السيارات للسجائر الكهربائية 
السجائر  وحمل  شحن  واجهزة  االلكترونية  االجهزة  وااللكترونية، 
االلكترونية والكهربائية، برامج الحاسوب المستعملة لنشر ونقل 
واسترجاع واستالم وفحص وتنظيم والبحث عن وادارة النصوص 
عبر  والمحتوى  المتعددة  الوسائط  وبيانات  والبصرية  السمعية 
السلكية  االتصال  واجهزة  المحمولة  والهواتف  الحاسوب  اجهزة 
برامج  وااللكترونية،  البصرية  االتصال  وشبكات  والالسلكية 
المعلومات  ونقل  وتحويل  الخرائط  ولرسم  لحساب  الحاسوب 
والوصول  واالنطالق  والمسافة  والحركة  بالموقع  المتعلقة 
المحمولة  والهواتف  الحاسوب  اجهزة  خالل  من  واالشياء  لالفراد 
المرئية  االتصال  وشبكات  والالسلكية  السلكية  االتصال  واجهزة 

وااللكترونية. 

  

) 249 (
 

Date :07/03/2019 التاريخ: 2019/03/07

Trademark No.:35542 العالمة التجارية رقم :  35542

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: JUUL LabsInc. .بإسم :  جول البس، اينك

185 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address :560 20th StreetBuilding 
104San FranciscoCalifornia 94107 U.S.A.                

العنوان :  560 20ث ستريت، بيلدينغ 104، سان 
فرانسيسكو، كاليفورنيا 94107، الواليات المتحدة 

االمريكية                 

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
nicotine-based liquidnamelyliquid nicotine used to 
refill electronic cigarettes  cartridges sold filled with 
liquid nicotine for electronic cigarettes  electronic 
cigarette refill liquidsnamelychemical flavorings in 
liquid form used to refill electronic cigarettes  cartridges 
sold filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes  electronic cigarettes  electronic 
smoking vaporizersnamelyelectronic cigarettes  
tobacco substitutes in liquid solution form other than 
for medical purposes for electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستعمل   النيكوتين  سائل  وتحديدا  النيكوتين  اساسه  سائل 
االلكترونية، خراطيش تباع مملوءة بسائل  السجائر  العادة تعبئة 
السجائر  تعبئة  اعادة  سوائل  االلكترونية،  للسجائر  النيكوتين 
سائل  شكل  على  الكيماوية  النكهات  وتحديدا  االلكترونية 
التي  الخراطيش  االلكترونية،  السجائر  تعبئة  العادة  مستعمل 
االلكترونية،  للسجائر  تباع مع نكهات كيماوية على شكل سائل 
السجائر االلكترونية، مرذاذ التدخين االلكتروني وتحديدا السجائر 
تلك  غير  سائل  محلول  شكل  على  التبغ  بدائل  االلكترونية، 

المستعملة الغراض طبية للسجائر االلكترونية. 
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Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35612 العالمة التجارية رقم :  35612

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 
Kaisha 

بإسم :  ميتسوبيشي جيدوشا كوغيو كابوشيكي كايشا    

Applicant Address : 33-8Shiba 
5-chomeMinato-kuTokyo 108-8410Japan  
                

العنوان :   33-8 شيبا -5تشوميميناتو-كوتوكيو 108-
8410 اليابان 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Bi-
rah

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Pickup trucks  automobiles  structural parts and fittings 
for automobilesexcluding windshield wiper blades and 
direction  indicators for automobiles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتجهيزات  الهيكلية  األجزاء  سيارات؛  صغيرة؛  شاحنات 
ومؤشرات  األمامي  الزجاج  ماسحات  شفرات  باستثناء  للسيارات 

االتجاه للسيارات 

  



185 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address :560 20th StreetBuilding 
104San FranciscoCalifornia 94107 U.S.A.                

العنوان :  560 20ث ستريت، بيلدينغ 104، سان 
فرانسيسكو، كاليفورنيا 94107، الواليات المتحدة 

االمريكية                 

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
nicotine-based liquidnamelyliquid nicotine used to 
refill electronic cigarettes  cartridges sold filled with 
liquid nicotine for electronic cigarettes  electronic 
cigarette refill liquidsnamelychemical flavorings in 
liquid form used to refill electronic cigarettes  cartridges 
sold filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes  electronic cigarettes  electronic 
smoking vaporizersnamelyelectronic cigarettes  
tobacco substitutes in liquid solution form other than 
for medical purposes for electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستعمل   النيكوتين  سائل  وتحديدا  النيكوتين  اساسه  سائل 
االلكترونية، خراطيش تباع مملوءة بسائل  السجائر  العادة تعبئة 
السجائر  تعبئة  اعادة  سوائل  االلكترونية،  للسجائر  النيكوتين 
سائل  شكل  على  الكيماوية  النكهات  وتحديدا  االلكترونية 
التي  الخراطيش  االلكترونية،  السجائر  تعبئة  العادة  مستعمل 
االلكترونية،  للسجائر  تباع مع نكهات كيماوية على شكل سائل 
السجائر االلكترونية، مرذاذ التدخين االلكتروني وتحديدا السجائر 
تلك  غير  سائل  محلول  شكل  على  التبغ  بدائل  االلكترونية، 

المستعملة الغراض طبية للسجائر االلكترونية. 

  

) 250 (
 

Date :19/03/2019 التاريخ: 2019/03/19

Trademark No.:35612 العالمة التجارية رقم :  35612

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 
Kaisha 

بإسم :  ميتسوبيشي جيدوشا كوغيو كابوشيكي كايشا    

Applicant Address : 33-8Shiba 
5-chomeMinato-kuTokyo 108-8410Japan  
                

العنوان :   33-8 شيبا -5تشوميميناتو-كوتوكيو 108-
8410 اليابان 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Bi-
rah

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Pickup trucks  automobiles  structural parts and fittings 
for automobilesexcluding windshield wiper blades and 
direction  indicators for automobiles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتجهيزات  الهيكلية  األجزاء  سيارات؛  صغيرة؛  شاحنات 
ومؤشرات  األمامي  الزجاج  ماسحات  شفرات  باستثناء  للسيارات 

االتجاه للسيارات 

  



186 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

) 251 (
 

Date :20/03/2019 التاريخ: 2019/03/20

Trademark No.:35655 العالمة التجارية رقم :  35655

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SHARIKAT HEBRON 
SNAKS LLSINAAT ELGTHAEYEHEH 
WELISTITHMAR

بإسم :  شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية 
واالستثمار   

Applicant Address :HEBRON KHARAS العنوان :  الخليل خاراس

Applicant for Correspondence:  alkhalil عنوان التبليغ  : الخليل عمارة الكنز

Goods/Services:
: Coffeeteacocoaand artificial coffee; ricetapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
breadpastry and confectionery; ices; honeytreacle; 
yeastbaking-powder; salt; mustard; vinegarsauces 
(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 
الخل  الخردل     الملح     الخبيز     ومسحوق  الخميرة  األسود    

والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج.

  

) 252 (
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35702 العالمة التجارية رقم :  35702

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant  Name:  First Nutrition Sports Co. 
L.L.C. 

بإسم :  شركة االولى لالغذية الرياضية    

Applicant Address :JordanAmmanAl Fareed 
Complex- Abdali- Omiah Bin Abed Shams 
                

العنوان :  االردن- عمان- مجمع الفريد بالعبدليشارع امية 
بن عبد شمس 

187 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
Advertising and MarketingSupply of goodsImport 
and export Services of sale of sportswear and trade of 
sports equipmentRetail services  includingonline retail 
serviceselectronic shopping retail servicesmail order 
retail servicesfor the following goods  preparations 
for destroying verminfungicidesherbicidesvitamin 
preparationsmulti-vitamin preparationsmixed vitamin 
preparationsvitamin preparations in the nature of 
food supplementsdietary supplementsprotein dietary 
supplement vitamin preparations  to assist with weight 
loss 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البضائعاالستيراد  والتسويقتوريد  االعالنات  خدمات 
االجهزة  في  والمتاجرة  الرياضية  االلبسة  بيع  والتصديرخدمات 
الرياضيةمبيعات التجزئة بما فيها مبيعات التجزئة اونالينخدمات 
التجزئة  مبيعات  الكترونياخدمات  والتسوق  التجزئة  مبيعات 
بطلبات البريد لبضائع المستحضرات المستعملة في ابادة الهوام 
الضارة  واألعشاب  والفطريات  الضارة  والحشرات  والحيوانات 
خليط  ومستحضرات  الفيتامينات  متعددة  والمستحضرات 
مكمالت  شكل  على  الفيتامينات  ومستحضرات  الفيتامينات 
غذائية ومكمالت الحمية الغذائية ومكمالت الحمية الغذائية من 
البروتينات ومستحضرات الفيتامينات للمساعدة في انقاص الوزن 

  

) 253 (

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35703 العالمة التجارية رقم :  35703

Class: 11 في الصنف :   11
Applicant Name: SUZHOU DAKE 
MACHINERY CO.LTD. 

بإسم :  سوزهو داكي ماشيناري كو.ال تي دي    

Applicant Address :No. 45 Songbei 
RoadSuzhou Industrial ParkSuzhou CityJiangsu 
ProvinceChina

العنوان :  نو. 45 سونغبي رودسوزهو انداستريال 
باركسوزهو سيتيجيانغسو بروفينسالصين 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah  عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Electric lamps not for vehicles  lighting apparatus and 
installations not for vehicles  sun lamps tube not for vehicles  
germicidal lamps for purifying air not for vehicles  curling 
lamps not for vehicles  oil lamps not for vehicles  cooking 
apparatus and installations  lava rocks for use in barbecue 
grills  cooling appliances and installations  air purifying 
apparatus and machines  fans [air-conditioning]  electric 
hair dryers  electric heating apparatus  fog machines  taps  
pipes [parts of sanitary installations]  automatic watering 
installations  bath installations  sanitary apparatus and 
installations  water purification installations  electric 
radiators  lighters  polymerisation installations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االنارة  وتركيبات  المركباتاجهزة  لغير  الكهربائية  المصابيح 
المركباتمصابيح  لغير  الشمسية  المصابيح  المركباتانبوب  لغير 
لغير  الشباك  المركباتمصابيح  لغير  الجو  في  الحشرات  ابادة 
المركباتاجهزة الطهيحجارة بركانية  المركباتمصابيح زيتية لغير 
تستخدم في الشواياتاجهزة وتركيبات التبريداجهزة واالت تنقية 
كهربائيةاجهزة  شعر  مجففات  الهواء(  )تكييف  الهواءالمراوح 
من  )اجزاء  الضبابالصنابيراالنابيب  الكهربائيةاجهزة  التدفئة 
للمياهتركيبات  االتوماتيكية  الصحية(تركيبات  التركيبات 
الحماماالدوات الصحية وتركيباتهاتركيبات تنقية المياهمشعات 

حرارية كهربائيةالوالعاتتركيبات البرلمرة 

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
Advertising and MarketingSupply of goodsImport 
and export Services of sale of sportswear and trade of 
sports equipmentRetail services  includingonline retail 
serviceselectronic shopping retail servicesmail order 
retail servicesfor the following goods  preparations 
for destroying verminfungicidesherbicidesvitamin 
preparationsmulti-vitamin preparationsmixed vitamin 
preparationsvitamin preparations in the nature of 
food supplementsdietary supplementsprotein dietary 
supplement vitamin preparations  to assist with weight 
loss 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البضائعاالستيراد  والتسويقتوريد  االعالنات  خدمات 
االجهزة  في  والمتاجرة  الرياضية  االلبسة  بيع  والتصديرخدمات 
الرياضيةمبيعات التجزئة بما فيها مبيعات التجزئة اونالينخدمات 
التجزئة  مبيعات  الكترونياخدمات  والتسوق  التجزئة  مبيعات 
بطلبات البريد لبضائع المستحضرات المستعملة في ابادة الهوام 
الضارة  واألعشاب  والفطريات  الضارة  والحشرات  والحيوانات 
خليط  ومستحضرات  الفيتامينات  متعددة  والمستحضرات 
مكمالت  شكل  على  الفيتامينات  ومستحضرات  الفيتامينات 
غذائية ومكمالت الحمية الغذائية ومكمالت الحمية الغذائية من 
البروتينات ومستحضرات الفيتامينات للمساعدة في انقاص الوزن 

  

) 253 (

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35703 العالمة التجارية رقم :  35703

Class: 11 في الصنف :   11
Applicant Name: SUZHOU DAKE 
MACHINERY CO.LTD. 

بإسم :  سوزهو داكي ماشيناري كو.ال تي دي    

Applicant Address :No. 45 Songbei 
RoadSuzhou Industrial ParkSuzhou CityJiangsu 
ProvinceChina

العنوان :  نو. 45 سونغبي رودسوزهو انداستريال 
باركسوزهو سيتيجيانغسو بروفينسالصين 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 Al-Birah  عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة

Goods/Services:
Electric lamps not for vehicles  lighting apparatus and 
installations not for vehicles  sun lamps tube not for vehicles  
germicidal lamps for purifying air not for vehicles  curling 
lamps not for vehicles  oil lamps not for vehicles  cooking 
apparatus and installations  lava rocks for use in barbecue 
grills  cooling appliances and installations  air purifying 
apparatus and machines  fans [air-conditioning]  electric 
hair dryers  electric heating apparatus  fog machines  taps  
pipes [parts of sanitary installations]  automatic watering 
installations  bath installations  sanitary apparatus and 
installations  water purification installations  electric 
radiators  lighters  polymerisation installations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االنارة  وتركيبات  المركباتاجهزة  لغير  الكهربائية  المصابيح 
المركباتمصابيح  لغير  الشمسية  المصابيح  المركباتانبوب  لغير 
لغير  الشباك  المركباتمصابيح  لغير  الجو  في  الحشرات  ابادة 
المركباتاجهزة الطهيحجارة بركانية  المركباتمصابيح زيتية لغير 
تستخدم في الشواياتاجهزة وتركيبات التبريداجهزة واالت تنقية 
كهربائيةاجهزة  شعر  مجففات  الهواء(  )تكييف  الهواءالمراوح 
من  )اجزاء  الضبابالصنابيراالنابيب  الكهربائيةاجهزة  التدفئة 
للمياهتركيبات  االتوماتيكية  الصحية(تركيبات  التركيبات 
الحماماالدوات الصحية وتركيباتهاتركيبات تنقية المياهمشعات 

حرارية كهربائيةالوالعاتتركيبات البرلمرة 

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  تسجيل هذه  ان  خاصة:   اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 254 (
 

Date :27/03/2019 التاريخ: 2019/03/27

Trademark No.:35704 العالمة التجارية رقم :  35704

Class: 5 في الصنف :   5
Applicant Name: URIACH CONSUMER 
HEALTHCARES.L. 

بإسم :  اورياش كونسيومر هيلثكيراس.ال.    

Applicant Address :AV. CAMI 
REIAL51-5708184 PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANSBARCELONASPAIN

العنوان :  اف. كامي ريال51-5708184 باالو-سوليتا اي 
بليغامانسبرشلونةاسبانيا 

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
Pharmaceuticalsmedical and veterinary 
preparationscontaining carboxylmehyl betaglucanpoly
carbophylimidazonidyl urea  Pharmaceuticalsmedical 
and veterinary preparations for the treatment of the 
maintenance and control of the physiological conditions 
of the cervico-vaginal mucousa transformation zonealso 
in alterations caused by HPV infection  sanitary 
preparations for medical purposes  dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use  food 
for babies  dietary supplements for human beings and 
animals  plasters  materials for dressings  material for 
stopping teeth  dental wax  disinfectants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
على  المحتوية  والبيطرية  والصحية  الصيدلية  المستحضرات 
كاربوفيل  البولي  على  والمحتوية  الكربوكسيل  ميثيل  بيتا  جلوكان 
الصيدلية  اليورياالمستحضرات  ايميدازونيديل  على  والمحتوية 
بالغشاء  فسيولوجيا  والتحكم  واصالح  لعالج  والبيطرية  والصحية 
المخاطي للمنطقة الوسطية في عنق الرحموايضا للعالمات الناتجة 
عن عدوى  اتش بي فيالمستحضرات الصحية للغايات الطبيةمواد 
الغذائية  األطفااللمكمالت  الطبيأغذية  لالستعمال  المعدة  الحمية 
للبشر وللحيواناتاللصوق الطبية ومواد التضميدالمواد الخاصة بحشو 
األسنان والشمع الطبي المطهراتالمستحضرات المستعملة في ابادة 

الهوام والحيوانات والحشرات الضارة والفطريات واألعشاب الضارة 

  

) 255 (

Date :28/03/2019 التاريخ: 2019/03/28

Trademark No.:35710 العالمة التجارية رقم :  35710

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Ajlan & Bors Holding Group     بإسم :  مجموعة عجالن واخوانة القابضة

189 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant Address :Kingdom of Saudi 
ArabiaRiyadhPO Box 42468 Postal Code 11541 
                

العنوان :  المملكة العربية السعودية – الرياض ص ب 
 42468 الرمز البريدي 11541 

                
Applicant for Correspondence:  Nablus- 
Palestine P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 
 092389202

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والشؤون  المالية  الشؤون  التمويلية،  الشؤون  التأمين،  خدمات 

العقارية 

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

  

) 256 (
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35743 العالمة التجارية رقم :  35743

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ARKEMA FRANCE     بإسم :  اركيما فرنسا
Applicant Address :420rue d&apos;Estienne 
d&apos;Orves - 92700 ColombesFrance. 
                

العنوان :  420 شارع إيستين أورفيز، 92700 كولومبيز، 
 فرنسا. 

                
Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah - 
Palestine. 

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

Goods/Services:
Germicides for agricultural purposes   fungicides   
weedkillers   herbicides   insecticides and 
parasiticides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مبيدات الجروح لألغراض الزراعية، مبيدات فطرية، قاتل االعشاب 
الضارة، مبيدات األعشاب المبيدات الحشرية، ومبيدات الطفيليات.

  

) 257 (
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04
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Applicant Address :Kingdom of Saudi 
ArabiaRiyadhPO Box 42468 Postal Code 11541 
                

العنوان :  المملكة العربية السعودية – الرياض ص ب 
 42468 الرمز البريدي 11541 

                
Applicant for Correspondence:  Nablus- 
Palestine P.O Box 219 Tel:+970 9 2389202 

عنوان التبليغ  : نابلس - ص.ب 219 تلفون 
 092389202

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والشؤون  المالية  الشؤون  التمويلية،  الشؤون  التأمين،  خدمات 

العقارية 

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

  

) 256 (
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35743 العالمة التجارية رقم :  35743

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: ARKEMA FRANCE     بإسم :  اركيما فرنسا
Applicant Address :420rue d&apos;Estienne 
d&apos;Orves - 92700 ColombesFrance. 
                

العنوان :  420 شارع إيستين أورفيز، 92700 كولومبيز، 
 فرنسا. 

                
Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah - 
Palestine. 

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

Goods/Services:
Germicides for agricultural purposes   fungicides   
weedkillers   herbicides   insecticides and 
parasiticides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مبيدات الجروح لألغراض الزراعية، مبيدات فطرية، قاتل االعشاب 
الضارة، مبيدات األعشاب المبيدات الحشرية، ومبيدات الطفيليات.

  

) 257 (
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04
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Trademark No.:35747 العالمة التجارية رقم :  35747

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Al Rajeh Detergents Company   بإسم :  شركة الراجح للمنظفات الكيماوية
Applicant Address :Eastern Industrial 
ZoneNablusPalestine

العنوان :  المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس 
فلسطين

Applicant for Correspondence:  P.O.BOX768 
NABLIS

عنوان التبليغ  :   نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 
768

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaningpolishingscouring 
and abrasive preparations; soaps; 
perfumeryessential oilscosmeticshair lotions; 
dentifrices. Soaps; perfumeryessential 
oilscosmeticswashing preparationsdisinfectant 
soapantiperspirant soap bath saltsnot for medical 
purposesshampooDouching preparations 
for personal sanitary or deodorant purposes 
[toiletries]hair lotions; hair colorants hair dyes 
hair spray lotions for cosmetics purposesmaterials 
used in laundryGlass clothglass paperwindscreen 
cleaning liquidswindshield cleaning liquids.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسيل وكي 
وكشطصابونعطور  وجلي  وصقل  تنظيف  المالبسمستحضرات 
لوشن(  ( غسول  تجميلمستحضرات  عطريةمستحضرات  وزيوت 

منظفات أسنانصابون مضاد للعرق أمالح أستحمام ليست لغايات 
صحية  الغراض  اغتسال  مطهرشامبومستحضرات  ,صابون  طبية 
شخصية أو الزالة الروائح الكريهة ] مواد تواليت [ غسول )لوشن( 
الشعرغسوالت  )سبراي(  الشعررذاذ  الشعرأصباغ  للشعرملونات 
الغسيلقماش  في  المستعملة  تجميليةالمواد  الغراض  لوشن(   (

زجاجورق زجاجسوائل لتنظيف زجاج السيارات.

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

  

) 258 (
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35751 العالمة التجارية رقم :  35751

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Education for Employment 
بإسم :  اديوكيشن فور امبلويمنت    

Applicant Address :1612 K Street NWSuite 
800WashingtonDC20006United States of 
America                

العنوان :  1612 كي ستريت ان دبليوسويت 
 800واشنطندي سي20006الواليات المتحدة االمريكية 

                

191 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
providing job placement services  providing 
career counseling services in the nature of 
providing career information  entrepreneurship 
servicesnamelyproviding referrals to 
entrepreneurship support services and providing 
information about employment opportunities  
charitable servicesnamelyproviding the above-
mentioned services to people with limited 
opportunity 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير خدمات التوظيفتوفير خدمات المشورة المهنية في مجال 
تقديم  فيها  بما   ، األعمال  ريادة  المهنيةخدمات  المعلومات 
المرجعية إلى خدمات دعم ريادة األعمال وتوفير المعلومات حول 
المذكورة   الخدمات  توفير  فيها  بما  الخيرية  العماللخدمات  فرص 

لألشخاص ذوي الفرص المحدودة 

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

  

) 259 (
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35752 العالمة التجارية رقم :  35752

Class: 41 في الصنف :   41
Applicant Name: Education for Employment     بإسم :  اديوكيشن فور امبلويمنت

Applicant Address :1612 K Street NWSuite 
800WashingtonDC20006United States of 
America

العنوان :  1612 كي ستريت ان دبليوسويت 
 800واشنطندي سي20006الواليات المتحدة االمريكية 

                
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
education and entrepreneurship 
servicesnamelyproviding career training 
in vocationaltechnicaland managerial 
skills and entrepreneurial instruction  
career counselingnamelyproviding advice 
concerning education options to pursue career 
opportunities  providing on-line education and 
trainingnamelyproviding

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التعليم وريادة األعمال بما فيها توفير التدريب المهني في 
المهارات المهنية والتقنية واإلدارية وتعليم ريادة األعماالإلرشاد 
التعليم  بخيارات  يتعلق  فيما  المشورة  تقديم  فيها  بما  المهني 
اإلنترنت  عبر  والتدريب  التعليم  الوظيفيةتوفير  الفرص  لمتابعة 
للتنزيل  القابلة  غير  اإللكترونية  التعليمية  المنشورات  فيها  بما 
على  تركز  التي  اإلنترنت  عبر  التدريبية  الدورات  مواد  مجال  في 

االستعداد للوظيفة والمهارات المهنية والتقنية واإلدارية
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Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
providing job placement services  providing 
career counseling services in the nature of 
providing career information  entrepreneurship 
servicesnamelyproviding referrals to 
entrepreneurship support services and providing 
information about employment opportunities  
charitable servicesnamelyproviding the above-
mentioned services to people with limited 
opportunity 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير خدمات التوظيفتوفير خدمات المشورة المهنية في مجال 
تقديم  فيها  بما   ، األعمال  ريادة  المهنيةخدمات  المعلومات 
المرجعية إلى خدمات دعم ريادة األعمال وتوفير المعلومات حول 
المذكورة   الخدمات  توفير  فيها  بما  الخيرية  العماللخدمات  فرص 

لألشخاص ذوي الفرص المحدودة 

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

  

) 259 (
 

Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35752 العالمة التجارية رقم :  35752

Class: 41 في الصنف :   41
Applicant Name: Education for Employment     بإسم :  اديوكيشن فور امبلويمنت

Applicant Address :1612 K Street NWSuite 
800WashingtonDC20006United States of 
America

العنوان :  1612 كي ستريت ان دبليوسويت 
 800واشنطندي سي20006الواليات المتحدة االمريكية 

                
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
education and entrepreneurship 
servicesnamelyproviding career training 
in vocationaltechnicaland managerial 
skills and entrepreneurial instruction  
career counselingnamelyproviding advice 
concerning education options to pursue career 
opportunities  providing on-line education and 
trainingnamelyproviding

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التعليم وريادة األعمال بما فيها توفير التدريب المهني في 
المهارات المهنية والتقنية واإلدارية وتعليم ريادة األعماالإلرشاد 
التعليم  بخيارات  يتعلق  فيما  المشورة  تقديم  فيها  بما  المهني 
اإلنترنت  عبر  والتدريب  التعليم  الوظيفيةتوفير  الفرص  لمتابعة 
للتنزيل  القابلة  غير  اإللكترونية  التعليمية  المنشورات  فيها  بما 
على  تركز  التي  اإلنترنت  عبر  التدريبية  الدورات  مواد  مجال  في 

االستعداد للوظيفة والمهارات المهنية والتقنية واإلدارية
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non-downloadable electronic educational 
publications in the nature of online 
course materials centered on job 
readinessvocationaltechnicaland managerial 
skills and entrepreneurship training  charitable 
servicesnamelyproviding the above-mentioned 
services to people with limited opportunity 

توفير  فيها  بما  الخيرية  الخدمات  األعمال  ريادة  على  والتدريب 
الخدمات المذكورة أعاله لألشخاص ذوي الفرص المحدودة

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان  خاصة:  اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :04/04/2019 التاريخ: 2019/04/04

Trademark No.:35753 العالمة التجارية رقم :  35753

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Education for Employment 
بإسم :  اديوكيشن فور امبلويمنت    

Applicant Address :1612 K Street NWSuite 
800WashingtonDC20006United States of 
America

العنوان :  1612 كي ستريت ان دبليوسويت 
 800واشنطندي سي20006الواليات المتحدة االمريكية 

                
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة 

Goods/Services:
providing on-line education and 
trainingnamelyproviding temporary use of 
online non-downloadable software featuring 
educational modules and materials centered on 
job readinessvocationaltechnicaland managerial 
skills and entrepreneurship training  charitable 
servicesnamelyproviding the above-mentioned 
services to people with limited opportunity 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير التعليم والتدريب عبر اإلنترنت بما فيها توفير االستخدام 
تحتوي  والتي  اإلنترنت  عبر  للتنزيل  القابلة  غير  للبرامج  المؤقت 
للوظيفة  االستعداد  على  تركز  ومواد  تعليمية  وحدات  على 
تنظيم  على  والتدريب  واإلدارية  والتقنية  المهنية  والمهارات 
المذكورة  الخدمات  توفير  فيها  بما  الخيرية  المشاريعالخدمات 

أعاله لألشخاص ذوي الفرص المحدودة 

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان  خاصة:  اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35771 العالمة التجارية رقم :  35771

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Khaled Nasser Abed Kirresh 
بإسم :  خالد ناصر عبد قرش    

Applicant Address :Ramallah 
                

 العنوان :  رام الله 
                

Applicant for Correspondence  : Elberh - 
Elsharafh Bejanb nado elsyarat jawwal : 
0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:
RestaurantCaféCafeteria and hotel Services. 
Servicespreparingserving and providing 
foodsdrinks and Dessert 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم  والمقاهي والكافتريات والفنادق. خدمات اعداد 

وتقديم وتزويد المأكوالت والمشروبات والحلويات. 

اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم منح حماية على كلمة كستليتة

  ) 262 (
 

Date :11/04/2019 التاريخ: 2019/04/11

Trademark No.:35795 العالمة التجارية رقم :  35795

Class: 32 في الصنف :   32



193 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

) 261 (
 

Date :10/04/2019 التاريخ: 2019/04/10

Trademark No.:35771 العالمة التجارية رقم :  35771

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Khaled Nasser Abed Kirresh 
بإسم :  خالد ناصر عبد قرش    

Applicant Address :Ramallah 
                

 العنوان :  رام الله 
                

Applicant for Correspondence  : Elberh - 
Elsharafh Bejanb nado elsyarat jawwal : 
0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:
RestaurantCaféCafeteria and hotel Services. 
Servicespreparingserving and providing 
foodsdrinks and Dessert 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم  والمقاهي والكافتريات والفنادق. خدمات اعداد 

وتقديم وتزويد المأكوالت والمشروبات والحلويات. 

اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم منح حماية على كلمة كستليتة

  ) 262 (
 

Date :11/04/2019 التاريخ: 2019/04/11

Trademark No.:35795 العالمة التجارية رقم :  35795

Class: 32 في الصنف :   32
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Applicant Name: Sharekat Ain Ghazal Lilmiy’a 
Alziraiya Alsinaiya Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة عين غزال للمياه الزراعية الصناعية 
مساهمة خصوصية   

Applicant Address :Qalqiliya Kufor Jamal 
Alshar’e Alraeesi Mantiqat Alain

العنوان :  قلقيلية كفر جمال الشارع الرئيسي منطقة 
العين  

Applicant for Correspondence:  Qalqiliya Kufor 
Jamal Alshar’e Alraeesi Mantiqat Alain

عنوان التبليغ  : قلقيلية كفر جمال الشارع الرئيسي 
منطقة العين  

Goods/Services:
Fruit juices

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عصائر فواكه 
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Date :11/04/2019 التاريخ: 2019/04/11

Trademark No.:35796 العالمة التجارية رقم :  35796

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Sharekat Alamal Lildeaya 
Walealan Waltasweeq Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة األمال للدعاية واالعالن والتسويق 
مساهمة خصوصية   

Applicant Address :Albireh Albalou Mojam’a 
Hamayel Center  Tabeq 4

العنوان :  البيرة البالوع مجمع حمايل سنتر ط 4

Applicant for Correspondence:  Albireh Albalou 
Mojam’a Hamayel Center  Tabeq 4

عنوان التبليغ  : البيرة البالوع مجمع حمايل سنتر ط 4

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

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

المكتبي  
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Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35800 العالمة التجارية رقم :  35800
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Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 32000 
NeuchâtelSwitzerland

 العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
                

Applicant for Correspondence:  BOX 447 عنوان التبليغ  : رام الله - ص ب 447

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices  tobaccoraw or manufactured  tobacco 
productsincluding cigarscigarettescigarillostobac
co for roll your own cigarettespipe tobaccochewing 
tobaccosnuff tobaccokretek  snus  tobacco substitutes (not 
for medical purposes)  smokers&apos; articlesincluding 
cigarette paper and tubescigarette filterstobacco 
tinscigarette cases and ashtrayspipespocket apparatus for 
rolling cigaretteslighters  matches  tobacco stickstobacco 
products for the purpose of being heatedelectronic 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 smokerstobacco 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 casesdecorative covers and 
carrying cases for electronic cigarettestobacco heating 
devices and electronic smoking devices  in-car cradles 
and in-car holders for electronic cigarettestobacco 
heating devices and electronic smoking devices  
containers for the disposal of used heated tobacco sticks  
cleanerscleaning preparationscleaning utensils and 
cleaning brushes for electronic cigarettestobacco heating 
devices and electronic smoking devices. 

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

ّ
المسخ والسيجار  السجائر  إطفاء  أجهزة  34؛  الفئة 

الشحن.   إلعادة  القابلة  اإللكترونية  السجائر  علب  نة؛ 
ّ
المسخ  التبغ 

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

وألجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية 
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Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35802 العالمة التجارية رقم :  35802
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Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 32000 
NeuchâtelSwitzerland

 العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا 
                

Applicant for Correspondence:  BOX 447 عنوان التبليغ  : رام الله - ص ب 447

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices  tobaccoraw or manufactured  tobacco 
productsincluding cigarscigarettescigarillostobac
co for roll your own cigarettespipe tobaccochewing 
tobaccosnuff tobaccokretek  snus  tobacco substitutes (not 
for medical purposes)  smokers&apos; articlesincluding 
cigarette paper and tubescigarette filterstobacco 
tinscigarette cases and ashtrayspipespocket apparatus for 
rolling cigaretteslighters  matches  tobacco stickstobacco 
products for the purpose of being heatedelectronic 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 smokerstobacco 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 casesdecorative covers and 
carrying cases for electronic cigarettestobacco heating 
devices and electronic smoking devices  in-car cradles 
and in-car holders for electronic cigarettestobacco 
heating devices and electronic smoking devices  
containers for the disposal of used heated tobacco sticks  
cleanerscleaning preparationscleaning utensils and 
cleaning brushes for electronic cigarettestobacco heating 
devices and electronic smoking devices. 

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

ّ
المسخ والسيجار  السجائر  إطفاء  أجهزة  34؛  الفئة 

الشحن.   إلعادة  القابلة  اإللكترونية  السجائر  علب  نة؛ 
ّ
المسخ  التبغ 

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

وألجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية 
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Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35802 العالمة التجارية رقم :  35802
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Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: Shareket zaloum ikhwan 
altegariah -m.kh.m

بإسم :  شركة زلوم اخوان التجارية م.خ.م   

Applicant Address :Alkhalil-share alsalam العنوان :  الخليل-شارع السالم ت2223290 

Applicant for Correspondence:  Alkhalil-share alsalam عنوان التبليغ  : الخليل-شارع السالم ت2223290 

Goods/Services:
chipes made from potato

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مصنوعة من البطاطا
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Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35803 العالمة التجارية رقم :  35803

Class: 24 في الصنف :   24
Applicant Name: Sawsan Mahmod Abd alqader Faraj بإسم :  سوسن محمود عبد القادر فرج   

Applicant Address :Bethlehem-Dehesha Camp العنوان :  بيت لحم-مخيم الدهيشة

Applicant for Correspondence:  Bethlehem-
Dehesha Camp

عنوان التبليغ  : بيت لحم-مخيم الدهيشة

Goods/Services:
handcrafts and leather bags

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اشغال يدوية من النسيج والحقائب الجلدية
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Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14
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Trademark No.:35804 العالمة التجارية رقم :  35804

Class: 2 في الصنف :   2
Applicant  Name:  Sharekat Dehnat Falcon Al-
tegareh Alsnaaeya      

بإسم :  شركة دهانات فالكون التجارية الصناعية      

Applicant Address :AlqudsAlramAlshara 
AlraeseMokabel Hloeat Alkramh

العنوان :  القدس الرام الشارع الرئيسي مقابل حلويات 
الكرامه

Applicant for Correspondence:  
AlqudsAlramAlshara AlraeseMokabel Hloeat 
Alkramh

مقابل  الرئيسي  الشارع  القدسالرام   : التبليغ   عنوان 
حلويات الكرامه

Goods/Services:
Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; coloring 
matters all being additives for paintsvarnishes or 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in 
the nature of paints); wood stainsLacquers; anti|-
rust greases; anti-corrosive preparations; binding 
preparations for paints; paints; anti-rust oil; enamels 
[varnishes]; thinners for lacquers; protective 
preparations for metals; oils for preservation of wood; 
colorants; anti-rust preparations; primers.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانات؛ الطالءات؛ الورنيش؛ طالء اللك؛ المخففات؛ مواد التلوين 
المواد  اللكر؛  أو  الورنيش  للطالء،  مضافة  مواد  جميعها  بكونها 
التلف؛ مستحضرات  من  الخشب  ومواد حفظ  الصدأ  من  الحافظة 
طالء   ، للخشب  صبغات  دهانات(؛  شكل  )على  الدهان  تأسيس 
للتآكل؛  المضادة  المستحضرات  للصدأ؛  المضادة  الشحوم  اللك؛ 
مستحضرات مثبتة للدهانات؛ الدهانات؛ الزيوت المضادة للصدأ؛ 
طالءات المينا ]ورنيش[؛ مرققات طالء اللك؛ المستحضرات الواقية 
المستحضرات  التلوين؛  مواد  الخشب؛  لحفظ  زيوت  للمعادن؛ 

المضاّدة للصدأ؛ دهانات األساس. 

  

) 268 (

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35805 العالمة التجارية رقم :  35805

Class: 2 في الصنف :   2
Applicant Name: Sharekat Dehnat Falcon Al-
tegareh Alsnaaeya      

بإسم :  شركة دهانات فالكون التجارية الصناعية      

Applicant Address :AlqudsAlramAlshara Alrae-
seMokabel Hloeat Alkramh

العنوان :  القدس الرام الشارع الرئيسي مقابل حلويات 
الكرامه

Applicant for Correspondence:  AlqudsAlra-
mAlshara AlraeseMokabel Hloeat Alkramh

مقابل  الرئيسي  الشارع  القدسالرام   : التبليغ   عنوان 
حلويات الكرامه
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Trademark No.:35804 العالمة التجارية رقم :  35804

Class: 2 في الصنف :   2
Applicant  Name:  Sharekat Dehnat Falcon Al-
tegareh Alsnaaeya      

بإسم :  شركة دهانات فالكون التجارية الصناعية      

Applicant Address :AlqudsAlramAlshara 
AlraeseMokabel Hloeat Alkramh

العنوان :  القدس الرام الشارع الرئيسي مقابل حلويات 
الكرامه

Applicant for Correspondence:  
AlqudsAlramAlshara AlraeseMokabel Hloeat 
Alkramh

مقابل  الرئيسي  الشارع  القدسالرام   : التبليغ   عنوان 
حلويات الكرامه

Goods/Services:
Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; coloring 
matters all being additives for paintsvarnishes or 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in 
the nature of paints); wood stainsLacquers; anti|-
rust greases; anti-corrosive preparations; binding 
preparations for paints; paints; anti-rust oil; enamels 
[varnishes]; thinners for lacquers; protective 
preparations for metals; oils for preservation of wood; 
colorants; anti-rust preparations; primers.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانات؛ الطالءات؛ الورنيش؛ طالء اللك؛ المخففات؛ مواد التلوين 
المواد  اللكر؛  أو  الورنيش  للطالء،  مضافة  مواد  جميعها  بكونها 
التلف؛ مستحضرات  من  الخشب  ومواد حفظ  الصدأ  من  الحافظة 
طالء   ، للخشب  صبغات  دهانات(؛  شكل  )على  الدهان  تأسيس 
للتآكل؛  المضادة  المستحضرات  للصدأ؛  المضادة  الشحوم  اللك؛ 
مستحضرات مثبتة للدهانات؛ الدهانات؛ الزيوت المضادة للصدأ؛ 
طالءات المينا ]ورنيش[؛ مرققات طالء اللك؛ المستحضرات الواقية 
المستحضرات  التلوين؛  مواد  الخشب؛  لحفظ  زيوت  للمعادن؛ 

المضاّدة للصدأ؛ دهانات األساس. 

  

) 268 (

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35805 العالمة التجارية رقم :  35805

Class: 2 في الصنف :   2
Applicant Name: Sharekat Dehnat Falcon Al-
tegareh Alsnaaeya      

بإسم :  شركة دهانات فالكون التجارية الصناعية      

Applicant Address :AlqudsAlramAlshara Alrae-
seMokabel Hloeat Alkramh

العنوان :  القدس الرام الشارع الرئيسي مقابل حلويات 
الكرامه

Applicant for Correspondence:  AlqudsAlra-
mAlshara AlraeseMokabel Hloeat Alkramh

مقابل  الرئيسي  الشارع  القدسالرام   : التبليغ   عنوان 
حلويات الكرامه
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Goods/Services:
Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; coloring 
matters all being additives for paintsvarnishes or 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in 
the nature of paints); wood stainsLacquers; anti|-
rust greases; anti-corrosive preparations; binding 
preparations for paints; paints; anti-rust oil; enamels 
[varnishes]; thinners for lacquers; protective 
preparations for metals; oils for preservation of wood; 
colorants; anti-rust preparations; primers.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانات؛ الطالءات؛ الورنيش؛ طالء اللك؛ المخففات؛ مواد التلوين 
المواد  اللكر؛  أو  الورنيش  للطالء،  مضافة  مواد  جميعها  بكونها 
التلف؛ مستحضرات  من  الخشب  ومواد حفظ  الصدأ  من  الحافظة 
طالء   ، للخشب  صبغات  دهانات(؛  شكل  )على  الدهان  تأسيس 
للتآكل؛  المضادة  المستحضرات  للصدأ؛  المضادة  الشحوم  اللك؛ 
مستحضرات مثبتة للدهانات؛ الدهانات؛ الزيوت المضادة للصدأ؛ 
طالءات المينا ]ورنيش[؛ مرققات طالء اللك؛ المستحضرات الواقية 
المستحضرات  التلوين؛  مواد  الخشب؛  لحفظ  زيوت  للمعادن؛ 

المضاّدة للصدأ؛ دهانات األساس. 

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

  

) 269 (
 

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35806 العالمة التجارية رقم :  35806

Class: 11 في الصنف :   11
Applicant Name: Sharekat Industrial Trading Co المساهمة  التجارية  الصناعية  رويال  شركة    : بإسم 

الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Hebron Alrameh Suburb العنوان :  الخليل حرم الرامة 

Applicant for Correspondence:  Hebron Alrameh 
Suburb

عنوان التبليغ  : الخليل حرم الرامة 

Goods/Services:
11. Apparatus for lightingheatingsteam ge
neratingcookingrefrigeratingdryingventilatingw
ater supply and sanitary purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  اجهزة 
المياه وتوريد  والتهوية  والتجفيف   والتبريد 

واألغراض الصحية.

الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان  خاصة:  اشتراطات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 270 (
 

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35807 العالمة التجارية رقم :  35807

Class: 11 في الصنف :   11
Applicant Name: Sharekat Industrial Trading Co بإسم :  شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Hebron Alrameh Suburb العنوان :  الخليل حرم الرامة 

Applicant for Correspondence:  Hebron Alrameh 
Suburb

عنوان التبليغ  : الخليل حرم الرامة 

Goods/Services:
11. Apparatus for lightingheatingsteam ge
neratingcookingrefrigeratingdryingventilatingw
ater supply and sanitary purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  اجهزة 
المياه وتوريد  والتهوية  والتجفيف   والتبريد 

واألغراض الصحية.

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

) 271 (
 

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35808 العالمة التجارية رقم :  35808

Class: 20 في الصنف :   20
Applicant Name: Sharekat Industrial Trading Co بإسم :  شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Hebron Alrameh Suburb العنوان :  الخليل حرم الرامة 

Applicant for Correspondence:  Hebron Alrameh 
Suburb

عنوان التبليغ  : الخليل حرم الرامة 
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) 270 (
 

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35807 العالمة التجارية رقم :  35807

Class: 11 في الصنف :   11
Applicant Name: Sharekat Industrial Trading Co بإسم :  شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Hebron Alrameh Suburb العنوان :  الخليل حرم الرامة 

Applicant for Correspondence:  Hebron Alrameh 
Suburb

عنوان التبليغ  : الخليل حرم الرامة 

Goods/Services:
11. Apparatus for lightingheatingsteam ge
neratingcookingrefrigeratingdryingventilatingw
ater supply and sanitary purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  اجهزة 
المياه وتوريد  والتهوية  والتجفيف   والتبريد 

واألغراض الصحية.

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

) 271 (
 

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35808 العالمة التجارية رقم :  35808

Class: 20 في الصنف :   20
Applicant Name: Sharekat Industrial Trading Co بإسم :  شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة 

الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Hebron Alrameh Suburb العنوان :  الخليل حرم الرامة 

Applicant for Correspondence:  Hebron Alrameh 
Suburb

عنوان التبليغ  : الخليل حرم الرامة 
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Goods/Services:
20. Furnituremirrorspicture frames; goods 
(not included in other classes) of woodcorkreedca
newickerhornboneivorywhaleboneshellambermoth
er-of-pearlmeerschaum and substitutes for all these 
materialsor of plastics.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات 
أخرى(، المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو 

الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف 
أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد 

أو من المواد البالستيكية.

  

) 272 (
 

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35809 العالمة التجارية رقم :  35809

Class: 11 في الصنف :   11
Applicant Name: Sharekat Industrial Trading Co المساهمة  التجارية  الصناعية  رويال  شركة    : بإسم 

الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Hebron Alrameh Suburb العنوان :  الخليل حرم الرامة 

Applicant for Correspondence:  Hebron Alrameh 
Suburb

عنوان التبليغ  : الخليل حرم الرامة 

Goods/Services:
11. Apparatus for lightingheatingsteam genera
tingcookingrefrigeratingdryingventilatingwater supply 
and sanitary purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف 

والتهوية وتوريد المياه واألغراض الصحية.

  

) 273 (
 

Date :14/04/2019 التاريخ: 2019/04/14

Trademark No.:35810 العالمة التجارية رقم :  35810

Class: 20 في الصنف :   20
Applicant Name: Sharekat Industrial Trading Co المساهمة  التجارية  الصناعية  رويال  شركة    : بإسم 

الخصوصية المحدودة    
Applicant Address :Hebron Alrameh Suburb العنوان :  الخليل حرم الرامة 

Applicant for Correspondence:  Hebron Alrameh Suburb عنوان التبليغ  : الخليل حرم الرامة 
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Goods/Services:
20. Furnituremirrorspicture frames; goods 
(not included in other classes) of woodcorkreedca
newickerhornboneivorywhaleboneshellambermoth
er-of-pearlmeerschaum and substitutes for all these 
materialsor of plastics.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات 
أخرى(، المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو 

الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف 
أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد 

أو من المواد البالستيكية.

  

) 274 (
 

Date :15/04/2019 التاريخ: 2019/04/15

Trademark No.:35811 العالمة التجارية رقم :  35811

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Sharekat Upcomings 
Lilkhadamat Alryadia Wa Eticnologia 
Mosahama Khososiya

الرياضية  للخدمات  كامينجز  أب  شركة    : بإسم 
والتكنولوجية مساهمة خصوصية      

Applicant Address :Ramallah Shar’e Albaladya 
Amarit Raha Atabik 2

العنوان :  رام الله شارع البلدية عمارة راحة الطابق الثاني

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Shar’e Albaladya Amarit Raha Atabik 2

عنوان التبليغ  : رام الله شارع البلدية عمارة راحة الطابق 
الثاني

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

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

المكتبي 

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

) 275 (

Date :15/04/2019 التاريخ: 2019/04/15

Trademark No.:35814 العالمة التجارية رقم :  35814

Class: 12 في الصنف :   12
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Goods/Services:
20. Furnituremirrorspicture frames; goods 
(not included in other classes) of woodcorkreedca
newickerhornboneivorywhaleboneshellambermoth
er-of-pearlmeerschaum and substitutes for all these 
materialsor of plastics.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات 
أخرى(، المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو 

الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف 
أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد 

أو من المواد البالستيكية.

  

) 274 (
 

Date :15/04/2019 التاريخ: 2019/04/15

Trademark No.:35811 العالمة التجارية رقم :  35811

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Sharekat Upcomings 
Lilkhadamat Alryadia Wa Eticnologia 
Mosahama Khososiya

الرياضية  للخدمات  كامينجز  أب  شركة    : بإسم 
والتكنولوجية مساهمة خصوصية      

Applicant Address :Ramallah Shar’e Albaladya 
Amarit Raha Atabik 2

العنوان :  رام الله شارع البلدية عمارة راحة الطابق الثاني

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Shar’e Albaladya Amarit Raha Atabik 2

عنوان التبليغ  : رام الله شارع البلدية عمارة راحة الطابق 
الثاني

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

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

المكتبي 

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

) 275 (

Date :15/04/2019 التاريخ: 2019/04/15

Trademark No.:35814 العالمة التجارية رقم :  35814

Class: 12 في الصنف :   12
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Applicant Name: .Zhejiang Tieliu Clutch Co.Ltd     .بإسم :  زهيجيانغ تييليو كالتش كو.، ليمتد

Applicant Address :No.958 North Donghu 
Road Yuhang Economic Development Zone 
Hangzhou City Zhejiang ProvinceChina 
                

العنوان :  نمبر. 958 نورث دونغهو رود يوهانغ 
ايكونوميك  ديفلوبمنت زون هانغزهو سيتي 

 زهيجيانغ بروفينس، الصين 
                

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  

Goods/Services:
Electric vehicles  Shock absorbers for automobiles  
Clutches for land vehicles  Bodies for vehicles  Driving 
motors for land vehicles  Automobile chassis  Cars  
Turbines for land vehicles  Torque converters for land 
vehicles  Brake pads for automobiles  Automobile 
Wheel Axis Holder  Brakes for vehicles  Freewheels 
for land vehicles  Hydraulic converter for land vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قوابض  السيارات؛   في  الصدمات  ممتصات  كهربية؛   مركبات 
للمركبات البرية؛  هياكل للمركبات؛  محركات في المركبات البرية؛  
للمركبات  توربينات  سيارات؛   للسيارات؛   القاعدية  الهياكل 
مكابح  بطانات  البرية؛    للمركبات  الدوران  عزم  األرضية؛  محوالت 
للمركبات؛  عجالت  السيارة؛  كوابح  السيارات؛ محور حامل لعجلة 

سائبة للمركبات البرية؛  محول هيدروليكي للمركبات البرية. 

  

) 276 (
 

Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35815 العالمة التجارية رقم :  35815

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: Majed Abdelkareem Hasan 
Hammad

بإسم :  ماجد عبد الكريم حسن حماد     

Applicant Address :Ramallah Birzet Emaret 
Alreem

العنوان :  رام الله بيرزيت عمارة الريم 

Applicant for Correspondence:  Ramallah Birzet 
Emaret Alreem

عنوان التبليغ  : رام الله بيرزيت عمارة الريم رقم جوال : 
0599303080

Goods/Services:
Meatfishpoultry and game; meat extracts; preserveddried 
and cooked fruits and vegetables; jelliesjamscompotes; 
eggsmilk and milk products; edible oils and fats

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
,فواكه  اللحم  والصيد خالصات  الدواجن  ولحوم  واالسماك  اللحوم 
ومربيات  ,هالم)جيلي(  ومطهوة  ومجففة  محفوظة  وخضروات 
وفواكه مطبوخة بالسكر البيض والحليب ومنتجات الحليب ,الزيوت 

والدهون الصالحة لالكل .                                        

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

203 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

  ) 277 (

Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35816 العالمة التجارية رقم :  35816

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: .KIKO S.p.A 
بإسم :  كيكو اس.بي.إيه.    

Applicant Address :VIA GIORGIO E GUIDO 
PAGLIA 1/DBERGAMO24122Italy

العنوان :  فيا جيرجيو اي جيودو باجيال 1/دي، بيرجامو، 
24122، ايطاليا 

Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah - 
Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - رام الله برج رام 
الله التجاري - الطابق الثالث 

Goods/Services:
Soaps  perfumery  essential oils  cosmetics  
preparations for the care and the treatment of the hair  
creamslotionsgelbalms for cosmetic use  deodorants for 
personal use  bath salts  dentifrices  Pressed face powder  
face powder  perfumed powder  polishing powder  
cosmetic powderscreams and lotions for the facehands 
and body  make-up powder  body powder  rouge  
body make-up  make-up sold in compacts  foundation  
foundation creams  make-up bases in the form of pastes  
make-up for compacts  cream foundation  perfumes 
and toilet water  chalk for make-up  body deodorants  
make-up primers  body milk  make-up removing milk  
make-up removing lotions  moisturizing milk  facial 
cleansing milk  body butter  cotton balls for cosmetic 
purposes  nail polish and nail polish remover  wipes 
impregnated with make-up removing preparations  
cosmetics and make-up  eye make-up  facial make-up  
beauty masks  all-purpose cotton sticks for personal use  
body glitter  lipstick cases  facial soaps  cheek rouges  
liquid rouge  creamy rouge  non-medicated skin serums  
blush pencils  nail polish remover pens  eye pencils  
eyeliner pencils  eyebrow pencils  nail polish base 
coat  nail varnish for cosmetic purposes  cotton wool 
for cosmetic purposes  face and body beauty creams  
cosmetic creams and lotions  skin creams  make-up 
removing creams  hand creams  night creams  cosmetic 
creamsmilkslotionsgels and powders for the facehands 
and body  pads impregnated with make-up removing 
preparations  lip liners  make-up preparations  mascara  
lipstick. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التجميل؛  مستحضرات  األساسية؛  الزيوت  العطور.  الصابون. 
مستحضرات لرعاية وعالج الشعر ؛ مستحضرات الكريمات ، الجل 
، بلسم لالستخدام التجميلي. مزيالت العرق لالستخدام الشخصي 
؛ غسول االستحمام؛ معاجين. بودرة وجه مضغوطة، بودرة الوجه؛ 
بودرة معطرة، بودرة تلميع، بودرة تجميلية، والكريمات والغسوالت 
حومرة،  للجسم؛  بودرة  المكياج،  بودرة  والجسم.  واليدين  للوجه 
 ، )مضغوطة(  متراصة  تباع  التي  المكياجات  للجسم،  مكياج 
كريمات االساس؛ كريمات األساس، اساس، علب المكياج في شكل 
معاجين ؛ المكياج المعلبة و كريم األساس ؛ العطور )اوود تواليت(، 
المكياج،  العرق للجسم، كريم اساس  للماكياج، مزيالت  الطباشير 
المكياج،  ازالة  مستحضرات  الحليب.  إزالة  المكياج  الجسم  حليب 
قطنية  كرات  الجسم،  زبدة  للوجه،  منظف  حليب  ؛  مرطب  حليب 
ألغراض التجميل ؛ طالء األظافر ومزيل طالء األظافر، مناديل مشربة 
مع مستحضرات إزالة المكياج ؛ مستحضرات التجميل والماكياج، 
القطن العصي لجميع  الجمال.  الوجه أقنعة  العين؛ مكياج  مكياج 
األغراض لالستخدام الشخصي ؛ جلتين الجسم؛ علب أحمر الشفاه. 
صابون الوجه روج الخد ؛ روج سائل، روج كريمي، مصل الجلد غير 
المعالج، أقالم أحمر الخدود، أقالم مزيل طالء األظافر. أقالم العين 
أقالم تحديد العيون أقالم الحواجب ؛ معطف قاعدة طالء األظافر 
؛ طالء األظافر ألغراض التجميل ؛ صوف قطني ألغراض التجميل 
؛ كريمات تجميل الوجه والجسم، كريمات ومستحضرات تجميلية 
كريمات  اليد  كريمات  المكياج،  ازالة  كريمات  البشرة،  كريمات 
الليل كريمات التجميل ، والحليب ، والغسوالت ، والمواد الهالمية 
والمساحيق التجميلية للوجه واليدين والجسم ؛ وسائد مشربة مع 
مستحضرات إزالة المكياج ؛ محددي الشفة. مستحضرات المكياج، 

الماسكارا، أحمر الشفاه 

  



203 2019/9/19العـدد السادس والعشرون
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35816 العالمة التجارية رقم :  35816

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: .KIKO S.p.A 
بإسم :  كيكو اس.بي.إيه.    

Applicant Address :VIA GIORGIO E GUIDO 
PAGLIA 1/DBERGAMO24122Italy

العنوان :  فيا جيرجيو اي جيودو باجيال 1/دي، بيرجامو، 
24122، ايطاليا 

Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah - 
Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - رام الله برج رام 
الله التجاري - الطابق الثالث 

Goods/Services:
Soaps  perfumery  essential oils  cosmetics  
preparations for the care and the treatment of the hair  
creamslotionsgelbalms for cosmetic use  deodorants for 
personal use  bath salts  dentifrices  Pressed face powder  
face powder  perfumed powder  polishing powder  
cosmetic powderscreams and lotions for the facehands 
and body  make-up powder  body powder  rouge  
body make-up  make-up sold in compacts  foundation  
foundation creams  make-up bases in the form of pastes  
make-up for compacts  cream foundation  perfumes 
and toilet water  chalk for make-up  body deodorants  
make-up primers  body milk  make-up removing milk  
make-up removing lotions  moisturizing milk  facial 
cleansing milk  body butter  cotton balls for cosmetic 
purposes  nail polish and nail polish remover  wipes 
impregnated with make-up removing preparations  
cosmetics and make-up  eye make-up  facial make-up  
beauty masks  all-purpose cotton sticks for personal use  
body glitter  lipstick cases  facial soaps  cheek rouges  
liquid rouge  creamy rouge  non-medicated skin serums  
blush pencils  nail polish remover pens  eye pencils  
eyeliner pencils  eyebrow pencils  nail polish base 
coat  nail varnish for cosmetic purposes  cotton wool 
for cosmetic purposes  face and body beauty creams  
cosmetic creams and lotions  skin creams  make-up 
removing creams  hand creams  night creams  cosmetic 
creamsmilkslotionsgels and powders for the facehands 
and body  pads impregnated with make-up removing 
preparations  lip liners  make-up preparations  mascara  
lipstick. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التجميل؛  مستحضرات  األساسية؛  الزيوت  العطور.  الصابون. 
مستحضرات لرعاية وعالج الشعر ؛ مستحضرات الكريمات ، الجل 
، بلسم لالستخدام التجميلي. مزيالت العرق لالستخدام الشخصي 
؛ غسول االستحمام؛ معاجين. بودرة وجه مضغوطة، بودرة الوجه؛ 
بودرة معطرة، بودرة تلميع، بودرة تجميلية، والكريمات والغسوالت 
حومرة،  للجسم؛  بودرة  المكياج،  بودرة  والجسم.  واليدين  للوجه 
 ، )مضغوطة(  متراصة  تباع  التي  المكياجات  للجسم،  مكياج 
كريمات االساس؛ كريمات األساس، اساس، علب المكياج في شكل 
معاجين ؛ المكياج المعلبة و كريم األساس ؛ العطور )اوود تواليت(، 
المكياج،  العرق للجسم، كريم اساس  للماكياج، مزيالت  الطباشير 
المكياج،  ازالة  مستحضرات  الحليب.  إزالة  المكياج  الجسم  حليب 
قطنية  كرات  الجسم،  زبدة  للوجه،  منظف  حليب  ؛  مرطب  حليب 
ألغراض التجميل ؛ طالء األظافر ومزيل طالء األظافر، مناديل مشربة 
مع مستحضرات إزالة المكياج ؛ مستحضرات التجميل والماكياج، 
القطن العصي لجميع  الجمال.  الوجه أقنعة  العين؛ مكياج  مكياج 
األغراض لالستخدام الشخصي ؛ جلتين الجسم؛ علب أحمر الشفاه. 
صابون الوجه روج الخد ؛ روج سائل، روج كريمي، مصل الجلد غير 
المعالج، أقالم أحمر الخدود، أقالم مزيل طالء األظافر. أقالم العين 
أقالم تحديد العيون أقالم الحواجب ؛ معطف قاعدة طالء األظافر 
؛ طالء األظافر ألغراض التجميل ؛ صوف قطني ألغراض التجميل 
؛ كريمات تجميل الوجه والجسم، كريمات ومستحضرات تجميلية 
كريمات  اليد  كريمات  المكياج،  ازالة  كريمات  البشرة،  كريمات 
الليل كريمات التجميل ، والحليب ، والغسوالت ، والمواد الهالمية 
والمساحيق التجميلية للوجه واليدين والجسم ؛ وسائد مشربة مع 
مستحضرات إزالة المكياج ؛ محددي الشفة. مستحضرات المكياج، 

الماسكارا، أحمر الشفاه 
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35817 العالمة التجارية رقم :  35817

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: .KIKO S.p.A 
بإسم :  كيكو اس.بي.إيه.    

Applicant Address :VIA GIORGIO E 
GUIDO PAGLIA 1/DBERGAMO24122Italy 
                

العنوان :  فيا جيرجيو اي جيودو باجيال 1/دي، بيرجامو، 
24122، ايطاليا 

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - رام الله برج رام 
الله التجاري - الطابق الثالث 

Goods/Services:
Soaps  perfumery  essential oils  cosmetics  
preparations for the care and the treatment of the hair  
creamslotionsgelbalms for cosmetic use  deodorants for 
personal use  bath salts  dentifrices  Pressed face powder  
face powder  perfumed powder  polishing powder  
cosmetic powderscreams and lotions for the facehands 
and body  make-up powder  body powder  rouge  
body make-up  make-up sold in compacts  foundation  
foundation creams  make-up bases in the form of pastes  
make-up for compacts  cream foundation  perfumes 
and toilet water  chalk for make-up  body deodorants  
make-up primers  body milk  make-up removing milk  
make-up removing lotions  moisturizing milk  facial 
cleansing milk  body butter  cotton balls for cosmetic 
purposes  nail polish and nail polish remover  wipes 
impregnated with make-up removing preparations  
cosmetics and make-up  eye make-up  facial make-up  
beauty masks  all-purpose cotton sticks for personal use  
body glitter  lipstick cases  facial soaps  cheek rouges  
liquid rouge  creamy rouge  non-medicated skin serums  
blush pencils  nail polish remover pens  eye pencils  
eyeliner pencils  eyebrow pencils  nail polish base 
coat  nail varnish for cosmetic purposes  cotton wool 
for cosmetic purposes  face and body beauty creams  
cosmetic creams and lotions  skin creams  make-up 
removing creams  hand creams  night creams  cosmetic 
creamsmilkslotionsgels and powders for the facehands 
and body  pads impregnated with make-up removing 
preparations  lip liners  make-up preparations  mascara  
lipstick. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التجميل؛  مستحضرات  األساسية؛  الزيوت  العطور.  الصابون. 
الجل   ، الكريمات  مستحضرات  ؛  الشعر  وعالج  لرعاية  مستحضرات 
العرق لالستخدام الشخصي  التجميلي. مزيالت  ، بلسم لالستخدام 
الوجه؛  بودرة  مضغوطة،  وجه  بودرة  معاجين.  االستحمام؛  غسول  ؛ 
والغسوالت  والكريمات  بودرة تجميلية،  تلميع،  بودرة  بودرة معطرة، 
للوجه واليدين والجسم. بودرة المكياج، بودرة للجسم؛ حومرة، مكياج 
للجسم، المكياجات التي تباع متراصة )مضغوطة( ، كريمات االساس؛ 
كريمات األساس، اساس، علب المكياج في شكل معاجين ؛ المكياج 
المعلبة و كريم األساس ؛ العطور )اوود تواليت(، الطباشير للماكياج، 
مزيالت العرق للجسم، كريم اساس المكياج، حليب الجسم المكياج 
إزالة الحليب. مستحضرات ازالة المكياج، حليب مرطب ؛ حليب منظف 
األظافر  طالء  ؛  التجميل  ألغراض  قطنية  كرات  الجسم،  زبدة  للوجه، 
المكياج  إزالة  مستحضرات  مع  مشربة  مناديل  األظافر،  طالء  ومزيل 
الوجه  مكياج  العين؛  مكياج  والماكياج،  التجميل  مستحضرات  ؛ 
أقنعة الجمال. القطن العصي لجميع األغراض لالستخدام الشخصي 
روج  ؛  الخد  روج  الوجه  صابون  الشفاه.  أحمر  علب  الجسم؛  جلتين  ؛ 
سائل، روج كريمي، مصل الجلد غير المعالج، أقالم أحمر الخدود، أقالم 
مزيل طالء األظافر. أقالم العين أقالم تحديد العيون أقالم الحواجب 
؛ معطف قاعدة طالء األظافر ؛ طالء األظافر ألغراض التجميل ؛ صوف 
قطني ألغراض التجميل ؛ كريمات تجميل الوجه والجسم، كريمات 
المكياج،  ازالة  كريمات  البشرة،  كريمات  تجميلية  ومستحضرات 
كريمات اليد كريمات الليل كريمات التجميل ، والحليب ، والغسوالت 
والجسم  واليدين  للوجه  التجميلية  والمساحيق  الهالمية  والمواد   ،
الشفة.  محددي  ؛  المكياج  إزالة  مستحضرات  مع  مشربة  وسائد  ؛ 

مستحضرات المكياج، الماسكارا، أحمر الشفاه 

  

205 2019/9/19العـدد السادس والعشرون
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35820 العالمة التجارية رقم :  35820

Class: 43
في الصنف :   43

Applicant Name: ZUHDI ABDEALLTEF 
QASEM ISMAIEL 

بإسم :  زهدي عبد اللطيف قاسم اسماعيل    

Applicant Address :TULKAREM - SOOQ 
ALTHAHAB - JAWAL : 0569463279

العنوان :  طولكرم سوق الذهب - جوال : 0569463279

Applicant for Correspondence:  TULKAREM - 
SOOQ ALTHAHAB - JAWAL : 0569463279

عنوان التبليغ  : طولكرم سوق الذهب - جوال : 
0569463279

Goods/Services:
Services for providing food and drink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات

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

  ) 280 (
 

Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35821 العالمة التجارية رقم :  35821

Class: 28 في الصنف :   28
Applicant Name: SHAREKT ARABYAN 
GIRL LLALAB WALDOMA WALMALABES 
ALMUSAHEMA ALKHOSOSEAH 
ALMAHDODA 

بإسم :  شركة ارابيان جيرل لأللعاب والدمى والمالبس 
المساهمة الخصوصية المحدودة    

Applicant Address :Ramallah 
                

 العنوان :  رام الله 
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35820 العالمة التجارية رقم :  35820

Class: 43
في الصنف :   43

Applicant Name: ZUHDI ABDEALLTEF 
QASEM ISMAIEL 

بإسم :  زهدي عبد اللطيف قاسم اسماعيل    

Applicant Address :TULKAREM - SOOQ 
ALTHAHAB - JAWAL : 0569463279

العنوان :  طولكرم سوق الذهب - جوال : 0569463279

Applicant for Correspondence:  TULKAREM - 
SOOQ ALTHAHAB - JAWAL : 0569463279

عنوان التبليغ  : طولكرم سوق الذهب - جوال : 
0569463279

Goods/Services:
Services for providing food and drink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات

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

  ) 280 (
 

Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35821 العالمة التجارية رقم :  35821

Class: 28 في الصنف :   28
Applicant Name: SHAREKT ARABYAN 
GIRL LLALAB WALDOMA WALMALABES 
ALMUSAHEMA ALKHOSOSEAH 
ALMAHDODA 

بإسم :  شركة ارابيان جيرل لأللعاب والدمى والمالبس 
المساهمة الخصوصية المحدودة    

Applicant Address :Ramallah 
                

 العنوان :  رام الله 
                



206 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant for Correspondence:  MAKTAB EDRAK 
LLKHADAMAT ALKANONIYA ALBEREH  
ALBALOU BURJ MULL FALASTEN 

عنوان التبليغ  : مكتب ادراك للخدمات القانونية البيرة 
البالوع برج مول  

Goods/Services:
Air pistols [toys] Amusement machinesautomatic and 
coin-operated   Arcade video game machines  Archery 
implements Ascenders [mountaineering equipment] 
Backgammon games Bags especially designed for skis 
and surfboards  Bait (Artificial fishing —)  Balloons 
(Play—) Balls for games Bar-bells Baseball gloves Bats 
for games Batting gloves [accessories for games] Bells 
for Christmas trees  Belts (Weight lifting—) [sports 
articles] Bicycles (Stationary exercise —)  Billiard 
balls Billiard cue tips Billiard cues Billiard markers 
Billiard table cushions Billiard tables Billiard tables 
(Coin-operated —) Bingo cards Bite indicators [fishing 
tackle Bite sensors [fishing tackle] Bladders of balls for 
games  Blocks (Building —) [toys] ] Board games Bob-
sleighs Body boards Body-building apparatus Body-
training apparatus Bonbons (Explosive —) [Christmas 
crackers] Boots (Skating —) with skates attached 
Bowling apparatus and machinery Bows for archery 
Boxing gloves Building blocks [toys] Building games 
Butterfly nets  Camouflage screens [sports articles] 
Candle holders for Christmas trees  Caps for pistols 
[toys] Cards (Bingo—)  Cards (Playing—) Chalk for 
billiard cues Checkerboards Checkers [games] Chess 
games  Chessboards Chest expanders [exercisers] Chips 
for gambling Christmas tree stands Christmas trees of 
synthetic material Christmas trees (Ornaments for-) 
[except illumination articles and confectionery] Clay 
pigeon traps Clay pigeons [targets] Climbers’ harness 
Clubs (Golf—) Coin-operated billiard tables Confetti 
Conjuring apparatus Cosaques [toy fireworks] Counters 
[discs] for games  Coverings for skis (Sole—) Creels 
[fishing equipment] Cricket bags Cue tips (Billiard—) 
Cues (Billiard—) Cups for dice DartsDecoys for 
hunting or fishing  Detonating caps [toys] Dice Dice 
(Cups for—) Discuses for sports Divot repair tools [golf 
accessories] Dolls Dolls’ beds Dolls’ clothes Dolls’ 
feeding bottles Dolls’ houses Dolls’ rooms Dominoes 
Draughtboards  Draughts [games] Dumb-bells  Edges 
of skis Elbow guards [sports articles] Electronic targets 
Exercise bicycles (Rollers for stationary—) Exercise 
bicycles (Stationary—) Exercisers [expanders] 
Explosive bonbons [Christmas crackers] Fairground 
ride apparatus  Feeding bottles (Dolls’—)Fencing 
gauntlets Fencing masks  Fencing weapons Fish hooks 
Fishing tackle Flippers for swimming Floats for bathing 
and swimming Floats for fishing  Flying discs [toys] 
Football (Tables for indoor—)Game calls (Hunting —)  
Games* Games (Apparatus for—) Games (Balls for—) 
Games (Bats for—) Games (Counters [discs] for—) 
Games (Marbles for—)

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
وبالنقد   اتوماتيكيا  تعمل  االت تسلية  )لعب(  مسدسات هوائية 
أجهزة العاب فيديو النوادي أدوات رماية معدات التسلق )معدات 
خصيصا  مصممة  أكياس  )الزهر(  النرد  العاب  الجبال(  تسلق 
السمك  لصيد  اصطناعي  طعم  الماء  على  التزلج  والواح  للزالجات 
قفازات  االثقال  رفع  رياضة  قضبان  للعب  كرات  لعب  بالونات 
)ملحقات  البيسبول  مضارب  قفازات  للعب  مضارب  بيسبول 
)أدوات  االثقال  رفع  احزمة  الميالد  عيد  لشجرة  أجراس   ) لأللعاب 
بليارد  كرات  الرياضية  للتمارين  ثابتة  دراجات هوائية   ) رياضية 
البليارد  طاولة  حواف  بطائن  بليارد  عصي  البليارد  عصي  رؤوس 
طاوالت البليارد طاوالت بليارد تعمل بالنقد بطاقات بنغو مؤشرات 
) عدة صيد  الطعم  الطعم) عدة صيد السمك( مجسات اكل  اكل 
العاب  )لعب(  بناء  قوالب  للعب  هوائية  كرات  أكياس  السمك( 
أجهزة  االجسام  بناء  أجهزة  جسمية  الواح  جليد  عربات  لوحية 
الميالد(  لعيد  نارية  )مفرقعات  متفجرة  حلوى  االجسام  تدريب 
لرماية  اقواس  بولنغ  احذية تزلج مرتبط بها زالجات أجهزة واالت 
قفازات مالكمة قوالب بناء )لعب( العاب بناء شبكات صيد الفراش 
لعب)شدة(  ورق  بنغو  بطاقات   ) رياضية  )أدوات  تمويه  ستائر 
رقع  العاب شطرنج  الداما  الداما لعب  رقع  البليارد  طباشير لعصي 
قواعد  المقامرة  رقائق   ) تمرين  أدوات   ( صدر  موسعات  شطرنج 
شجر عيد ميالد أشجار عيد الميالد كمواد اصطناعية زينة لشجر 
لألقراص  مصائد   ) والحلويات  االضاءة  مواد  عدا  )ما  الميالد  عيد 
متسلقي  عدة  )أهداف(  طائرة  فخارية  أقراص  الطائرة   الفخارية 
الجبال مضار غولف طاوالت بليارد تعمل بالنقد نثار الورق الملون 
أجهزة سحر ) العاب( كوساكيوز )العاب نارية( عدادات  )أقراص( 
للعب اغطية نعال لزالجات سالسل )معدات لصيد السمك( أكياس 
بليارد كؤوس لعبت  البليارد عصي  الكريكيت رؤوس عصي  لعبت 
النرد )الزهر( أقراص لأللعاب الرياضية عدد اصالح مالعب الغولف 
)ملحقات للعبت الغولف( دمى أسرة للدمى مالبس للدمى رضاعات 
للدمى بيوت للدمى غرف للدمى لعبة الداما اثقال يدوية )تمارين 
اهداف  رياضية(  )أدوات  الكوع  واقيات  للزالجات  حواف  رياضة( 
بالتمارين  الخاصة  الثابتة  الهوائية  لدراجات  عجالت  الكترونية 
الرياضية دراجات هوائية ثابته لتمارين الرياضية اجهزت تمرين 
) موسعات لصدر( حلوى متفجرة ) مفرقعات نارية لعيد الميالد( 
أجهزة ركوب في المعارض رضاعات للدمى قفازات مبارزة بالسيف 
اقنعة مبارزة بالسيف أسلحة مبارزة بالسيف صنارات صيد السمك 
والسباحة  لالستحمام  طوافات  لسباحة  زعانف  السمك  عدة صيد 
كرة  للعبة  ساحات  )لعب(  طائرة  أقراص  السمك  لصيد  طوافات 
القدم الداخلية أدوات تقليد صوت الحيوانات للعبت الصيد العاب 
أجهزة العاب كرات للعب مضارب للعب عدادات )أقراص ( للعب 
كرات زجاجية او رخامية للعب أجهزة لعب للمقامرة قفازات مبارزة 
بالسيف  مبارزة  قفازات  قفازات مالكمة  بيسبول  قفازات  بالسيف 
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Gaming machines for gambling Gauntlets (Fencing 
—)  Gloves (Baseball—) Gloves (Boxing—) Gloves 
(Fencing—) Gloves for games Gloves (Golf—) Golf 
bagswith or without wheels Golf clubsGolf gloves  
Guns (Harpoon —) [sports articles] Guns (Paintball 
—) [sporting apparatus] Gut for fishing Gut for rackets 
Gymnastics (Appliances for—) Hang gliders Harness 
(Climbers’—) Harness for sailboards Harpoon guns 
[sports articles] Hockey sticks Hooks (Fish —)  
Horseshoe games Hunting game calls Ice skates Indoor 
football (Tables for—)In-line roller skates  Jigsaw 
puzzles Jokes (Practical —) [novelties] Kaleidoscopes 
Kite reels  Kites Knee guards [sports articles] Landing 
nets for anglers Lines for fishing Lures for hunting 
or fishingLures (Scent —) for hunting or fishing  
Mah-jong Marbles for games  Marionettes Markers 
(Billiard—) Masks (Fencing—) Masks (Theatrical—) 
Masks (Toy—)  Masts for sailboards Men&apos;s 
athletic supporters [sports articles] Mobiles [toys] 
Model vehicles (Scale—) Nets (Butterfly—)  Nets for 
sports Nets (Landing —)for anglersNinepins Novelties 
for partiesdances [party favorsfavours] Ornaments 
for Christmas treesexcept illumination articles and 
confectionery  Pachinkosb Paddings (Protective—) 
[parts of sports suits] Paintball guns [sports apparatus] 
Paintballs [ammunition for paintball guns] [sports 
apparatus] Paper party hats Paragliders Parlor games 
Parlour games Percussion caps [toys] Physical 
exercises (Machines for-Pi?atas Pistols (Caps for—) 
[toys] ) Pistols (Toy—) Pitch mark repair tools [golf 
accessories] Play balloons Playing balls Playing cards 
Plush toys Poles for pole vaulting Pools (Swimming 
—) [play articles] Portable games with liquid crystal 
Practical jokes [novelties ]   Protective paddings [parts 
of sports suits]   Punching bags Puppets Quoits Rackets 
Rackets (Guts for—) Rackets (Strings for—)Radio-
controlled toy vehicles   Rattles [playthings] Reels for 
fishing Rehabilitation apparatus (Body-) Ring games 
Rocking horses Rods for fishing Roller skates Rollers 
for stationary exercise bicycles Rooms (Dolls’—) 
Rosin used by athletes Roulette wheels Sailboards 
Sailboards (Harness for—) Sailboards (Masts for—) 
Scale model kits [toys]  Scale model vehicles  Scent 
lures for hunting or fishing Scooters [toys] Scrapers 
for skiScratch cards for playing lottery game Screen 
(Camouflage) [sports articles] Seal skins [coverings 
for skis] Shin guards [sports articles] Shuttlecocks 
Skateboards Skates (Ice—) Skates (In-line roller—) 
Skates (Roller—) Skating boots with skates attached 
Ski bindings Skis Skis and surfboards (Bags especially 
designed for-) Surfboards (Bags especially designed for 
skis and-) Skis (Edges of—) Skis (Sole coverings for—
) Skis (Wax for—) Skittles Skittles [games]   Sleighs 
[sports articles] Slides [playthings] Sling shots [sports 
articles] Slot machines [gaming machines]

عجالت  بدون  او  مع  الغولف  للعبت  أكياس  الغولف  لعبة  قفازات 
مضارب غولف قفازات لعبت الغولف مدافع حراب الصيد )أدوات 
حيوانات  امعاء  رياضية(  )أجهزة  الملونة  الكرات  بنادق  رياضية( 
البدنية  للرياضة  أدوات  للمضارب  حيوانات  امعاء  السمك  لصيد 
عدة  الجبال  متسلقي  عدة  الركاب  بها  يتعلق  شراعية  طائرات 
عصي  رياضية(  )أدوات  الصيد  حراب  مداف  الشراعية  لأللواح 
تقليد  أدوات  الخيل  حداوي  لعبت  السمك  صيد  صنارات  هوكي 
كرة  للعبة  ساحات  جليد  زالجات  الصيد  للعبة  الحيوانات  صوت 
الصور  احاجي  عجالت  ذات  مستقيمة  زالجات  الداخلية  القدم 
المقطوعة لعب الخداع العملية )العاب مبتدعة ( نواظير االشكال 
بكرات خيوط لطائرات الورقية طائرات ورقية واقيات لركب )أدوات 
السمك  لصيد  صنارات  الصنارة  لصيادي  انزال  شبكات  رياضية( 
شراك لصيد الحيوانات او السمك شراك رائحة لصيد الحيوانات او 
السمك المهجونغ )لعبة صينية كرات رخامية او زجاجية للعب دمى 
اقنعة لعب  اقنعة مسرحية  مبارزة  اقنعة  بليارد  متحركة عدادات 
صواري لأللواح الشراعية دعائم رياضية للرجال  )أدوات رياضية( 
هواتف نقالة )لعب( مركبات صغيرة شبكات صيد الفراش شبكات 
القناني  لعبة  الصنارة  لصيادي  انزال  شبكات  الرياضية  لأللعاب 
الخشبية حلي للحفالت والرقصات )هدايا للحفالت ( زينة لشجرة 
عيد الميالد ما عدا مواد اإلضاءة والحلويات باتشينكو )لعبة يابانية 
الكرات  بنادق  الرياضية(  المالبس  من  أجزاء   ( حماية  حشوات   )
الملونة) أجزاء رياضية( كرات ملونة ) ذخيرة لبنادق الكرات الملونة 
) أجهزة رياضية( طائرات انزالقية شراعية العاب منزلية كبسوالت 
مزخرفة  مفاجئات  علب  البدنية  لتمارين  أجهزة  )لعب(  متفجرات 
كبسوالت للمسدسات )لعب( مسدسات اللعب أدوات اصالح عالمة 
ورق  لعب  كرات  لعب  بالونات   ) الغولف  للعب  )ملحقات  الرمية 
لعب )شدة( العاب مصنوعة من المخمل عصاة للعبة القفز بالزانة 
برك سباحة )أدوات للعب ( العاب محمولة بالبلورات السائلة لعب 
الخدع العملية )العاب مبتدعة(حشوات حماية) أجزاء من المالبس 
الرياضية( أكياس مالكمة دمى متحركة حلقات رمي مضارب امعاء 
حيوانات للمضارب أوتار للمضارب مركبات لعب يتم التحكم بها 
أجهزة  السمك  لصيد  بكرات  لعب(  )أدوات  خشخيشات  السلكيا 
تأهيل الجسم العاب حلقية أحصنة هزازة صنارات لصيد السمك 
الخاصة  الثابتة  الهوائية  للدراجات   hjعجل عجالت   ذات  زالجات 
من  يستخدم  القلفونية  راتنج  للدمى  غرف  الرياضية  بالتمارين 
قبل الرياضيين عجالت مسننة الواح شراعية عدة لأللواح الشراعية 
كرتونية  لشخصيات  مصغرة  نماذج  الشراعية  لأللواح  صواري 
)العاب( نماذج مصغرة لمركبات طعم لرائحة مميزة لصيد او لصيد 
كاشطات  )العاب(   ) بالرجل  تدفع  )دراجات  سكوترات  السمك 
اليانصيب ستائر تمويه ) أدوات  للزالجات بطاقات كشط أللعاب 
الساق  مقدم  واقيات  للزالجات(  اغطية   ( الفقمة  جلود  رياضية( 
زالجات  جليد  زالجات  تزلج  الواح  الريشة  رياضية(كرات  )أدوات 
مستقيمة ذات عجالت زالجات ذات عجالت احذية تزلج مرتبط بها 
زالجات اربطة تزلج زالجات أكياس مصممة خصيصا لزالجات والواح 

التزلج على الماء حواف لزالجات
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Gaming machines for gambling Gauntlets (Fencing 
—)  Gloves (Baseball—) Gloves (Boxing—) Gloves 
(Fencing—) Gloves for games Gloves (Golf—) Golf 
bagswith or without wheels Golf clubsGolf gloves  
Guns (Harpoon —) [sports articles] Guns (Paintball 
—) [sporting apparatus] Gut for fishing Gut for rackets 
Gymnastics (Appliances for—) Hang gliders Harness 
(Climbers’—) Harness for sailboards Harpoon guns 
[sports articles] Hockey sticks Hooks (Fish —)  
Horseshoe games Hunting game calls Ice skates Indoor 
football (Tables for—)In-line roller skates  Jigsaw 
puzzles Jokes (Practical —) [novelties] Kaleidoscopes 
Kite reels  Kites Knee guards [sports articles] Landing 
nets for anglers Lines for fishing Lures for hunting 
or fishingLures (Scent —) for hunting or fishing  
Mah-jong Marbles for games  Marionettes Markers 
(Billiard—) Masks (Fencing—) Masks (Theatrical—) 
Masks (Toy—)  Masts for sailboards Men&apos;s 
athletic supporters [sports articles] Mobiles [toys] 
Model vehicles (Scale—) Nets (Butterfly—)  Nets for 
sports Nets (Landing —)for anglersNinepins Novelties 
for partiesdances [party favorsfavours] Ornaments 
for Christmas treesexcept illumination articles and 
confectionery  Pachinkosb Paddings (Protective—) 
[parts of sports suits] Paintball guns [sports apparatus] 
Paintballs [ammunition for paintball guns] [sports 
apparatus] Paper party hats Paragliders Parlor games 
Parlour games Percussion caps [toys] Physical 
exercises (Machines for-Pi?atas Pistols (Caps for—) 
[toys] ) Pistols (Toy—) Pitch mark repair tools [golf 
accessories] Play balloons Playing balls Playing cards 
Plush toys Poles for pole vaulting Pools (Swimming 
—) [play articles] Portable games with liquid crystal 
Practical jokes [novelties ]   Protective paddings [parts 
of sports suits]   Punching bags Puppets Quoits Rackets 
Rackets (Guts for—) Rackets (Strings for—)Radio-
controlled toy vehicles   Rattles [playthings] Reels for 
fishing Rehabilitation apparatus (Body-) Ring games 
Rocking horses Rods for fishing Roller skates Rollers 
for stationary exercise bicycles Rooms (Dolls’—) 
Rosin used by athletes Roulette wheels Sailboards 
Sailboards (Harness for—) Sailboards (Masts for—) 
Scale model kits [toys]  Scale model vehicles  Scent 
lures for hunting or fishing Scooters [toys] Scrapers 
for skiScratch cards for playing lottery game Screen 
(Camouflage) [sports articles] Seal skins [coverings 
for skis] Shin guards [sports articles] Shuttlecocks 
Skateboards Skates (Ice—) Skates (In-line roller—) 
Skates (Roller—) Skating boots with skates attached 
Ski bindings Skis Skis and surfboards (Bags especially 
designed for-) Surfboards (Bags especially designed for 
skis and-) Skis (Edges of—) Skis (Sole coverings for—
) Skis (Wax for—) Skittles Skittles [games]   Sleighs 
[sports articles] Slides [playthings] Sling shots [sports 
articles] Slot machines [gaming machines]

عجالت  بدون  او  مع  الغولف  للعبت  أكياس  الغولف  لعبة  قفازات 
مضارب غولف قفازات لعبت الغولف مدافع حراب الصيد )أدوات 
حيوانات  امعاء  رياضية(  )أجهزة  الملونة  الكرات  بنادق  رياضية( 
البدنية  للرياضة  أدوات  للمضارب  حيوانات  امعاء  السمك  لصيد 
عدة  الجبال  متسلقي  عدة  الركاب  بها  يتعلق  شراعية  طائرات 
عصي  رياضية(  )أدوات  الصيد  حراب  مداف  الشراعية  لأللواح 
تقليد  أدوات  الخيل  حداوي  لعبت  السمك  صيد  صنارات  هوكي 
كرة  للعبة  ساحات  جليد  زالجات  الصيد  للعبة  الحيوانات  صوت 
الصور  احاجي  عجالت  ذات  مستقيمة  زالجات  الداخلية  القدم 
المقطوعة لعب الخداع العملية )العاب مبتدعة ( نواظير االشكال 
بكرات خيوط لطائرات الورقية طائرات ورقية واقيات لركب )أدوات 
السمك  لصيد  صنارات  الصنارة  لصيادي  انزال  شبكات  رياضية( 
شراك لصيد الحيوانات او السمك شراك رائحة لصيد الحيوانات او 
السمك المهجونغ )لعبة صينية كرات رخامية او زجاجية للعب دمى 
اقنعة لعب  اقنعة مسرحية  مبارزة  اقنعة  بليارد  متحركة عدادات 
صواري لأللواح الشراعية دعائم رياضية للرجال  )أدوات رياضية( 
هواتف نقالة )لعب( مركبات صغيرة شبكات صيد الفراش شبكات 
القناني  لعبة  الصنارة  لصيادي  انزال  شبكات  الرياضية  لأللعاب 
الخشبية حلي للحفالت والرقصات )هدايا للحفالت ( زينة لشجرة 
عيد الميالد ما عدا مواد اإلضاءة والحلويات باتشينكو )لعبة يابانية 
الكرات  بنادق  الرياضية(  المالبس  من  أجزاء   ( حماية  حشوات   )
الملونة) أجزاء رياضية( كرات ملونة ) ذخيرة لبنادق الكرات الملونة 
) أجهزة رياضية( طائرات انزالقية شراعية العاب منزلية كبسوالت 
مزخرفة  مفاجئات  علب  البدنية  لتمارين  أجهزة  )لعب(  متفجرات 
كبسوالت للمسدسات )لعب( مسدسات اللعب أدوات اصالح عالمة 
ورق  لعب  كرات  لعب  بالونات   ) الغولف  للعب  )ملحقات  الرمية 
لعب )شدة( العاب مصنوعة من المخمل عصاة للعبة القفز بالزانة 
برك سباحة )أدوات للعب ( العاب محمولة بالبلورات السائلة لعب 
الخدع العملية )العاب مبتدعة(حشوات حماية) أجزاء من المالبس 
الرياضية( أكياس مالكمة دمى متحركة حلقات رمي مضارب امعاء 
حيوانات للمضارب أوتار للمضارب مركبات لعب يتم التحكم بها 
أجهزة  السمك  لصيد  بكرات  لعب(  )أدوات  خشخيشات  السلكيا 
تأهيل الجسم العاب حلقية أحصنة هزازة صنارات لصيد السمك 
الخاصة  الثابتة  الهوائية  للدراجات   hjعجل عجالت   ذات  زالجات 
من  يستخدم  القلفونية  راتنج  للدمى  غرف  الرياضية  بالتمارين 
قبل الرياضيين عجالت مسننة الواح شراعية عدة لأللواح الشراعية 
كرتونية  لشخصيات  مصغرة  نماذج  الشراعية  لأللواح  صواري 
)العاب( نماذج مصغرة لمركبات طعم لرائحة مميزة لصيد او لصيد 
كاشطات  )العاب(   ) بالرجل  تدفع  )دراجات  سكوترات  السمك 
اليانصيب ستائر تمويه ) أدوات  للزالجات بطاقات كشط أللعاب 
الساق  مقدم  واقيات  للزالجات(  اغطية   ( الفقمة  جلود  رياضية( 
زالجات  جليد  زالجات  تزلج  الواح  الريشة  رياضية(كرات  )أدوات 
مستقيمة ذات عجالت زالجات ذات عجالت احذية تزلج مرتبط بها 
زالجات اربطة تزلج زالجات أكياس مصممة خصيصا لزالجات والواح 

التزلج على الماء حواف لزالجات
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  Snow for Christmas trees (Artificial -) Snow globes 
Snowboards Snowshoes Soap bubbles [toys] Sole 
coverings for skis Spinning tops [toys] Spring boards 
[sporting articles]  Starting blocks for sports  Stationary 
exercise bicycles  Strings for rackets Stuffed toys 
Supporters (Men’s athletic) [sports articles] Surf boards 
Surf skis Surfboard leashes  Surfboards (Bags especially 
designed for skis and) Swimming belts Swimming 
jackets Swimming kick boards Swimming pools [play 
articles] Swimming webs [flippers] Swings Table tennis 
(Tables for—) Tables for indoor football Tables for table 
tennis Tackle (Fishing—) Targets Targets  (Electronic 
Teddy bears Tennis ball throwing apparatusTennis net 
Theatrical masks s Tips (Billiard cue—)  Tools (Divot 
repair—) [golf accessories] Tops (Spinning —) [toys] 
Toy mask Toy pistols   Toy vehicles Toys Toys for 
domestic pets Trampolines Traps (Clay pigeon —)   
Twirling batons Vehicles (Radio-controlled toy—) 
Vehicles (Scale model—)  Video game machines Water 
wings Waterskis Wax for skis Weapons (Fencing—) 
Weight lifting belts [sports articles] .

  اغطية نعال لزالجات شمع لزالجات لعبة القناني الخشبية لعبة 
زالقات  رياضية(  أدوات   ( جليد  عربات  )العاب(  الخشبية  القناني 
النقد  بقطع  تعمل  االت   ) رياضية  أدوات   ( مقاليع  لعب(  )أدوات 
ثلج اصطناعي لشجرة عيد الميالد كرات ثلج الواح التزلج على الثلج 
احذية الثلج نفاخات فقاقيع صابون )لعب( تغطية نعال لزالجات 
دراجات  رياضية(  )العاب  وثب  منصات  )لعب(  الدوامة  لعبت 
محشوة  العاب  للمضارب  أوتار  الرياضية  لتمارين  ثابتة  هوائية 
دعائم رياضية للرجال )أدوات رياضية( الواح ركوب األمواج زالجات 
ركوب األمواج مقاود الواح ركوب األمواج أكياس مصممة خصيصا 
لسباحة  سترات  لسباحة  احزمة  الماء  على  التزلج  والواح  للزالجات 
زعانف  وترات   ) لعب  )أدوات  سباحة  برك  عائمة  سباحة  الواح 
لسباحة ارجوحات طاوالت تنس ساحات للعبة كرة القدم الداخلية 
اهداف  اهداف تسديد  السمك  طاوالت تنس ساحات عدة صيد 
شبكات  التنس  كرة  رمي  أجهزة  الدببة  دمى  الكترونية  تسديد 
مالعب  اصالح  عدد  البليارد  عصي  رؤوس  مسرحية  اقنعة  تنس 
الغولف ) ملحقات للعبة الغولف( لعبة الدوامة )لعب( اقنعة لعب 
مسدسات لعب مركبات لعب دمى دمى للحيوانات األليفة المنزلية 
منصة القفز مصائد لألقراص الفخارية الطائرة عصي دوارة مركبات 
أجهزة  لمركبات  مصغرة  نماذج  السلكيا  بها  التحكم  يتم  لعب 
للزالجات  العوامات( زالجات مائية شمع   ( الطوافات  العاب فيديو 

أسلحة مبارزة بالسيف احزمة رفع االثقال ) أدوات رياضية( .
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Goods/Services:
Aprons [clothing] Ascots Babies’ pants [clothing] 
Bandanas [neckerchiefs]  Bath robes Bath sandals 
Bath slippers Bathing caps Bathing drawers Bathing 
suits Bathing trunks Beach clothes Beach shoes Belts 
[clothing] Belts (Money—) [clothing] Berets Bibsnot 
of paperBoas [necklets]  Bodices [lingerie] Boot 
uppers  Boots *Boots for sports *  Boots (Ski—) 
Braces for clothing [suspenders]  Brassieres Breeches 
for wear Camisoles Cap peaksCaps [headwear]  
Caps (Shower—)  Chasubles Clothing  Clothing for 
gymnastics Clothing of imitations of leather Clothing 
of leather Coats   Coats (Top—) Collar protectors 
Collars [clothing] Combinations [clothing] Corselets 
Corsets [underclothing] Costumes (Masquerade—) 
Cuffs Cyclists’ clothing  Detachable collars Drawers 
[clothing] Dress shields Dresses Dressing gowns Ear 
muffs [clothing]  Esparto shoes or sandals Fishing 
vests Fittings of metal for footwear  Football boots 
Football boots [shoes] (Studs for—) Football shoes 
Footmuffsnot electrically heated  Footwear Footwear 
(Fittings of metal for ) Footwear (Heelpieces for—) 
Footwear (Non-slipping devices for—)  Footwear 
(Tips for—) Footwear uppers Footwear Welts for   
Frames (Hat—) [skeletons] Fur stoles Furs [clothing] 
Gabardines [clothing] Gaiter straps Gaiters  Galoshes 
Garters Girdles Gloves [clothing] Goloshes  Gowns 
(Dressing —)Gymnastic shoes Half-boots  Hat frames 
[skeletons] Hats Hats (paper) [clothing] Headbands 
[clothing] Headgear for wear Heelpieces for footwear 
Heelpieces for stockings Heels  Hoods [clothing]  
Hosiery Inner soles Jackets [clothing] Jackets (Stuff—) 
[clothing] Jerseys [clothing] Jerseys dresses  Jumpers 
[pullovers] Knitwear [clothing] Lace boots  Layettes 
[clothing] Leather (Clothing of—) Leather (Clothing of 
imitations of—)  Leg warmers Leggings [leg warmers] 
Leggings [trousers] Linen (Body—) [garments] 
Linings (Ready-made—) [parts of clothing] Liveries  
Maniples Mantillas Masks (Sleep) Masquerade 
costumes Miters [hats]  Mitres [hats] Mittens Money 
belts [clothing]  Motorists’ clothing Muffs [clothing] 
Neckties Outerclothing Overalls  Overcoats Pajamas 
(Am.) Pants Paper clothingPaper hats [clothing]  Parkas  
Peaks (Cap—) Pelerines   Pelisses Petticoats Pinafore 
dresses Pocket squaresPockets for clothing  Ponchos 
Pullovers Pyjamas Ready-made clothing  Ready-made 
linings [parts of clothing] Robes (Bath—) Sandals Saris 
SarongsSashes for wear Scarfs Scarves Shawls Shields 
(Dress—) Shirt fronts Shirt yokes Shirts Shoes Short-
sleeve shitrs Shoulder wraps Shower caps Singlets 
Ski boots Ski gloves Skirts Skorts Skull caps Sleep 
masks SlipperSlips [undergarments] s Smocks Sock 
suspenders Socks Soles for footwear Spats Sports 
(Boots for—) * Sports jerseys Sports shoes * Stocking 
suspenders Stockings Stockings

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لألطفال  سراويل  عريضة(  عنق  )لفاعات  اسكتة  )مالبس(  مراييل 
)مالبس( بندانات )مناديل لرقبة( ارواب استحمام صنادل استحمام 
استحمام  سراويل  لالستحمام  راس  اغطية  استحمام  شباشب 
سراويل استحمام اثواب استحمام سراويل استحمام مالبس لشاطئ 
لنقود)مالبس(،بيريه)قبعات  احزمة)مالبس(،احزمة  لشاطئ  احذية 
الورق  من  مصنوعة  غير  لألطفال  مراييل  مسطحة(،  مستديرة 
صدارات )بياضات( رخم األحذية)الجزء العلوي من األحذية( احذية 
لصدر  مشدات  للمالبس  شياالت  تزلج،  احذية  لرياضة  أحذية 
قصيرة(  نسوية  )سترات  قميصوالت  )مالبس(  قصيرة  بنطلونات 
استحمام  قبعات  لرأس(  )اغطية  قبعات  للقبعات  امامية  اطراف 
عباءات مالبس مالبس لرياضة البدنية مالبس من جلد مقلد مالبس 
مالبس  ياقات  ورقية  ياقات  خفيفة  معاطف  معاطف  جلدية 
تحت  مشدات)تلبس  لنساء  مسرولة)مالبس(مشدات  قمصان 
المالبس(،مالبس للحفالت التنكرية زمامات االكمام مالبس لراكبي 
داخلية)مالبس(،واقيات  سراويل  للفك  قابلة  ياقات  الدراجات 
مالبس اثواب عباءات اغطية لالذنين)مالبس(،احذية او صنادل من 
نسيج الحلفاء صدارات لصيد السمك لوازم معدنية للباس القدم 
القدم  لكرة  احذية  القدم  كرة  الحذية  رصائع  القدم  لكرة  احذية 
لوازم معدنية  القدم  لباس  القدم  لكرة  اغطية ال تسخن كهربائيا 
القدم كعاب لألحذية أدوات مانعة النزالق األحذية زحاف  للباس 
القدم( لباس  من  العلوي  القدم)الجزء  لباس  رخم  القدم  لباس 

مالبس  الفرو  من  شاالت  قبعات  اطر)هياكل(  القدم  للباس  سيور 
مطاطي  حذاء  طماقات  للطمhقات  سيور  غبردين  ثياب  الفرو  من 
خارجي اربطة للجوارب مشدات لنساء قفازات)مالبس(،حذاء مطاطي 
اطر)هياكل(  نفية  احذية  البدنية  للرياضة  احذية  عباءات  خارجي 
لراس)مالبس(،اغطية  ورقية)مالبس(،اربطة  قبعات  قبعات  قبعات 
لالحذية  كعاب  الطويلة  للجوارب  كعاب  لألحذية  كعاب  للراس 
نعال  محبوكة  لراس()مالبس(،مالبس  برنس)اغطية  الجوارب  او 
داخلية)ضبانات( جاكيتات جكيتات من الصوف )مالبس(،قمصان 
صوفية مالبس اثواب من الصوف جرزاية )كنزات صوفية(،مالبس 
)مالبس(،جاكيتات  )ضبانات(،جاكيتات  داخلية  نعال  محبوكة 
الصوف  من  )مالبس(،اثواب  صوفية  الصوف)مالبس(،قمصان  من 
جرزاية )كنزات صوفية(،مالبس محبوكة احذية ذات اربطة مالبس 
لساق  اغطية  المقلد  الجلد  من  مالبس  جلدية  مالبس  للمواليد 
طماقات )اغطية للساق(،طماقات )بناطيل( مالبس كتانية بطانات 
جاهزة)اجزاء من مالبس(،زي للخدم، ذراعة جزء من الثياب طرحات 
االسقف  تاج  التنكرية،  للحفالت  مالبس  النوم  عند  للعين  غطاء 
لنقود)مالبس(،مالبس  احزمة  )قبعة(،قفازات  االسقف  )قبعة(،تاج 
عنق  اليدين)مالبس(،ربطات  لتدفئة  اغطئة  السيارات  سائقي 
معاطف  افرهوالت  خارجية  مالبس  األحذية  النزالق  مانعة  أدوات 
خارجية بيجامات سراويل داخلية مالبس من الورق قبعات ورقية 
وشاحات  للقبعات  امامية  اطراف  مقلنسة  اكيتات  )مالبس( 
للجيب  اوشحة  اكمام  بال  اثواب  تحتية  تنانير  الفرو  من  معاطف 

الكنش)عباءات(،كنزات صوفية بيجامات مالبس جاهزة
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االسقف  تاج  التنكرية،  للحفالت  مالبس  النوم  عند  للعين  غطاء 
لنقود)مالبس(،مالبس  احزمة  )قبعة(،قفازات  االسقف  )قبعة(،تاج 
عنق  اليدين)مالبس(،ربطات  لتدفئة  اغطئة  السيارات  سائقي 
معاطف  افرهوالت  خارجية  مالبس  األحذية  النزالق  مانعة  أدوات 
خارجية بيجامات سراويل داخلية مالبس من الورق قبعات ورقية 
وشاحات  للقبعات  امامية  اطراف  مقلنسة  اكيتات  )مالبس( 
للجيب  اوشحة  اكمام  بال  اثواب  تحتية  تنانير  الفرو  من  معاطف 

الكنش)عباءات(،كنزات صوفية بيجامات مالبس جاهزة
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 (Heel pieces for—) Stockings (Sweat-absorbent—)
Stoles (Fur—) Straps (Gaiter—)Studs for football 
boots Stuff jackets [clothing]    Suits Suits 
(Bathing—) Sun visors Suspenders Sweat-absorbent 
underclothing [underwear] Sweaters Swimsuits 
Teddies [undergarments] Tee-shirts Tights Tips for 
footwearTogas  Top hats Topcoats Trouser straps 
Trousers Trunks (Bathing —) Turbans Underclothing 
Underclothing (Anti-sweat—) Underpants  Underwear 
Underwear (Anti-sweat—) Uniforms Uppers 
(Footwear—) Veils [clothing] Vests Vests (Fishing—) 
Visors [hatmaking] Waistcoats Waterproof clothing 
Welts for footwear Wet suits for water-skiing Wimples 
Wooden shoes Wristbands [clothing] Yokes (Shirt—)

صنادل  استحمام  ارواب  المالبس(،  من  )أجزاء  جاهزة  بطانات 
شاالت  لفاعات  لفاعات  نطاقات  هندي(،السارنغ  ساري)لباس 
احذية  قمصان  قمصان  ياقات  القميص  صدر  مالبس  واقيات 
قمصان قصيرة االكمام لفاعات للكتفين قبعات استحمام قمصان 
داخلية لرجال احذية تزلج قفازات لتزلج تنانير شورتات على شكل 
قمصان  شباشب  النوم،  عند  للعين  غطاء  ضيقة  قبعات  تنورة 
قصيرة  جوارب  للجوارب  حماالت  داخلية(،جالبيب  داخلية)مالبس 
نعال للباس القدم طماقات للكاحل احذية لرياضة قمصان لرياضة 
كعاب  طويلة  جوارب  الطويلة  للجوارب  حماالت  لرياضة  احذية 
للجوارب الطويلة جوارب طويلة ماصة للعرق شاالت من الفرو سيور 
للطماقات رصائع ألحذية كرة القدم جاكيتات من الصوف )مالبس( 
للبنطالونات  الشمس حماالت  من  واقيات  استحمام  اثواب  بذالت 
مالبس داخلية ماصة للعرق سترات اثواب سباحة مالبس نسائية 
داخلية قمصان نصف كم اثواب ضيقة زخارف لباس القدم اثواب 
فضفاضة قبعات رسمية معاطف خفيفة احزمة للبناطيل بناطيل 
سراويل استحمام عمامات مالبس داخلية مالبس داخلية مضاضه 
للعرق أزياء موحدة رخم لباس القدم )الجزء العلوي من لباس القدم( 
امامية  اطراف  السمك  لصيد  صدارات  صدارات  )مالبس(  خمار 
للقبعات صدارات مالبس مضادة للماء سيور لألحذية بذالت رطبة 
للتزلج على الماء اغطية وجه ) غطاء او حجاب( احذية خشبية اساور 

قمصان )مالبس( ياقات قمصان.

ARABIAN GIRL اشتراطات خاصة:  مشروطة بعدم منح حماية على كلمة
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35823 العالمة التجارية رقم :  35823

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: SHAREKT ARABYAN 
GIRL LLALAB WALDOMA WALMALABES 
ALMUSAHEMA ALKHOSOSEAH ALMAHDODA 

بإسم :  شركة ارابيان جيرل لأللعاب والدمى والمالبس 
المساهمة الخصوصية المحدودة    

Applicant Address :Ramallah العنوان :  رام الله 

Applicant for Correspondence:  MAKTAB EDRAK 
LLKHADAMAT ALKANONIYA ALBEREH  
ALBALOU BURJ MULL FALASTEN 

عنوان التبليغ  : مكتب ادراك للخدمات القانونية البيرة 
البالوع برج مول  

Goods/Services:
In respect of : advertising business management 
business administration  office function  assistance 
services for business management

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات، تنظيم االعمال، ادارة االعمال، النشاط المكتبي، خدمات 

المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية لشركات صناعية
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or commercial functions for an industrial or commercial 
company  organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purpose  promotion services  
provided by a commercial company by issuing store 
service cards to clients  modeling services for sales 
promotions or advertising purpose  edition of advertising 
texts  shop-window dressing  assistance services for the 
operating of a commercial company on a franchise basis  
product demonstration  sales promotion(for third parties) 
sales at public auctions  shopping centre promotion and 
management services for the commercial function of a 
business consisting in processing orders through global 
communications networks  import-export agencies  
on-line advertising on a computer network  supplying 
services to third parties (purchasing of products and 
services for other companies)    distribution of samples  
computerized file management  public relations   
commercial information agencies  advertising agencies   
rental of vending machines   renting of advertising 
space  dissemination of advertising matter  business 
management assistance  date search in computer files( 
for others) compilation of information into computer 
databases  transcription  publicity columns preparation 
commercial or industrial management assistances  
business management of performing artists  direct 
mail advertising  updating of advertising materials  
document reproduction  marketing studies  bill-posting   
outdoor advertising   opinion polling  systemisation 
of information into computer database  publication 
of advertising tests  sales agencies and arranging sale 
services  wholesale and retail services by any means  the 
bringing together for the benefit to other ,of a variety 
of goods enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods . 

او تجارية، الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من 
خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء، خدمات اعداد نماذج 
االعالنية  النصوص  تحرير  المبيعات  ترويج  او  واالعالن  الدعاية 
تجارية  شركة  لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة  عرض  خدمات 
المبيعات)الطراف  ترويج  المنتوجات  عرض  االمتياز  مبدأ  على 
مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج  عامة  مزادات  في  اخرى(المبيعات 
تتكون  التتي  التجارية  لالنشطة  المستعدة  التسوق،خدمات 
وكاالت  عالمية  االتصاالت  شبكات  خالل  من  معالجة  طلبات  من 
كمبيوترات،  شبكة  على  المباشر  االعالن  والتصدير،  االستيراد 
والخدمات  المنتوجات  االخرى)شراء  التوريدلالطراف  خدمات 
لشركات اخرى(، توزيع العينات ،ادارة الملفات المحوسبة، العالقات 
االت  تاجير  االعالنات،  وكاالت   ، التجارية  االنباء  وكاالت   ، العامة 
 ، واالعالن  الدعاية  مواد  نشر   ، االعالنية  المساحات  تاجير   ، البيع 
في  لالخرين  المعلومات  عن  البحث   ، االعمال  ادارة  في  المساعدة 
حاسوب  بيانات  قواعد  في  المعلومات  ،تجميع  حاسوب  ملفات 
ادارة  في  المساعدة   ، واالعالن  الدعاية  اعمدة  تحضير  ،النسخ، 
االعمال التجارية او الصناعية ،ادارة اعمال فناني التمثيل، االعالن 
الوثائق  نسخ   ، واالعالن  الدعاية  مواد  تحديث  المباشر،  بالبريد 
 ، الخارجي  واالعالن  الدعاية   ، االعالنات  لصق  السوق،  دراسات 
استطالعات الراي ، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، 
نشر نصوص الدعاية واالعالن ،وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع 
، خدمات البيع بالجملة والتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 
من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير،  لصالح  السلع  من  تشكيلة 

معاينتها وشرائها . 

ARABIAN GIRL اشتراطات خاصة:  مشروطة بعدم منح حماية على كلمة
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35824 العالمة التجارية رقم :  35824

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: FRITO-LAY TRADING 
COMPANY GmbH 

بإسم :  فريتو-الي تريدنج كومباني جي ام بي اتش    

Applicant Address :Spitalgasse 2BernCH-
3011Switzerland

العنوان :  سبيتالجاسي 2 ، بيرن ، سي اتش3011-، 
سويسرا
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or commercial functions for an industrial or commercial 
company  organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purpose  promotion services  
provided by a commercial company by issuing store 
service cards to clients  modeling services for sales 
promotions or advertising purpose  edition of advertising 
texts  shop-window dressing  assistance services for the 
operating of a commercial company on a franchise basis  
product demonstration  sales promotion(for third parties) 
sales at public auctions  shopping centre promotion and 
management services for the commercial function of a 
business consisting in processing orders through global 
communications networks  import-export agencies  
on-line advertising on a computer network  supplying 
services to third parties (purchasing of products and 
services for other companies)    distribution of samples  
computerized file management  public relations   
commercial information agencies  advertising agencies   
rental of vending machines   renting of advertising 
space  dissemination of advertising matter  business 
management assistance  date search in computer files( 
for others) compilation of information into computer 
databases  transcription  publicity columns preparation 
commercial or industrial management assistances  
business management of performing artists  direct 
mail advertising  updating of advertising materials  
document reproduction  marketing studies  bill-posting   
outdoor advertising   opinion polling  systemisation 
of information into computer database  publication 
of advertising tests  sales agencies and arranging sale 
services  wholesale and retail services by any means  the 
bringing together for the benefit to other ,of a variety 
of goods enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods . 

او تجارية، الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من 
خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء، خدمات اعداد نماذج 
االعالنية  النصوص  تحرير  المبيعات  ترويج  او  واالعالن  الدعاية 
تجارية  شركة  لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة  عرض  خدمات 
المبيعات)الطراف  ترويج  المنتوجات  عرض  االمتياز  مبدأ  على 
مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج  عامة  مزادات  في  اخرى(المبيعات 
تتكون  التتي  التجارية  لالنشطة  المستعدة  التسوق،خدمات 
وكاالت  عالمية  االتصاالت  شبكات  خالل  من  معالجة  طلبات  من 
كمبيوترات،  شبكة  على  المباشر  االعالن  والتصدير،  االستيراد 
والخدمات  المنتوجات  االخرى)شراء  التوريدلالطراف  خدمات 
لشركات اخرى(، توزيع العينات ،ادارة الملفات المحوسبة، العالقات 
االت  تاجير  االعالنات،  وكاالت   ، التجارية  االنباء  وكاالت   ، العامة 
 ، واالعالن  الدعاية  مواد  نشر   ، االعالنية  المساحات  تاجير   ، البيع 
في  لالخرين  المعلومات  عن  البحث   ، االعمال  ادارة  في  المساعدة 
حاسوب  بيانات  قواعد  في  المعلومات  ،تجميع  حاسوب  ملفات 
ادارة  في  المساعدة   ، واالعالن  الدعاية  اعمدة  تحضير  ،النسخ، 
االعمال التجارية او الصناعية ،ادارة اعمال فناني التمثيل، االعالن 
الوثائق  نسخ   ، واالعالن  الدعاية  مواد  تحديث  المباشر،  بالبريد 
 ، الخارجي  واالعالن  الدعاية   ، االعالنات  لصق  السوق،  دراسات 
استطالعات الراي ، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، 
نشر نصوص الدعاية واالعالن ،وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع 
، خدمات البيع بالجملة والتجزئة باي طريقة كانت، خدمات تجميع 
من  الزبائن  عامة  لتمكين  وذلك  الغير،  لصالح  السلع  من  تشكيلة 

معاينتها وشرائها . 

ARABIAN GIRL اشتراطات خاصة:  مشروطة بعدم منح حماية على كلمة
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35824 العالمة التجارية رقم :  35824

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: FRITO-LAY TRADING 
COMPANY GmbH 

بإسم :  فريتو-الي تريدنج كومباني جي ام بي اتش    

Applicant Address :Spitalgasse 2BernCH-
3011Switzerland

العنوان :  سبيتالجاسي 2 ، بيرن ، سي اتش3011-، 
سويسرا
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Applicant for Correspondence: P.O. BOX 447 عنوان التبليغ  : رام الله - ص ب 447

Goods/Services:
potato chips  potato crisps  potato-based snack 
foods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التي  الخفيفة  األغذية  البطاطس؛  مقرمشات  البطاطس؛  رقائق 

أساسها البطاطس 
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35825 العالمة التجارية رقم :  35825

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: FRITO-LAY TRADING 
COMPANY GmbH 

بإسم :  فريتو-الي تريدنج كومباني جي ام بي اتش    

Applicant Address :Spitalgasse 2BernCH-
3011Switzerland 
                

 العنوان :  سبيتالجاسي 2 ، بيرن ، سي اتش3011-، سويسرا 
                

Applicant for Correspondence:   P.O. BOX 447 عنوان التبليغ  : رام الله - ص ب 447

Goods/Services:
tortilla chipsgrain-based snack foods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق دقيق الذرة؛ األغذية الخفيفة التي أساسها الحبوب 
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35826 العالمة التجارية رقم :  35826

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: FRITO-LAY TRADING 
COMPANY GmbH 

بإسم :  فريتو-الي تريدنج كومباني جي ام بي اتش

Applicant Address :Spitalgasse 2BernCH-
3011Switzerland

 العنوان :  سبيتالجاسي 2 ، بيرن ، سي اتش3011-، سويسرا 
                

Applicant for Correspondence:   P.O. BOX 447 عنوان التبليغ  : رام الله - ص ب 447

Goods/Services:

Meat  fish  poultry  game  meat extracts  preserveddried 
and cooked fruits and vegetables  jellies  jams  compotes  
eggs  milk  milk products  edible oils

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واللحوم؛ واألسماك؛ الدواجن؛ لحوم الصيد؛ ومستخلصات اللحوم؛ 
المواد  والمطبوخة؛  المجففة  والخضار  والفواكه   ، المحفوظة 

الهالمية؛ والَمربى؛ والفواكه المطبوخة بالسكر؛ والبيض؛ الحليب؛
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and fats  Dips  cheese  yogurt  edible nuts  processed 
nuts  processed edible seeds  nut-based food bars  
mixtures of fruit and nuts  Potato chips  potato crisps  
potato-based snack foods  soy-based snack foods  soy 
chips  fruit-based snack food  fruit chips  yucca chips  
Prepared beef  beef jerky  puffed pork rind  vegetable 
salads   fruit and vegetable spreads  vegetable based 
snack foods and chips  ready to eat snack foods 
consisting primarily of potatoes and chipsnutsnut 
productsseedsfruitsvegetables or combinations thereof  
legume-based snacks and spreads 

 منتجات حليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ الغموس؛ الجبنة؛ 
رة 

ّ
المحض المكسرات  لألكل؛  الصالحة  المكسرات  الزبادي؛  لبن 

أساسها  التي  األغذية  ألواح  لألكل؛  الصالحة  المعالجة  البذور  ؛ 
مقرمشات  البطاطس؛  رقائق  والبندق؛  الفواكه  خلطات  البندق؛ 
األغذية  البطاطس؛  أساسها  التي  الخفيفة  األغذية  البطاطس؛ 
الوجبات  الصويا؛  رقائق  الصويا؛  فول  أساسها  التي  الخفيفة 
الخفيفة التي أساسها الفاكهة؛ رقائق فواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم 
سلطات  المنفوخ؛  الخنزير  جلد  المقدد؛  البقر  لحم  الجاهز؛  البقري 
الخفيفة  األغذية  للدهن؛  القابلة  والخضار  الفواكه  الخضروات؛ 
لألكل  الجاهزة  الخفيفة  األغذية  الخضار؛  أساسها  التي  والرقائق 
ُمنَتجات  المكسرات،  ورقائق،  بطاطس  على  أساسا  تتضّمن  التي 
األغذية  المكونة منها؛  والخلطات  الخضار  والبذور، فواكه،  البندِق، 

الخفيفة واألكل القابل للدهن التي أساسها البقوليات. 
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35827 العالمة التجارية رقم :  35827

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: FRITO-LAY TRADING 
COMPANY GmbH 

بإسم :  فريتو-الي تريدنج كومباني جي ام بي اتش

Applicant Address :Spitalgasse 2BernCH-
3011Switzerland 
                

 العنوان :  سبيتالجاسي 2 ، بيرن ، سي اتش3011-، سويسرا 
                

Applicant for Correspondence:   P.O. BOX 447 عنوان التبليغ  : رام الله - ص ب 447

Goods/Services:

Coffee  tea  cocoa  artificial coffee  sugar  rice  
tapioca  sago  flour  preparations made from cereals  
bread  pastries  confectionery  ices  honey  treacle  
yeast  baking powder  salt  mustard  vinegar  sauces 
(condiments)  spices  cereals  processed grains  snack 
food products made from cereal flour  snack food 
products made from potato flour  snack food products 
made from rice flour  crackers  taco chips  tortilla 
chips  flour-based chips  grain-based chips  cereal-
based snack food  cereal based food bars  cereal bars 
and energy bars  rice-based snack food  rice chips  rice 
crisps  rice crackers  puffed rice  cakes (rice-) snack 
foods made from corn  processed corn  popcorn  roasted 
corn  puffed corn snacks  maize-based snack products  
extruded snacks containing maize  poppadoms  pretzels  
granola  granola-based snack

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األرز؛  السكر؛  االصطناعية؛  القهوة  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛ 
الحبوب؛  من  المعدة  المستحضرات  الدقيق؛  الساغو؛  التابيوكا؛ 
الخميرة؛  الدبس؛  العسل؛  المثلجات؛  الحلويات؛  المعجنات؛  الخبز؛ 
مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ 
المعّدة  الخفيفة  األغذية  منتجات  المعالجة؛  الحبوب  الحبوب؛ 
من طحين  المعّدة  الخفيفة  األغذية  منتجات  الحبوب؛  من طحين 
طحين  طحين  من  المعّدة  الخفيفة  األغذية  منتجات  البطاطس؛ 
التي  الرقائق  الذرة؛  التاكو؛ رقائق دقيق  المقرمشات؛ رقائق  األرز؛ 
أساسها الطحين؛ الرقائق التي أساسها الحبوب؛ الوجبات الخفيفة 
التي أساسها الحبوب؛ ألواح األغذية التي أساسها الحبوب؛ ألواح 
التي أساسها األرز؛ رقائق األرز؛  الحبوب وألواح الطاقة؛   األطعمة 
األغذية  )أرز(؛  الكعك  المنفخ؛  االرز  األرز؛  رقائق  األرز؛  مقرمشات 

الخفيفة المعدة من الذرة؛ الذرة المطبوخة؛ البوشار؛
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and fats  Dips  cheese  yogurt  edible nuts  processed 
nuts  processed edible seeds  nut-based food bars  
mixtures of fruit and nuts  Potato chips  potato crisps  
potato-based snack foods  soy-based snack foods  soy 
chips  fruit-based snack food  fruit chips  yucca chips  
Prepared beef  beef jerky  puffed pork rind  vegetable 
salads   fruit and vegetable spreads  vegetable based 
snack foods and chips  ready to eat snack foods 
consisting primarily of potatoes and chipsnutsnut 
productsseedsfruitsvegetables or combinations thereof  
legume-based snacks and spreads 

 منتجات حليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ الغموس؛ الجبنة؛ 
رة 

ّ
المحض المكسرات  لألكل؛  الصالحة  المكسرات  الزبادي؛  لبن 

أساسها  التي  األغذية  ألواح  لألكل؛  الصالحة  المعالجة  البذور  ؛ 
مقرمشات  البطاطس؛  رقائق  والبندق؛  الفواكه  خلطات  البندق؛ 
األغذية  البطاطس؛  أساسها  التي  الخفيفة  األغذية  البطاطس؛ 
الوجبات  الصويا؛  رقائق  الصويا؛  فول  أساسها  التي  الخفيفة 
الخفيفة التي أساسها الفاكهة؛ رقائق فواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم 
سلطات  المنفوخ؛  الخنزير  جلد  المقدد؛  البقر  لحم  الجاهز؛  البقري 
الخفيفة  األغذية  للدهن؛  القابلة  والخضار  الفواكه  الخضروات؛ 
لألكل  الجاهزة  الخفيفة  األغذية  الخضار؛  أساسها  التي  والرقائق 
ُمنَتجات  المكسرات،  ورقائق،  بطاطس  على  أساسا  تتضّمن  التي 
األغذية  المكونة منها؛  والخلطات  الخضار  والبذور، فواكه،  البندِق، 

الخفيفة واألكل القابل للدهن التي أساسها البقوليات. 
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35827 العالمة التجارية رقم :  35827

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: FRITO-LAY TRADING 
COMPANY GmbH 

بإسم :  فريتو-الي تريدنج كومباني جي ام بي اتش

Applicant Address :Spitalgasse 2BernCH-
3011Switzerland 
                

 العنوان :  سبيتالجاسي 2 ، بيرن ، سي اتش3011-، سويسرا 
                

Applicant for Correspondence:   P.O. BOX 447 عنوان التبليغ  : رام الله - ص ب 447

Goods/Services:

Coffee  tea  cocoa  artificial coffee  sugar  rice  
tapioca  sago  flour  preparations made from cereals  
bread  pastries  confectionery  ices  honey  treacle  
yeast  baking powder  salt  mustard  vinegar  sauces 
(condiments)  spices  cereals  processed grains  snack 
food products made from cereal flour  snack food 
products made from potato flour  snack food products 
made from rice flour  crackers  taco chips  tortilla 
chips  flour-based chips  grain-based chips  cereal-
based snack food  cereal based food bars  cereal bars 
and energy bars  rice-based snack food  rice chips  rice 
crisps  rice crackers  puffed rice  cakes (rice-) snack 
foods made from corn  processed corn  popcorn  roasted 
corn  puffed corn snacks  maize-based snack products  
extruded snacks containing maize  poppadoms  pretzels  
granola  granola-based snack

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األرز؛  السكر؛  االصطناعية؛  القهوة  الكاكاو؛  الشاي؛  القهوة؛ 
الحبوب؛  من  المعدة  المستحضرات  الدقيق؛  الساغو؛  التابيوكا؛ 
الخميرة؛  الدبس؛  العسل؛  المثلجات؛  الحلويات؛  المعجنات؛  الخبز؛ 
مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ 
المعّدة  الخفيفة  األغذية  منتجات  المعالجة؛  الحبوب  الحبوب؛ 
من طحين  المعّدة  الخفيفة  األغذية  منتجات  الحبوب؛  من طحين 
طحين  طحين  من  المعّدة  الخفيفة  األغذية  منتجات  البطاطس؛ 
التي  الرقائق  الذرة؛  التاكو؛ رقائق دقيق  المقرمشات؛ رقائق  األرز؛ 
أساسها الطحين؛ الرقائق التي أساسها الحبوب؛ الوجبات الخفيفة 
التي أساسها الحبوب؛ ألواح األغذية التي أساسها الحبوب؛ ألواح 
التي أساسها األرز؛ رقائق األرز؛  الحبوب وألواح الطاقة؛   األطعمة 
األغذية  )أرز(؛  الكعك  المنفخ؛  االرز  األرز؛  رقائق  األرز؛  مقرمشات 

الخفيفة المعدة من الذرة؛ الذرة المطبوخة؛ البوشار؛
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bars  cereal seedsprocessed  snack bars containing a 
mixture of grainsnuts and dried fruit [confectionery]  
salsas  sauces  coated nuts [confectionery]  granola-
based snack foods  maize-based snack products  ready to 
eat snack foods consisting primarily of grainscorncereal 
or combinations thereof 

منتجات  المنفوخة؛  الذرة  من  الخفيفة  الوجبات  المشوية؛  الذرة   
الخفيفة  األغذية  الصفراء؛  الذرة  أساسها  التي  الخفيفة  األغذية 
المقرمش؛  الرقيق  الخبز  صفراء؛  ذرة  على  تحتوي  التي  لة 

ّ
المشك

البسكويت المملح على شكل عقدة؛ جرانوال؛ ألواح الوجبات الخفيفة 
الخفيفة  األغذية  رة؛ 

ّ
المحض الحبوب،  بذور  الجرانوال؛  أساس  ذات 

المجففة  والفواكه  البندق  الحبوب،  من  خليط  على  تحتوي  التي 
األغذية  )حلوى(؛  المغطى  البندق  الصلصات؛  الصلصات؛  )حلوى(؛ 
التي  الخفيفة  األغذية  منتجات  الجرانوال؛  أساسها  التي  الخفيفة 
التي  لألكل  الجاهزة  الخفيفة  األغذية  الصفراء؛  الذرة  أساسها 

تتكّون أساسا من الحبوب، الذرة، الحبوب أو المزيج منها 

  

) 287 (

Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35828 العالمة التجارية رقم :  35828

Class: 5 في الصنف :   5
Applicant Name: Novartis AG     بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address :4002 BaselSwitzerland 
                

 العنوان :  4002 بازل، سويسرا 
                

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية. 

) 288 (

Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35829 العالمة التجارية رقم :  35829

Class: 7 في الصنف :   7
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Applicant Name: Sharikat I T Group 
Lilettigarah Mosahama Khososiya

بإسم :  شركة آي تي جروب للتجارة مساهمة خصوصية   

Applicant Address :Alshare’a Alra’esi Birzeit 
Ramallah

العنوان :  الشارع الرئيسي بيرزيت رام لله                           

Applicant for Correspondence:  Alshare’a 
Alra’esi Birzeit Ramallah

عنوان التبليغ  : الشارع الرئيسي بيرزيت رام لله                           

Goods/Services:
Aerating pumps for aquaria Air pumps [garage 
installations] Compressed air pumps Ejectors Fuel 
pumps (Self-regulating) Lubricating pumps Pump 
diaphragmsPumps for heating installations Pumps 
[machines] Pumps [parts of machinesengines or 
motors] Pumps (Vacuum—) [machines]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مضخات تهوية ألحواض تربية األحياء المائية ، مضخات هوائية 
مضخات   ، المضغوط  بالهواء  تدار  مضخات   ، للمرأب(  تركيب   (
نافورية ، مضخات وقود ذاتية التنظيم ، مضخات تشحيم ، أغشية 
للمضخات ، مضخات لمنشأت التسخين ، مضخات أالت ، مضخات 

)أجزاء أالت أو مكائن أو محركات ( ، مضخات تفريغ )أالت(
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35830 العالمة التجارية رقم :  35830

Class: 38 في الصنف :   38
Applicant Name: SHARIKAT YAOUM JADEED 
LLHOLOL TASWEEKIAH                 

بإسم :  شركة يوم جديد للحلول  التسويقية    

Applicant Address :ALKHALIL                   العنوان :  الخليل عين سارة

Applicant for Correspondence:  ALKHALIL                   عنوان التبليغ  : الخليل عين سارة

Goods/Services:
Telecommunications routing and junction 
servicessend cards on internet  Teleshopping 
services (Providing telecommunication channels 
for markting

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توصيل االتصاالت عن بعد  ارسال بطاقات عن بعد   توفير 

قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant Name: Sharikat I T Group 
Lilettigarah Mosahama Khososiya

بإسم :  شركة آي تي جروب للتجارة مساهمة خصوصية   

Applicant Address :Alshare’a Alra’esi Birzeit 
Ramallah

العنوان :  الشارع الرئيسي بيرزيت رام لله                           

Applicant for Correspondence:  Alshare’a 
Alra’esi Birzeit Ramallah

عنوان التبليغ  : الشارع الرئيسي بيرزيت رام لله                           

Goods/Services:
Aerating pumps for aquaria Air pumps [garage 
installations] Compressed air pumps Ejectors Fuel 
pumps (Self-regulating) Lubricating pumps Pump 
diaphragmsPumps for heating installations Pumps 
[machines] Pumps [parts of machinesengines or 
motors] Pumps (Vacuum—) [machines]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مضخات تهوية ألحواض تربية األحياء المائية ، مضخات هوائية 
مضخات   ، المضغوط  بالهواء  تدار  مضخات   ، للمرأب(  تركيب   (
نافورية ، مضخات وقود ذاتية التنظيم ، مضخات تشحيم ، أغشية 
للمضخات ، مضخات لمنشأت التسخين ، مضخات أالت ، مضخات 

)أجزاء أالت أو مكائن أو محركات ( ، مضخات تفريغ )أالت(
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Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35830 العالمة التجارية رقم :  35830

Class: 38 في الصنف :   38
Applicant Name: SHARIKAT YAOUM JADEED 
LLHOLOL TASWEEKIAH                 

بإسم :  شركة يوم جديد للحلول  التسويقية    

Applicant Address :ALKHALIL                   العنوان :  الخليل عين سارة

Applicant for Correspondence:  ALKHALIL                   عنوان التبليغ  : الخليل عين سارة

Goods/Services:
Telecommunications routing and junction 
servicessend cards on internet  Teleshopping 
services (Providing telecommunication channels 
for markting

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توصيل االتصاالت عن بعد  ارسال بطاقات عن بعد   توفير 

قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 290 (

Date :16/04/2019 التاريخ: 2019/04/16

Trademark No.:35831 العالمة التجارية رقم :  35831

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Zahraa Mahmoud Yousef 
Sarhan

بإسم :  زهراء محمود يوسف سرحان   

Applicant Address :Ramallah  Beirzait  Dahiat 
Aldwha Binaya/  Raqam 43 Altabeq Alardi /  

العنوان :  رام الله بيرزيت ضاحية الدوحة بناية رقم 43 
الطابق األرضي

Applicant for Correspondence:  Ramallah  
Beirzait  Dahiat Aldwha Binaya/  Raqam 43 
Altabeq Alardi /  

عنوان التبليغ  : رام الله بيرزيت ضاحية الدوحة بناية 
رقم 43 الطابق األرضي

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

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

المكتبي

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35832 العالمة التجارية رقم :  35832

Class: 25 في الصنف :   25
Applicant Name: mohammad deab abd 
alraheem irshaed

بإسم :  محمد ذيب عبدالرحيم ارشيد   

Applicant Address :jenin-dowar alcenima-
mojamaa hadad altejari-t1

العنوان :  جنين-دوار السنما-مجمع حداد التجاري-ط1
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Applicant for Correspondence:  jenin-dowar 
alcenima-mojamaa hadad altejari-t1

عنوان التبليغ  : جنين-دوار السنما-مجمع حداد 
التجاري-ط1

Goods/Services:
clothingfootwear,headgear

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

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35834 العالمة التجارية رقم :  35834

Class: 20 في الصنف :   20
Applicant Name: Shireen Willyam  Khalel 
Salman

بإسم :  شرين وليم خليل سلمان    

Applicant Address :Alquds Sharafat Shar’e 
Albaten 24

العنوان :  القدس شرافات شارع البطن 24 

Applicant for Correspondence:  Alquds Sharafat 
Shar’e Albaten 24

عنوان التبليغ  : القدس شرافات شارع البطن 24 

Goods/Services:
Furnituremirrorspicture frames  goods    not 
included in other classes    of woodcorkreedca
newickerhornboneivorywhaleboneshellamberm
other  of  pearlmeerschaum and substitutes for 
all these materialsor of plastics.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات    غير الواردة في فئات 
أخرى    المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو 
أو  الحوت  أو عظم فك  العاج  أو  العظام  أو  السندان  او  الصفصاف 
الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه 
المواد أو من المواد البالستيكية.                                             
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Applicant for Correspondence:  jenin-dowar 
alcenima-mojamaa hadad altejari-t1

عنوان التبليغ  : جنين-دوار السنما-مجمع حداد 
التجاري-ط1

Goods/Services:
clothingfootwear,headgear

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

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

  

 ) 292 (
 

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35834 العالمة التجارية رقم :  35834

Class: 20 في الصنف :   20
Applicant Name: Shireen Willyam  Khalel 
Salman

بإسم :  شرين وليم خليل سلمان    

Applicant Address :Alquds Sharafat Shar’e 
Albaten 24

العنوان :  القدس شرافات شارع البطن 24 

Applicant for Correspondence:  Alquds Sharafat 
Shar’e Albaten 24

عنوان التبليغ  : القدس شرافات شارع البطن 24 

Goods/Services:
Furnituremirrorspicture frames  goods    not 
included in other classes    of woodcorkreedca
newickerhornboneivorywhaleboneshellamberm
other  of  pearlmeerschaum and substitutes for 
all these materialsor of plastics.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات    غير الواردة في فئات 
أخرى    المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو 
أو  الحوت  أو عظم فك  العاج  أو  العظام  أو  السندان  او  الصفصاف 
الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه 
المواد أو من المواد البالستيكية.                                             
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) 293 (

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35835 العالمة التجارية رقم :  35835

Class: 20 في الصنف :   20
Applicant Name: Baraa Khalid Hassan Salem بإسم :  براءه خالد  حسن سالم

Applicant Address :Ramallah Almasyon 
Bejaneb Moasasat Yaser Arafat 

العنوان :  رام الله الماصيون بجانب مؤسسة ياسر 
عرفات  

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Almasyon Bejaneb Moasasat Yaser Arafat 

عنوان التبليغ  : رام الله الماصيون بجانب مؤسسة ياسر 
عرفات  

Goods/Services:

Art (Works of ) of woodwaxplaster or plastic Boards 
(Display—) Cabinet work Mirrors [looking glasses] 
Placards of wood or plastics c or plasterwaxwood of 
Statuette Boxes of wood or plastic

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، البالستيك  أو  الجبس  أو  الشمع  أو  الخشب  من  فنية  أشغال 
الخشب  اعالن من  لوحات   ، مرايا   ، ، أشغال خشبية  لوحات عرض 
أو البالستيك ، هياكل صغيره من الخشب أو الشمع أو الجبس أو 

البالستيك ، صناديق من الخشب أو البالستيك 

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

  ) 294 (

 

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35836 العالمة التجارية رقم :  35836

Class: 14 في الصنف :   14
Applicant Name: Salam Saleh Mohammad Ba
yatneh                                                         

بإسم :  سالم صالح محمد بياتنه    
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Applicant Address :Ramallah  Abu Qash 
Alshar’e Alraeese

العنوان :  رام الله  أبو قش الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:  Ramallah  Abu 
Qash Alshar’e Alraeese

عنوان التبليغ  : رام الله  أبو قش الشارع الرئيسي

Goods/Services:

AgatesBeads for making jewelryBracelets 
[jewelleryjewelry (Am.)]Brooches [jewelleryjewelry 
(Am.)]Charms [jewelleryjewelry (Am.)]CoinsCopper 
tokensEarringsIvory [jewelleryjewelry (Am.)]
JewelleryJewellery of yellow amberNecklaces 
[jewelleryjewelry (Am.)]Paste jewellery [costume 
jewelry (Am.)]Precious stonesSemi-precious 
stonesRings [jewelleryjewelry (Am.)]Spun silver 
[silver wire]Wire of precious metal [jewelleryjewelry 
(Am.)]Works of art of precious metal  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دبابيس  )مجوهرات(،  أساور  المجوهرات،  لصناعة  خرز  عقيق،   
نقدية،  قطع  )مجوهرات(،  صغيرة  حلي   ، )مجوهرات(  للزينة 
مسكوكات نحاسية، أقراط، عاج )مجوهرات(،  مجوهرات، مجوهرات 
من الكهرمان األصفر، قالئد، مجوهرات غير ثمينة، أحجار كريمة، 
أحجار شبه كريمة، خواتم، فضة مغزولة )أسالك فضية(، أسالك من 

معادن نفيسة، أشغال فنية من معادن نفيسة. 

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35837 العالمة التجارية رقم :  35837

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: SHARIKAT G R 
OWIWI LITIGARAT ALSAIARAT WA 
MUSTALZAMATOHA

بإسم : شركة جي ار العويوي لتجارة السيارات 
ومستلزماتها

Applicant Address :AL KHALIL العنوان :  الخليل شارع السالم       

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل شارع السالم       

Goods/Services:
TIRES PARTS                                            

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع اطارات سيارات 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Applicant Address :Ramallah  Abu Qash 
Alshar’e Alraeese

العنوان :  رام الله  أبو قش الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:  Ramallah  Abu 
Qash Alshar’e Alraeese

عنوان التبليغ  : رام الله  أبو قش الشارع الرئيسي

Goods/Services:

AgatesBeads for making jewelryBracelets 
[jewelleryjewelry (Am.)]Brooches [jewelleryjewelry 
(Am.)]Charms [jewelleryjewelry (Am.)]CoinsCopper 
tokensEarringsIvory [jewelleryjewelry (Am.)]
JewelleryJewellery of yellow amberNecklaces 
[jewelleryjewelry (Am.)]Paste jewellery [costume 
jewelry (Am.)]Precious stonesSemi-precious 
stonesRings [jewelleryjewelry (Am.)]Spun silver 
[silver wire]Wire of precious metal [jewelleryjewelry 
(Am.)]Works of art of precious metal  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دبابيس  )مجوهرات(،  أساور  المجوهرات،  لصناعة  خرز  عقيق،   
نقدية،  قطع  )مجوهرات(،  صغيرة  حلي   ، )مجوهرات(  للزينة 
مسكوكات نحاسية، أقراط، عاج )مجوهرات(،  مجوهرات، مجوهرات 
من الكهرمان األصفر، قالئد، مجوهرات غير ثمينة، أحجار كريمة، 
أحجار شبه كريمة، خواتم، فضة مغزولة )أسالك فضية(، أسالك من 

معادن نفيسة، أشغال فنية من معادن نفيسة. 

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

  

) 295 (
 

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35837 العالمة التجارية رقم :  35837

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: SHARIKAT G R 
OWIWI LITIGARAT ALSAIARAT WA 
MUSTALZAMATOHA

بإسم : شركة جي ار العويوي لتجارة السيارات 
ومستلزماتها

Applicant Address :AL KHALIL العنوان :  الخليل شارع السالم       

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل شارع السالم       

Goods/Services:
TIRES PARTS                                            

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع اطارات سيارات 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 296 (
 

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35841 العالمة التجارية رقم :  35841

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: Supple Tek Industries Private 
Limited 

بإسم :  سابل تيك انداستريز برايفيت لميتد    

Applicant Address :Village ChabbaTarn Taran 
RoadAmritsar 143022 - PunjabIndia 
                

العنوان :  فيليج تشاباتارن تاران رودامريتسار 143022 
 - بنجابالهند  
                

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:

Coffeeteacocoa and artificial coffee  sugarricetapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
breadpastry  and confectionery  ices  honeytreacle  
yeastbaking-powder  salt  mustard  vinegarsauces 
(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 
الخل  الخردل     الملح     الخبيز     ومسحوق  الخميرة  األسود    

والصلصات    التوابل   البهارات    الثلج.

  

) 297 (

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35843 العالمة التجارية رقم :  35843

Class: 3 في الصنف :   3
Applicant Name: Botica Comercial 
Farmaceutica Ltda 

بإسم :  بوتيكا كوميرشيال فارماسوتيكا ال تي دي ايه    

Applicant Address: Avenida Rui Barbosa-
4110Sao Jose dos PinhaisParanaBrazil   
                

العنوان :  افينيدا رو باربوسا4110ساو جوسي دوس 
 بينهايسباراناالبرازيل 

                
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:

Cosmeticsperfumery and personal hygiene 
productstoilet waterau de toilettecologne waterlavender 
water  toilet soaps   deodorant soaps  liquid and bar 
soaps for facial and body care  oils for toiletry purposes  
non-medicated toiletries  cosmetic  oils  skin cleansing 
lotions and creams  body and beauty care cosmetics  
beauty masks  moisturizing creams and lotions  body 
 cream and emulsions  cosmetics for facial and body 
care  non-medicated skin cream  deodorants and 
antiperspirants  skin  cleansing lotion  bath gel  bath 
oil additive  hair care preparations  hair shampoohair 
conditioner  make-up  lipsticks  make-up  preparations  
make-up removing preparations  cosmetic pencils  nail 
polish  nail care preparations  nail polish removers  
 cosmetic kits  false eyelashes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشخصية,  النظافة  ومنتجات  والعطور  التجميل  مستحضرات 
صابون  الخزامى؛  ومياه  الكولونيا,  ومياه  تواليت,  ماء  كولونيا, 
الصابون  وقطع  السائل  الصابون  العرق؛  مزيل  الصابون  التواليت 
للعناية بالوجه والجسم؛  زيوت ألغراض الزينة؛ مستلزمات الحمام 
البشرة؛  تنظيف  وغسوالت  كريمات  تجميلية؛  زيوت  الطبية؛  غير 
مستحضرات التجميل والعناية بالجسم؛ أقنعة التجميل؛ كريمات 
مستحضرات  ومستحلبات  للجسم؛  كريمات  للترطيب؛  وغسوالت 
الطبية؛  غير  الجلد  كريم  والجسم؛  بالوجه  للعناية  التجميل 
جل  الجلد؛  تنظيف  غسول  التعرق؛  ومضادات  العرق  مزيالت 
االستحمام؛ زيوت الحمام المضافة؛ مستحضرات العناية بالشعر؛ 
مستحضرات  الشفاه؛  احمر  مكياج؛  الشعر؛  منعم  شامبو  للشعر, 
المكياج؛ مستحضرات ازالة المكياج؛ أقالم التجميل؛ طالء األظافر؛ 
مجموعات  األظافر؛  طالء  مزيالت  باألظافر؛  العناية  مستحضرات 

مستحضرات  التجميل؛ الرموش الصناعية

  

) 298 (

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35844 العالمة التجارية رقم :  35844

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Botica Comercial 
Farmaceutica Ltda 

بإسم :  بوتيكا كوميرشيال فارماسوتيكا ال تي دي ايه    

Applicant Address :Avenida Rui 
Barbosa4110Sao Jose dos PinhaisParanaBrazil   
                

العنوان :  افينيدا رو باربوسا4110ساو جوسي دوس 
 بينهايسباراناالبرازيل 

                
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:

Advertisingbusiness managementcommercial administ
rationimportexportpurchase and sale services/products 
sale of  items such as cosmeticsperfumerymake up and 
personal hygiene products through multi-channelas like
storeskiosks Internetcatalogues and telephone 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات اإلعالن؛ إدارة األعمال؛ اإلدارة التجارية؛ االستيراد والتصدير؛ 
خدمات/منتجات البيع والشراء؛ بيع سلع مثل مستحضرات التجميل 
الشخصية  النظافة  ومنتجات  التجميل  ومستحضرات  والعطور 
واإلنترنت  واألكشاك  المتاجر  مثل  متعددة  قنوات  من  خالل 

والكتالوجات والهاتف 
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Goods/Services:

Cosmeticsperfumery and personal hygiene 
productstoilet waterau de toilettecologne waterlavender 
water  toilet soaps   deodorant soaps  liquid and bar 
soaps for facial and body care  oils for toiletry purposes  
non-medicated toiletries  cosmetic  oils  skin cleansing 
lotions and creams  body and beauty care cosmetics  
beauty masks  moisturizing creams and lotions  body 
 cream and emulsions  cosmetics for facial and body 
care  non-medicated skin cream  deodorants and 
antiperspirants  skin  cleansing lotion  bath gel  bath 
oil additive  hair care preparations  hair shampoohair 
conditioner  make-up  lipsticks  make-up  preparations  
make-up removing preparations  cosmetic pencils  nail 
polish  nail care preparations  nail polish removers  
 cosmetic kits  false eyelashes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشخصية,  النظافة  ومنتجات  والعطور  التجميل  مستحضرات 
صابون  الخزامى؛  ومياه  الكولونيا,  ومياه  تواليت,  ماء  كولونيا, 
الصابون  وقطع  السائل  الصابون  العرق؛  مزيل  الصابون  التواليت 
للعناية بالوجه والجسم؛  زيوت ألغراض الزينة؛ مستلزمات الحمام 
البشرة؛  تنظيف  وغسوالت  كريمات  تجميلية؛  زيوت  الطبية؛  غير 
مستحضرات التجميل والعناية بالجسم؛ أقنعة التجميل؛ كريمات 
مستحضرات  ومستحلبات  للجسم؛  كريمات  للترطيب؛  وغسوالت 
الطبية؛  غير  الجلد  كريم  والجسم؛  بالوجه  للعناية  التجميل 
جل  الجلد؛  تنظيف  غسول  التعرق؛  ومضادات  العرق  مزيالت 
االستحمام؛ زيوت الحمام المضافة؛ مستحضرات العناية بالشعر؛ 
مستحضرات  الشفاه؛  احمر  مكياج؛  الشعر؛  منعم  شامبو  للشعر, 
المكياج؛ مستحضرات ازالة المكياج؛ أقالم التجميل؛ طالء األظافر؛ 
مجموعات  األظافر؛  طالء  مزيالت  باألظافر؛  العناية  مستحضرات 

مستحضرات  التجميل؛ الرموش الصناعية

  

) 298 (

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35844 العالمة التجارية رقم :  35844

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Botica Comercial 
Farmaceutica Ltda 

بإسم :  بوتيكا كوميرشيال فارماسوتيكا ال تي دي ايه    

Applicant Address :Avenida Rui 
Barbosa4110Sao Jose dos PinhaisParanaBrazil   
                

العنوان :  افينيدا رو باربوسا4110ساو جوسي دوس 
 بينهايسباراناالبرازيل 

                
Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:

Advertisingbusiness managementcommercial administ
rationimportexportpurchase and sale services/products 
sale of  items such as cosmeticsperfumerymake up and 
personal hygiene products through multi-channelas like
storeskiosks Internetcatalogues and telephone 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات اإلعالن؛ إدارة األعمال؛ اإلدارة التجارية؛ االستيراد والتصدير؛ 
خدمات/منتجات البيع والشراء؛ بيع سلع مثل مستحضرات التجميل 
الشخصية  النظافة  ومنتجات  التجميل  ومستحضرات  والعطور 
واإلنترنت  واألكشاك  المتاجر  مثل  متعددة  قنوات  من  خالل 

والكتالوجات والهاتف 
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) 299 (
 

Date :17/04/2019 التاريخ: 2019/04/17

Trademark No.:35845 العالمة التجارية رقم :  35845

Class: 3 في الصنف :   3
Applicant Name: Botica Comercial 
Farmaceutica Ltda 

بإسم :  بوتيكا كوميرشيال فارماسوتيكا ال تي دي ايه    

Applicant Address :Avenida Rui 
Barbosa4110Sao Jose dos PinhaisParanaBrazil   
                

العنوان :  افينيدا رو باربوسا4110ساو جوسي دوس 
بينهايسباراناالبرازيل         

Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:

Cosmeticsperfumery and personal hygiene 
productstoilet waterau de toilettecologne waterlavender 
water  toilet soaps   deodorant soaps  liquid and bar 
soaps for facial and body care  oils for toiletry purposes  
non-medicated toiletries  cosmetic  oils  skin cleansing 
lotions and creams  body and beauty care cosmetics  
beauty masks  moisturizing creams and lotions  body 
 cream and emulsions  cosmetics for facial and body 
care  non-medicated skin cream  deodorants and 
antiperspirants  skin  cleansing lotion  bath gel  bath 
oil additive  hair care preparations  hair shampoohair 
conditioner  make-up  lipsticks  make-up  preparations  
make-up removing preparations  cosmetic pencils  nail 
polish  nail care preparations  nail polish removers  
 cosmetic kits  false eyelashes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النظافة  ومنتجات  والعطور  التجميل  مستحضرات 
الشخصيةكولونياماء تواليتومياه الكولونياومياه الخزامى؛ صابون 
الصابون  وقطع  السائل  الصابون  العرق؛  مزيل  الصابون  التواليت 
للعناية بالوجه والجسم؛  زيوت ألغراض الزينة؛ مستلزمات الحمام 
البشرة؛  تنظيف  وغسوالت  كريمات  تجميلية؛  زيوت  الطبية؛  غير 
مستحضرات التجميل والعناية بالجسم؛ أقنعة التجميل؛ كريمات 
مستحضرات  ومستحلبات  للجسم؛  كريمات  للترطيب؛  وغسوالت 
الطبية؛  غير  الجلد  كريم  والجسم؛  بالوجه  للعناية  التجميل 
جل  الجلد؛  تنظيف  غسول  التعرق؛  ومضادات  العرق  مزيالت 
االستحمام؛ زيوت الحمام المضافة؛ مستحضرات العناية بالشعر؛ 
مستحضرات  الشفاه؛  احمر  مكياج؛  الشعر؛  شامبو  للشعرمنعم 
المكياج؛ مستحضرات ازالة المكياج؛ أقالم التجميل؛ طالء األظافر؛ 
مجموعات  األظافر؛  طالء  مزيالت  باألظافر؛  العناية  مستحضرات 

مستحضرات  التجميل؛ الرموش الصناعية 

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

  

) 300 (

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35847 العالمة التجارية رقم :  35847

Class: 3 في الصنف :   3
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Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad 
wl estthmar w tsweek al mwaad  alghithaya 

بإسم :  شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق 
المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah -Albera 
                

العنوان :  رام الله - البيرة 

Applicant for Correspondence:   Elberh - Elsharafh 
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:

Bleachingcleaningpolishingsculptingnarrationsoapar
omatherapyaromatherapyessential oilscosmeticshair 
lotionstooth cleaning materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات القصر ، تبيض اللون ،وغير ذلك من المواد المستعملة 
في الغسيل ومستحضرات التنظيف ، والصقل ، والنحت ، والسرد ، 
والصابون ، والروائح و العطرية ، والزيوت االساسية ،ومواد التجميل، 

ومحاليل الشعر ، ومواد تنظيف االسنان . 

 ) 301 (

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35848 العالمة التجارية رقم :  35848

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad 
wl estthmar w tsweek al mwaad  alghithaya 

بإسم :  شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق 
المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah -Albera 
                

العنوان :  رام الله - البيرة 

Applicant for Correspondence:   Elberh - Elsharafh 
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:

Meatfishpoultry meat and fishingpotato chipssnacksmeat 
extractscanned and dried vegetablesfried and baked 
fruits and vegetablesjellyjelliesjamsfruit jelliesmilk 
eggs and dairy productsedible fats and fatsSesame 
seedsolive oilcooking oilcorn oiloil and / or fat 
seasoningsedible oils for food polishingedible oils 
for cooking foodstuffsedible vegetable oilscorn oil 
Yellowcheesepotato chipscroquettesSoft segments 
fishfilletsprepared foodsfishfruit saladpickled 
cucumbermushroom preservedCanned olivesonions 
preservedpicklespies french friessausage pastewill 
not curdledyogurtsesame pastedatesvegetable soup 
preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ،رقائق البطاطا ، وجبات 
ومجففة  محفوظة  خضروات  فواكه   ، اللحوم  ،خالصات  خفيفة 
صلصلة   ، مربيات   ، ،جيلي  ،هالميات  ومطبوخة  ومخبوزة  ومقلية 
فواكه ، بيض حليب ومنتجات الحليب ، زيوت ودهون صالحة لالكل 
، لحم الهامبرجر ، رقائق البطاطا التي تحتوي على الذرة الصفراء 
، زيت  ، جبنة على شكل صلصات تغميس  التغميس  ، صلصات 
 ، الدهون  و/او  الزيت  توابل من   ، الذرة  زيت   ، الطبخ  زيت   ، زيتون 
زيوت صالحة لالكل لتلميع المواد الغذائية ، زيوت صالحة لالكل 
الذره  زيت   ، لالكل  نباتية صالحة  زيوت   ، الغذائية  المواد  لطهي 
 ، طرية  ،شرائح سمك  كروركيت   ، بطاطا  رقائق   ، جبنة   ، الصفراء 
 ، خيار  مخلل   ، فواكه  سلطة   ، السمك  من  معدة  اطعمة   ، فيليه 
فطائر   ، مخلالت   ، محفوظ  بصل   ، محفوظ  زيتون   ، محفوظ  فطر 
 ، تمور  طحينة،   ، زبادي   ، رائب  ،لن  عجينة  سجق   ، مقلية  بطاطا 

مستحضرات شوربة الخضروات . 
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Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad 
wl estthmar w tsweek al mwaad  alghithaya 

بإسم :  شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق 
المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah -Albera 
                

العنوان :  رام الله - البيرة 

Applicant for Correspondence:   Elberh - Elsharafh 
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:

Bleachingcleaningpolishingsculptingnarrationsoapar
omatherapyaromatherapyessential oilscosmeticshair 
lotionstooth cleaning materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات القصر ، تبيض اللون ،وغير ذلك من المواد المستعملة 
في الغسيل ومستحضرات التنظيف ، والصقل ، والنحت ، والسرد ، 
والصابون ، والروائح و العطرية ، والزيوت االساسية ،ومواد التجميل، 

ومحاليل الشعر ، ومواد تنظيف االسنان . 

 ) 301 (

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35848 العالمة التجارية رقم :  35848

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad 
wl estthmar w tsweek al mwaad  alghithaya 

بإسم :  شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق 
المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah -Albera 
                

العنوان :  رام الله - البيرة 

Applicant for Correspondence:   Elberh - Elsharafh 
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:

Meatfishpoultry meat and fishingpotato chipssnacksmeat 
extractscanned and dried vegetablesfried and baked 
fruits and vegetablesjellyjelliesjamsfruit jelliesmilk 
eggs and dairy productsedible fats and fatsSesame 
seedsolive oilcooking oilcorn oiloil and / or fat 
seasoningsedible oils for food polishingedible oils 
for cooking foodstuffsedible vegetable oilscorn oil 
Yellowcheesepotato chipscroquettesSoft segments 
fishfilletsprepared foodsfishfruit saladpickled 
cucumbermushroom preservedCanned olivesonions 
preservedpicklespies french friessausage pastewill 
not curdledyogurtsesame pastedatesvegetable soup 
preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ،رقائق البطاطا ، وجبات 
ومجففة  محفوظة  خضروات  فواكه   ، اللحوم  ،خالصات  خفيفة 
صلصلة   ، مربيات   ، ،جيلي  ،هالميات  ومطبوخة  ومخبوزة  ومقلية 
فواكه ، بيض حليب ومنتجات الحليب ، زيوت ودهون صالحة لالكل 
، لحم الهامبرجر ، رقائق البطاطا التي تحتوي على الذرة الصفراء 
، زيت  ، جبنة على شكل صلصات تغميس  التغميس  ، صلصات 
 ، الدهون  و/او  الزيت  توابل من   ، الذرة  زيت   ، الطبخ  زيت   ، زيتون 
زيوت صالحة لالكل لتلميع المواد الغذائية ، زيوت صالحة لالكل 
الذره  زيت   ، لالكل  نباتية صالحة  زيوت   ، الغذائية  المواد  لطهي 
 ، طرية  ،شرائح سمك  كروركيت   ، بطاطا  رقائق   ، جبنة   ، الصفراء 
 ، خيار  مخلل   ، فواكه  سلطة   ، السمك  من  معدة  اطعمة   ، فيليه 
فطائر   ، مخلالت   ، محفوظ  بصل   ، محفوظ  زيتون   ، محفوظ  فطر 
 ، تمور  طحينة،   ، زبادي   ، رائب  ،لن  عجينة  سجق   ، مقلية  بطاطا 

مستحضرات شوربة الخضروات . 
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  ) 302 (

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35849 العالمة التجارية رقم :  35849

Class: 32 في الصنف :   32
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad 
wl estthmar w tsweek al mwaad  alghithaya 

بإسم :  شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق 
المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah -Albera 
                

 العنوان :  رام الله - البيرة 
                

Applicant for Correspondence:   Elberh - Elsharafh 
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:

Mineral watercarbonated water and other non-alcoholic 
beveragessoft and non-carbonated beveragesfruit 
drinksfruit juicessyrups and other beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غير  المشروبات  من  وغيرها  الغازية  والمياه  المعدنية  المياه 
الكحولية ،   ،والمشروبات الغازية وغير الغازية  ، مشروبات الفاكهة 

وعصائر الفاكهة ،شراب ومستحضرات اخرى لصنع المشروبات. 

 ) 303 (

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35850 العالمة التجارية رقم :  35850

Class: 43 في الصنف :   43
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad 
wl estthmar w tsweek al mwaad  alghithaya 

بإسم :  شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق 
المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah -Albera 
                

 العنوان :  رام الله - البيرة 
                

Applicant for Correspondence:   Elberh - Elsharafh 
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:
Restaurantscaféscafeteriashotelspreparingproviding 
and supplying foodbeverages and sweets..

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق واعداد وتقديم 

وتزويد المأكوالت والمشروبات والحلويات . 
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Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35851 العالمة التجارية رقم :  35851

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad 
wl estthmar w tsweek al mwaad  alghithaya 

بإسم :  شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق 
المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah -Albera 
                

العنوان :  رام الله - البيرة 

Applicant for Correspondence:   Elberh - Elsharafh 
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:
Advertising servicesBusiness organizationBusiness 
activitiesBusiness activitiesOrganization of business 
meetingsBusiness - planningBusiness - planningBusiness 
- planningBusiness - planningServices of the commercial 
companies. Services in auxiliary works in construction 
of buildings and constructionsServices in progress of the 
goods with use of advertising souvenirsgiftsProduction 
of advertising signboardslicht- boxesProduction of 
advertising signboardslicht- boxes. To assist business 
activities consisting of processing requests through global 
communication networksimport and export agenciesdirect 
advertising on the network of purchase of computerssupply 
services to other partiesdistribution of samples (products 
and services to other companiescomputerized file 
managementpublic relationsnews agenciesnews agencies) 
AdvertisingAdvertising agenciesRenting of vending 
machinesRenting of open spacesPublishing of advertising 
materialsAssistance in the management of businessSearching 
of information for others in computer filesGathering of 
information in computer databasesCopyingAdvertising 
campaignsbusiness management or industrial 
assistancebusiness managementrepresentation of artistsdirect 
mail advertisingupdating of advertising materialscopying 
of documentsmarket studiesadvertising advertisingoutdoor 
advertisingsurveysorganizing information in computer 
databasespublishing Advertising servicessales agencies and 
arranging sales serviceswholesale and retail services in any 
waythe services of assembling a variety of goods for the 
benefit of others to enable the general public to preview and 
buy them 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات ، تنظيم االعمال ، ادارة االعمال ، النشاط المكتبي ، خدمات 
المعارض  تنظيم   ، التجارية  االنشطة  او   ، االعمال  الدارة  المساعدة 
التجارية ، لشركات تجارية او صناعية ، للغايات التجارية او االعالنية 
المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار  التجارية  الخدمات   ،
الدعاية  نماذج  اعداد  ،خدمات  للعمالء  التجارية  المحالت  بطاقات 
واالعالن ، او ترويج المبيعات ، تحرير النصوص االعالنية ، خدمات عرض 
عامة ، خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية ، على مبدأ )الطراف 
اخرى ( االمتياز ، عرض المنتوجات ، ترويج المبيعات في مزادات عامة 
لالنشطة  المساعدة  خدمات   ، التسوق  مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج   ،
اتصاالت  التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات  التجارية 
شبكة  على  المباشر  االعالن   ، والتصدير  االستيراد  وكاالت   ، عالمية 
شراء الكمبيترات ، خدمات التوريد لالطرف االخرى ، توزيع العينات ) 
المنتجات والخدمات لشركات اخر ،ادارة الملفات المحوسبة ، العالقات 
 ، االعالنات  وكاالت   ، التجارية  االنباء  وكاالت   ، االنباء  وكاالت   ، العامة 
الدعاية  مواد  نشر   ، العالنية  المساحات  تاجير   ، البيع  االالت  تاجير 
واالعالن ، المساعدة في ادارة االعمال ، البحث عن المعلومات لالخرين 
 ، بيانات حاسوب  المعلومات في قواعد  ، تجميع  في ملفات حاسوب 
النسخ ، تحضير اعمدة الدعاىية واالعالن ، المساعدة في ادارة االعمال 
التجارية ، او الصناعية ، ادارة اعمال فناني التمثيل ، االعالن بالبريد 
دراسات   ، الوثائق  نسخ   ، واالعالن  الداعية  مواد  تحديث   ، المباشر 
السوق ، لصق االعالنات ، الدعاية واالعالن الخارجي ، استطالعات الراي 
، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب ، نشر نصوص الدعاية 
واالعالن ، وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع ، خدمات البيع بالجملة 
وبالتجزئة باي طريقة كانت ،خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح 

الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها .  

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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 ) 304 (

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35851 العالمة التجارية رقم :  35851

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad 
wl estthmar w tsweek al mwaad  alghithaya 

بإسم :  شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق 
المواد الغذائية    

Applicant Address :Ramallah -Albera 
                

العنوان :  رام الله - البيرة 

Applicant for Correspondence:   Elberh - Elsharafh 
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :  البيرة ، الشرفة ، بجانب نادي السيارات 
جوال 0598959997

Goods/Services:
Advertising servicesBusiness organizationBusiness 
activitiesBusiness activitiesOrganization of business 
meetingsBusiness - planningBusiness - planningBusiness 
- planningBusiness - planningServices of the commercial 
companies. Services in auxiliary works in construction 
of buildings and constructionsServices in progress of the 
goods with use of advertising souvenirsgiftsProduction 
of advertising signboardslicht- boxesProduction of 
advertising signboardslicht- boxes. To assist business 
activities consisting of processing requests through global 
communication networksimport and export agenciesdirect 
advertising on the network of purchase of computerssupply 
services to other partiesdistribution of samples (products 
and services to other companiescomputerized file 
managementpublic relationsnews agenciesnews agencies) 
AdvertisingAdvertising agenciesRenting of vending 
machinesRenting of open spacesPublishing of advertising 
materialsAssistance in the management of businessSearching 
of information for others in computer filesGathering of 
information in computer databasesCopyingAdvertising 
campaignsbusiness management or industrial 
assistancebusiness managementrepresentation of artistsdirect 
mail advertisingupdating of advertising materialscopying 
of documentsmarket studiesadvertising advertisingoutdoor 
advertisingsurveysorganizing information in computer 
databasespublishing Advertising servicessales agencies and 
arranging sales serviceswholesale and retail services in any 
waythe services of assembling a variety of goods for the 
benefit of others to enable the general public to preview and 
buy them 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات ، تنظيم االعمال ، ادارة االعمال ، النشاط المكتبي ، خدمات 
المعارض  تنظيم   ، التجارية  االنشطة  او   ، االعمال  الدارة  المساعدة 
التجارية ، لشركات تجارية او صناعية ، للغايات التجارية او االعالنية 
المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار  التجارية  الخدمات   ،
الدعاية  نماذج  اعداد  ،خدمات  للعمالء  التجارية  المحالت  بطاقات 
واالعالن ، او ترويج المبيعات ، تحرير النصوص االعالنية ، خدمات عرض 
عامة ، خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية ، على مبدأ )الطراف 
اخرى ( االمتياز ، عرض المنتوجات ، ترويج المبيعات في مزادات عامة 
لالنشطة  المساعدة  خدمات   ، التسوق  مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج   ،
اتصاالت  التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات  التجارية 
شبكة  على  المباشر  االعالن   ، والتصدير  االستيراد  وكاالت   ، عالمية 
شراء الكمبيترات ، خدمات التوريد لالطرف االخرى ، توزيع العينات ) 
المنتجات والخدمات لشركات اخر ،ادارة الملفات المحوسبة ، العالقات 
 ، االعالنات  وكاالت   ، التجارية  االنباء  وكاالت   ، االنباء  وكاالت   ، العامة 
الدعاية  مواد  نشر   ، العالنية  المساحات  تاجير   ، البيع  االالت  تاجير 
واالعالن ، المساعدة في ادارة االعمال ، البحث عن المعلومات لالخرين 
 ، بيانات حاسوب  المعلومات في قواعد  ، تجميع  في ملفات حاسوب 
النسخ ، تحضير اعمدة الدعاىية واالعالن ، المساعدة في ادارة االعمال 
التجارية ، او الصناعية ، ادارة اعمال فناني التمثيل ، االعالن بالبريد 
دراسات   ، الوثائق  نسخ   ، واالعالن  الداعية  مواد  تحديث   ، المباشر 
السوق ، لصق االعالنات ، الدعاية واالعالن الخارجي ، استطالعات الراي 
، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب ، نشر نصوص الدعاية 
واالعالن ، وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع ، خدمات البيع بالجملة 
وبالتجزئة باي طريقة كانت ،خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح 

الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها .  

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35860 العالمة التجارية رقم :  35860

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: sharekat alzalmout letawze بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع   

Applicant Address :nablus-alhesba street العنوان :  نابلس-شارع الحسبة

Applicant for Correspondence:  NABLIS عنوان التبليغ  : نابلس- شارع سفيان عمارة غزال - ط4 

Goods/Services:

Coffeeteacocoaand artificial coffee; ricetapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
breadpastry and confectionery; ices; honeytreacle; 
yeastbaking-powder; salt; mustard; vinegarsauces 
(condiments); spices; ice.

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

)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج

  ) 306 (
 

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35867 العالمة التجارية رقم :  35867

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: SHAREKT AZALMOUT 
LELTAWZE’A M . KH . M 

بإسم : شركة الزلموط للتوزيع م . خ .م  

Applicant Address :NABLUS - ALMANTEKA 
ALSENA’AEH 

العنوان :  نابلس المنطقة الصناعية 

Applicant for Correspondence:  NABLIS - 
ST.SEFIAN , building GAZAL FLOOR 4

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع - سفيان - عمارة غزال 
- ط4 
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Goods/Services:

Coffeeteacocoaand artificial coffee; ricetapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
breadpastry and confectionery; ices; honeytreacle; 
yeastbaking-powder; salt; mustard; vinegarsauces 
(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 
الخل  الخردل     الملح     الخبيز     ومسحوق  الخميرة  األسود    

والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج.

) 307 (
 

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35868 العالمة التجارية رقم :  35868

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: SHAREKT AZALMOUT 
LELTAWZE’A M . KH . M 

بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع م . خ .م   

Applicant Address :NABLUS - ALMANTEKA 
ALSENA’AEH 

العنوان :  نابلس المنطقة الصناعية 

Applicant for Correspondence:  Nabis - 
ST.sefian .emart - floor 4

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع - سفيان - عمارة غزال 
- ط4 

Goods/Services:

Meatfishpoultry and game; meat extracts; preserveddried 
and cooked fruits and vegetables; jelliesjamscompotes; 
eggsmilk and milk products; edible oils and fats.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فواكه  اللحم،  والصيد، خالصات  الدواجن  ولحوم  واألسماك  للحوم 
ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة  وخضروات 
الحليب،  ومنتجات  والحليب  البيض  بالسكر،  مطبوخة  وفواكه 

الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

  

) 308 (

Date :21/04/2019 التاريخ: 2019/04/21

Trademark No.:35869 العالمة التجارية رقم :  35869

Class: 3 في الصنف :   3
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Goods/Services:

Coffeeteacocoaand artificial coffee; ricetapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
breadpastry and confectionery; ices; honeytreacle; 
yeastbaking-powder; salt; mustard; vinegarsauces 
(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 
الخل  الخردل     الملح     الخبيز     ومسحوق  الخميرة  األسود    

والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج.

) 307 (
 

Date :18/04/2019 التاريخ: 2019/04/18

Trademark No.:35868 العالمة التجارية رقم :  35868

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: SHAREKT AZALMOUT 
LELTAWZE’A M . KH . M 

بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع م . خ .م   

Applicant Address :NABLUS - ALMANTEKA 
ALSENA’AEH 

العنوان :  نابلس المنطقة الصناعية 

Applicant for Correspondence:  Nabis - 
ST.sefian .emart - floor 4

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع - سفيان - عمارة غزال 
- ط4 

Goods/Services:

Meatfishpoultry and game; meat extracts; preserveddried 
and cooked fruits and vegetables; jelliesjamscompotes; 
eggsmilk and milk products; edible oils and fats.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فواكه  اللحم،  والصيد، خالصات  الدواجن  ولحوم  واألسماك  للحوم 
ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة  وخضروات 
الحليب،  ومنتجات  والحليب  البيض  بالسكر،  مطبوخة  وفواكه 

الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

  

) 308 (

Date :21/04/2019 التاريخ: 2019/04/21

Trademark No.:35869 العالمة التجارية رقم :  35869

Class: 3 في الصنف :   3
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Applicant Name: Sharekat Alkhalijia Lloud     بإسم :  شركة الخليجية للعود

Applicant Address :Ramallah العنوان :  رام الله 

Applicant for Correspondence:  maktab almohame 
mousa issa hamdan_ramallah_sharea alquds_
amaret bank alqahera amman alqadeemeh_2 

عنوان التبليغ  : رام الله _ شارع القدس _ عمارة بنك 
القاهرة عمان الفرع القديم _ ط2 

Goods/Services:

Bleaching preparations and other substances 
for laundry use  cleaningpolishingscouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumeryessential 
oilscosmeticshair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غسل  في  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحضرات 
وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، 
لوشن     غسول     تجميل،  مستحضرات  عطرية،  وزيوت  عطور 

للشعر، منظفات أسنان. 

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

  

) 309 (
 

Date :21/04/2019 التاريخ: 2019/04/21

Trademark No.:35873 العالمة التجارية رقم :  35873

Class: 14 في الصنف :   14
Applicant Name: .  Shenzhen Megir Watches 
Industry Co.Ltd 

بإسم :  شنزهين ميغير ووتشز إندستري كو.، إل تي 
دي.

Applicant Address :F/3-4No. 3 PlantNanchang 
Jianyu 1st Industrial ZoneGushuXixiang 
StreetBao&apos;an Dist.Shenzhen . 
                

العنوان :  العالمة     إف/3-4، رقم 3 بالنت، نانتشانغ 
جيانيو فيرست إندستريال زون، غوشو، شيشيانغ 

ستريت، بأوان ديستريكت، شنزهين. 

Applicant for Correspondence:  Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202 

عنوان التبليغ  : نابلس – شارع رفيديا عمارة جوال – 
الطابق السادس  ص ب 219 

Goods/Services:

Clocks  Wristwatches  Watch bands  Dials [clock- and 
watchmaking]  Watch chains  Chronometers  Clocks 
and watcheselectric  Cases for clock- and watchmaking  
Cases for watches [presentation]  Charms [ 
jewelleryjewelry (Am.)]  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ساعات؛ ساعات يد؛ أحزمة لساعات الجيب واليد؛ أقراص للساعات 
]لصناعة ساعات الحائط وساعات الجيب واليد[؛ سالسل لساعات 
الجيب واليد؛ مقاييس للوقت بدقة بالغة؛ ساعات حائط وساعات 
جيب ويد كهربائية؛ ُعلب لصناعة ساعات الحائط وساعات الجيب 

واليد؛ ُعلب لساعات الجيب واليد ]للعرض[؛ حلي )مجوهرات) 
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) 310 (
 

Date :21/04/2019 التاريخ: 2019/04/21

Trademark No.:35875 العالمة التجارية رقم :  35875

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: SHAREKET ALFA 
LLMOADAT ALSNAEYA W ALTJARA 

بإسم :  شركة ألفا للمعدات الصناعية والتجاره    

Applicant Address :PALESTINE- 
RAMALLAH –INDUSTRIAL ZONE 
                

 العنوان :  فلسطين /رام الله / المنطقة الصناعية 
                

Applicant for Correspondence:  Palestine-  
Ramallah-Ramallah Trade Tower 

عنوان التبليغ  : ، رام الله، برج رام الله التجاري. 

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 :
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية 
، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة عدا ما كان منها للمركبات البرية 
آالت  البيض  تفقيس  أجهزة   ، باليد  يدار  ما  عدا  زراعية  معدات   ،

بيع أوتوماتية.  

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

  

) 311 (

Date :21/04/2019 التاريخ: 2019/04/21

Trademark No.:35876 العالمة التجارية رقم :  35876

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: International Foodstuffs Co. 
LLC 

بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.     

Applicant Address :Al-Wahda StreetIndustrial Area 
No.1P.O. Box 4115SharjahUnited Arab Emirates

العنوان :  شارع الوحدةالمنطقة الصناعية رقم 1ص.ب: 
4115الشارقةاالمارات العربية المتحدة



229 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

) 310 (
 

Date :21/04/2019 التاريخ: 2019/04/21

Trademark No.:35875 العالمة التجارية رقم :  35875

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: SHAREKET ALFA 
LLMOADAT ALSNAEYA W ALTJARA 

بإسم :  شركة ألفا للمعدات الصناعية والتجاره    

Applicant Address :PALESTINE- 
RAMALLAH –INDUSTRIAL ZONE 
                

 العنوان :  فلسطين /رام الله / المنطقة الصناعية 
                

Applicant for Correspondence:  Palestine-  
Ramallah-Ramallah Trade Tower 

عنوان التبليغ  : ، رام الله، برج رام الله التجاري. 

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 :
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية 
، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة عدا ما كان منها للمركبات البرية 
آالت  البيض  تفقيس  أجهزة   ، باليد  يدار  ما  عدا  زراعية  معدات   ،

بيع أوتوماتية.  

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

  

) 311 (

Date :21/04/2019 التاريخ: 2019/04/21

Trademark No.:35876 العالمة التجارية رقم :  35876

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: International Foodstuffs Co. 
LLC 

بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.     

Applicant Address :Al-Wahda StreetIndustrial Area 
No.1P.O. Box 4115SharjahUnited Arab Emirates

العنوان :  شارع الوحدةالمنطقة الصناعية رقم 1ص.ب: 
4115الشارقةاالمارات العربية المتحدة
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Applicant for Correspondence:  P.O. Box 3800 
Al-Birah 

عنوان التبليغ  : ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
Chocolate and Biscuits 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالته والبسكويت 

) 312 (

Date :21/04/2019 التاريخ: 2019/04/21

Trademark No.:35878 العالمة التجارية رقم :  35878

Class: 4 في الصنف :   4
Applicant Name: Moasab ahmad abd samia 
qwasmah

بإسم :  مصعب احمد عبد السميع قواسمه   

 Applicant Address :Da’rat alsir- hebron - tele : -
0599592040الخليل – دائرة السير - تلفون : 0599592040

العنوان :  الخليل – دائرة السير - تلفون : 0599592040 
الخليل – دائرة السير - تلفون : 0599592040

Applicant for Correspondence:  Da’rat alsir- 
hebron - tele : - 0599592040

عنوان التبليغ  : الخليل – دائرة السير - تلفون : 
0599592040

Goods/Services:
coal

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحم

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

  

) 313 (
 

Date :22/04/2019 التاريخ: 2019/04/22

Trademark No.:35879 العالمة التجارية رقم :  35879
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Class: 34 في الصنف :   34
Applicant Name: Khalil Maamoon Trading & 
Industry Co 

بإسم :  شركة خليل مأمون للتجارة و الصناعة  

Applicant Address :EgyptHeliopolis46 El 
Khalifa El Maamoun El Nozha Stree 
                

العنوان :  مصر العربية ، مصر الجديدة ، 46 شارع 
 الخليفة المأمون النزهة 

                
Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Mojam&apos;a Albakri Altabeq 6 

عنوان التبليغ  : رام الله ، مجمع البكري ، الطابق 
السادس جوال 0599235171 

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

) 314 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35893 العالمة التجارية رقم :  35893

Class: 40 في الصنف :   40
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan. 
                

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
 135-8505، اليابان. 

                
Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah - 
Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان 
للخدمات االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري 

- ط3 

Goods/Services:
Collectionsortingrecycling and disposal of 
industrial waste and trash 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والنفايات  المخلفات  من  والتخلص  تدوير  وإعادة  وفرز  جمع 

الصناعية. 
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Class: 34 في الصنف :   34
Applicant Name: Khalil Maamoon Trading & 
Industry Co 

بإسم :  شركة خليل مأمون للتجارة و الصناعة  

Applicant Address :EgyptHeliopolis46 El 
Khalifa El Maamoun El Nozha Stree 
                

العنوان :  مصر العربية ، مصر الجديدة ، 46 شارع 
 الخليفة المأمون النزهة 

                
Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Mojam&apos;a Albakri Altabeq 6 

عنوان التبليغ  : رام الله ، مجمع البكري ، الطابق 
السادس جوال 0599235171 

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

) 314 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35893 العالمة التجارية رقم :  35893

Class: 40 في الصنف :   40
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan. 
                

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
 135-8505، اليابان. 

                
Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah - 
Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان 
للخدمات االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري 

- ط3 

Goods/Services:
Collectionsortingrecycling and disposal of 
industrial waste and trash 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والنفايات  المخلفات  من  والتخلص  تدوير  وإعادة  وفرز  جمع 

الصناعية. 
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) 315 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35894 العالمة التجارية رقم :  35894

Class: 37 في الصنف :   37
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan.

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
135-8505، اليابان. 

Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah 
- Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان 
للخدمات االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري 

- ط3 
Goods/Services:
Installationmaintenance and repair of computer 
hardware  repair or maintenance of electronic 
machines and apparatus  repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الكمبيوتر ؛ إصالح أو صيانة األت 
االتصاالت  أو صيانة أجهزة  واالت  ؛ إصالح  االلكترونية  واالجهزة 

السلكية والالسلكية 

) 316 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35895 العالمة التجارية رقم :  35895

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan.

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
135-8505، اليابان. 

Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah 
- Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان للخدمات 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 
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Goods/Services:
Providing information concerning commercial sales  
mediation of mail-order sales via internet  providing 
information concerning commercial sales via internet 
and electronic mail  providing information and 
conducting consultation concerning information 
technology innovation  retail services or wholesale 
services for electrical machinery and apparatuses  
management of computerized files  computerized 
database management  compilation and systemization 
of information into computer databases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير المعلومات المتعلقة بالمبيعات التجارية ؛ وساطة مبيعات 
المتعلقة  المعلومات  توفير  ؛  اإلنترنت  عبر  البريد  عبر  الطلبات 
وتوفير  ؛  اإللكتروني  والبريد  اإلنترنت  عبر  التجارية  بالمبيعات 
المعلومات وإجراء االستشارات فيما يتعلق باالبتكار في تكنولوجيا 
المعلومات ؛ وخدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة لآلالت 
قواعد  إدارة  ؛  المحوسبة  الملفات  وإدارة  ؛  الكهربائية  واألجهزة 
البيانات المحوسبة ؛ تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر 

  

) 317 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35896 العالمة التجارية رقم :  35896

Class: 9 في الصنف :   9
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan.

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
135-8505، اليابان. 

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان للخدمات 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:

AC adapters  power distribution or control machines 
and apparatus  rechargeable batteries  batteries and 
cells  battery packs for computer  event recorders  
digital cameras  devices for wireless radio transmission  
telecommunication machines and apparatus  parts 
and accessories for telecommunication machines 
and apparatus  mobile phones  smartphones  battery 
chargers for mobile phone and smartphone  parts and 
accessories for mobile phone and smartphone  covers 
and cases for mobile phone and smartphone  computer 
network adaptersswitchesrouters and hubs  TV tuners 
for computer  personal digital assistants  smartglasses  
detachable computers  wearable computers  personal 
computers  computer servers  other electronic machine  
computer security software (downloadable / recorded)  
computer system management software (downloadable 
/ recorded)   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التحكم  أو  الطاقة  توزيع  وأجهزة  آالت  ؛  المتردد  التيار  محوالت 
والخاليا  البطاريات  ؛  الشحن  إلعادة  القابلة  البطاريات  ؛  فيها 
الكاميرات  ؛  األحداث  مسجالت  ؛  للكمبيوتر  البطارية  عبوات  ؛ 
الرقمية ؛ أجهزة البث الالسلكي ؛ أجهزة واالت االتصاالت السلكية 
االتصاالت  واالت  ألجهزة  والملحقات  الغيار  قطع  ؛  والالسلكية  
 ، الذكية  الهواتف   ، المحمولة  الهواتف  ؛  والالسلكية  السلكية 
أجهزة شحن البطاريات للهاتف المحمول والهواتف الذكية ، قطع 
أغطية   ، الذكية  والهواتف  المحمول  للهاتف  والملحقات  الغيار 
شبكة  محوالت   ، الذكية  والهواتف  المحمول  للهاتف  وحافظات 
الكمبيوتر ، مفتاح كهربائي ، أجهزة التوجيه والمحاور ؛ موالفات 
؛  ذكية  نظارات  ؛  رقمي شخصي  مساعدو  ؛  للكمبيوتر  التلفزيون 
؛  ارتداؤها  ؛ أجهزة كمبيوتر يمكن  للفصل  قابلة  أجهزة كمبيوتر 
أجهزة كمبيوتر شخصية ؛ خوادم كمبيوتر ؛ آلة إلكترونية أخرى ؛ 
برنامج أمان الكمبيوتر )قابل للتنزيل / مسجل( ؛ برنامج إدارة نظام 

الكمبيوتر )قابل للتنزيل / مسجل( ؛ 
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Goods/Services:
Providing information concerning commercial sales  
mediation of mail-order sales via internet  providing 
information concerning commercial sales via internet 
and electronic mail  providing information and 
conducting consultation concerning information 
technology innovation  retail services or wholesale 
services for electrical machinery and apparatuses  
management of computerized files  computerized 
database management  compilation and systemization 
of information into computer databases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير المعلومات المتعلقة بالمبيعات التجارية ؛ وساطة مبيعات 
المتعلقة  المعلومات  توفير  ؛  اإلنترنت  عبر  البريد  عبر  الطلبات 
وتوفير  ؛  اإللكتروني  والبريد  اإلنترنت  عبر  التجارية  بالمبيعات 
المعلومات وإجراء االستشارات فيما يتعلق باالبتكار في تكنولوجيا 
المعلومات ؛ وخدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة لآلالت 
قواعد  إدارة  ؛  المحوسبة  الملفات  وإدارة  ؛  الكهربائية  واألجهزة 
البيانات المحوسبة ؛ تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر 

  

) 317 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35896 العالمة التجارية رقم :  35896

Class: 9 في الصنف :   9
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan.

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
135-8505، اليابان. 

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان للخدمات 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:

AC adapters  power distribution or control machines 
and apparatus  rechargeable batteries  batteries and 
cells  battery packs for computer  event recorders  
digital cameras  devices for wireless radio transmission  
telecommunication machines and apparatus  parts 
and accessories for telecommunication machines 
and apparatus  mobile phones  smartphones  battery 
chargers for mobile phone and smartphone  parts and 
accessories for mobile phone and smartphone  covers 
and cases for mobile phone and smartphone  computer 
network adaptersswitchesrouters and hubs  TV tuners 
for computer  personal digital assistants  smartglasses  
detachable computers  wearable computers  personal 
computers  computer servers  other electronic machine  
computer security software (downloadable / recorded)  
computer system management software (downloadable 
/ recorded)   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التحكم  أو  الطاقة  توزيع  وأجهزة  آالت  ؛  المتردد  التيار  محوالت 
والخاليا  البطاريات  ؛  الشحن  إلعادة  القابلة  البطاريات  ؛  فيها 
الكاميرات  ؛  األحداث  مسجالت  ؛  للكمبيوتر  البطارية  عبوات  ؛ 
الرقمية ؛ أجهزة البث الالسلكي ؛ أجهزة واالت االتصاالت السلكية 
االتصاالت  واالت  ألجهزة  والملحقات  الغيار  قطع  ؛  والالسلكية  
 ، الذكية  الهواتف   ، المحمولة  الهواتف  ؛  والالسلكية  السلكية 
أجهزة شحن البطاريات للهاتف المحمول والهواتف الذكية ، قطع 
أغطية   ، الذكية  والهواتف  المحمول  للهاتف  والملحقات  الغيار 
شبكة  محوالت   ، الذكية  والهواتف  المحمول  للهاتف  وحافظات 
الكمبيوتر ، مفتاح كهربائي ، أجهزة التوجيه والمحاور ؛ موالفات 
؛  ذكية  نظارات  ؛  رقمي شخصي  مساعدو  ؛  للكمبيوتر  التلفزيون 
؛  ارتداؤها  ؛ أجهزة كمبيوتر يمكن  للفصل  قابلة  أجهزة كمبيوتر 
أجهزة كمبيوتر شخصية ؛ خوادم كمبيوتر ؛ آلة إلكترونية أخرى ؛ 
برنامج أمان الكمبيوتر )قابل للتنزيل / مسجل( ؛ برنامج إدارة نظام 

الكمبيوتر )قابل للتنزيل / مسجل( ؛ 
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cloud computing software (downloadable / recorded)  
other computer software (downloadable / recorded)  
display units for computers  keyboards for computer  
mice for computer  digitizer pens  computer styluses  
port replicator units  memory boards for computer  
computer peripherals and accessories  downloadable 
image filesvideo filesmovie files via internet  electronic 
publications

برامج الحوسبة السحابية )قابلة للتنزيل / تسجيل( ؛ برامج كمبيوتر 
أخرى ) قابل للتنزيل / مسجل( ؛ وحدات العرض ألجهزة الكمبيوتر 
؛ لوحات المفاتيح ل الحاسوب؛ الفئران للكمبيوتر. أقالم التحويل 
لوحات  المنفذ؛  المتماثل  النسخ  ؛ وحدات  الكمبيوتر  قلم  الرقمي. 
الذاكرة للكمبيوتر ؛ طرفيات الكمبيوتر وملحقاتها ؛ ملفات الصور 
؛  اإلنترنت  عبر  للتحميل  القابلة  األفالم  وملفات  الفيديو  وملفات 

المنشورات اإللكترونية

  

) 318 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35897 العالمة التجارية رقم :  35897

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك
Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan. 
                

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
135-8505، اليابان. 

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان للخدمات 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:

AC adapters  power distribution or control machines 
and apparatus  rechargeable batteries  batteries and 
cells  battery packs for computer  event recorders  
digital cameras  devices for wireless radio transmission  
telecommunication machines and apparatus  parts 
and accessories for telecommunication machines 
and apparatus  mobile phones  smartphones  battery 
chargers for mobile phone and smartphone  parts and 
accessories for mobile phone and smartphone  covers 
and cases for mobile phone and smartphone  computer 
network adaptersswitchesrouters and hubs  TV tuners 
for computer  personal digital assistants  smartglasses  
detachable computers  wearable computers  personal 
computers  computer servers  other electronic machine  
computer security software (downloadable / recorded)  
computer system management software (downloadable 
/ recorded)  cloud computing software (downloadable 
/ recorded)  other computer software (downloadable / 
recorded)  display units for computers  keyboards for 
computer mice for computer  digitizer pens  computer 
styluses  port replicator units  memory boards for 
computer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محوالت التيار المتردد ؛ آالت وأجهزة توزيع الطاقة أو التحكم فيها 
عبوات  ؛  والخاليا  البطاريات  ؛  الشحن  إلعادة  القابلة  البطاريات  ؛ 
البطارية للكمبيوتر ؛ مسجالت األحداث ؛ الكاميرات الرقمية ؛ أجهزة 
البث الالسلكي ؛ أجهزة واالت االتصاالت السلكية والالسلكية  ؛ قطع 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  واالت  ألجهزة  والملحقات  الغيار 
البطاريات  ، أجهزة شحن  الذكية  الهواتف   ، المحمولة  الهواتف  ؛ 
والملحقات  الغيار  قطع   ، الذكية  والهواتف  المحمول  للهاتف 
للهاتف  وحافظات  أغطية   ، الذكية  والهواتف  المحمول  للهاتف 
مفتاح   ، الكمبيوتر  شبكة  محوالت   ، الذكية  والهواتف  المحمول 
كهربائي ، أجهزة التوجيه والمحاور ؛ موالفات التلفزيون للكمبيوتر 
قابلة  كمبيوتر  أجهزة  ؛  ذكية  نظارات  ؛  رقمي شخصي  مساعدو  ؛ 
للفصل ؛ أجهزة كمبيوتر يمكن ارتداؤها ؛ أجهزة كمبيوتر شخصية 
؛ خوادم كمبيوتر ؛ آلة إلكترونية أخرى ؛ برنامج أمان الكمبيوتر )قابل 
 / للتنزيل  )قابل  الكمبيوتر  نظام  إدارة  برنامج  ؛  / مسجل(  للتنزيل 
مسجل( ؛ برامج الحوسبة السحابية )قابلة للتنزيل / تسجيل( ؛ برامج 
كمبيوتر أخرى ) قابل للتنزيل / مسجل( ؛ وحدات العرض ألجهزة 
الكمبيوتر ؛ لوحات المفاتيح ل الحاسوب؛ الفئران للكمبيوتر. أقالم 

التحويل الرقمي. قلم الكمبيوتر ؛ وحدات النسخ المتماثل المنفذ؛
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computer peripherals and accessories  downloadable 
image filesvideo filesmovie files via internet  electronic 
publications 

؛  وملحقاتها  الكمبيوتر  طرفيات  ؛  للكمبيوتر  الذاكرة  لوحات   
ملفات الصور وملفات الفيديو وملفات األفالم القابلة للتحميل عبر 

اإلنترنت؛ المنشورات اإللكترونية 

  

) 319 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35898 العالمة التجارية رقم :  35898

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan.

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
135-8505، اليابان. 

Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah 
- Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان 
للخدمات االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري 

- ط3 
Goods/Services:
Providing information concerning commercial sales  
mediation of mail-order sales via internet  providing 
information concerning commercial sales via internet 
and electronic mail  providing information and 
conducting consultation concerning information 
technology innovation  retail services or wholesale 
services for electrical machinery and apparatuses  
management of computerized files  computerized 
database management  compilation and systemization 
of information into computer databases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ وساطة مبيعات  التجارية  بالمبيعات  المتعلقة  المعلومات  توفير 
المتعلقة  المعلومات  توفير  ؛  اإلنترنت  عبر  البريد  عبر  الطلبات 
وتوفير  ؛  اإللكتروني  والبريد  اإلنترنت  عبر  التجارية  بالمبيعات 
المعلومات وإجراء االستشارات فيما يتعلق باالبتكار في تكنولوجيا 
المعلومات ؛ وخدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة لآلالت 
قواعد  إدارة  ؛  المحوسبة  الملفات  وإدارة  ؛  الكهربائية  واألجهزة 
البيانات المحوسبة ؛ تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر . 

  

) 320 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35899 العالمة التجارية رقم :  35899

Class: 37 في الصنف :   37
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك
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computer peripherals and accessories  downloadable 
image filesvideo filesmovie files via internet  electronic 
publications 

؛  وملحقاتها  الكمبيوتر  طرفيات  ؛  للكمبيوتر  الذاكرة  لوحات   
ملفات الصور وملفات الفيديو وملفات األفالم القابلة للتحميل عبر 

اإلنترنت؛ المنشورات اإللكترونية 

  

) 319 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35898 العالمة التجارية رقم :  35898

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan.

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
135-8505، اليابان. 

Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah 
- Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان 
للخدمات االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري 

- ط3 
Goods/Services:
Providing information concerning commercial sales  
mediation of mail-order sales via internet  providing 
information concerning commercial sales via internet 
and electronic mail  providing information and 
conducting consultation concerning information 
technology innovation  retail services or wholesale 
services for electrical machinery and apparatuses  
management of computerized files  computerized 
database management  compilation and systemization 
of information into computer databases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ وساطة مبيعات  التجارية  بالمبيعات  المتعلقة  المعلومات  توفير 
المتعلقة  المعلومات  توفير  ؛  اإلنترنت  عبر  البريد  عبر  الطلبات 
وتوفير  ؛  اإللكتروني  والبريد  اإلنترنت  عبر  التجارية  بالمبيعات 
المعلومات وإجراء االستشارات فيما يتعلق باالبتكار في تكنولوجيا 
المعلومات ؛ وخدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة لآلالت 
قواعد  إدارة  ؛  المحوسبة  الملفات  وإدارة  ؛  الكهربائية  واألجهزة 
البيانات المحوسبة ؛ تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر . 

  

) 320 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35899 العالمة التجارية رقم :  35899

Class: 37 في الصنف :   37
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك
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Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan. 
                

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
 135-8505، اليابان. 

                
Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah 
- Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان 
للخدمات االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري 

- ط3 

Goods/Services:
Installationmaintenance and repair of computer 
hardware  repair or maintenance of electronic 
machines and apparatus  repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الكمبيوتر ؛ إصالح أو صيانة األت 
االتصاالت  أو صيانة أجهزة  واالت  ؛ إصالح  االلكترونية  واالجهزة 

السلكية والالسلكية 

  ) 321 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35900 العالمة التجارية رقم :  35900

Class: 40 في الصنف :   40
Applicant Name: Dynabook Inc     بإسم :  داينابوك إنك

Applicant Address :6-15 Toyosu 5-ChomeKoto-
KuTokyo 135-8505Japan. 
                

العنوان :  15-6 ، تويوسو -5كهوميه، كوتو-كو ، طوكيو 
 135-8505، اليابان. 

                
Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي مهند عساف - اتقان للخدمات 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Collectionsortingrecycling and disposal of industrial 
waste and trash 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والنفايات  المخلفات  من  والتخلص  تدوير  وإعادة  وفرز  جمع 

الصناعية. 

  

) 322 (

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35901 العالمة التجارية رقم :  35901
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Class: 3 في الصنف :   3
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
فلسطين 

Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah 
- Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Soapscosmeticshair lotionspreparations for the 
cleaningcare and beautification of the skinscalp and 
hairhair styling productshair tintingbleachingdyeing 
and coloring preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشعر،  مستحضرات  التجميل،  ومستحضرات  الصابون 
الرأس  وفروة  الجلد  وتجميل  ورعاية  التنظيف،  مستحضرات  
والشعر، ومنتجات تصفيف الشعر، صبغات الشعر، مستضحرات 

التبييض، الصبغات ومستحضرات الصبغات. 

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

) 323 (

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35902 العالمة التجارية رقم :  35902

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
فلسطين 

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertisingbusiness planningbusiness 
managementdesktop activityassistance services 
for business management or business activities for 
industrial companies or commercialthe announcement 
of job servicesthe organization of trade fairs for the 
purposes of advertising or

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال, النشاط المكتبي, خدمات 
المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية لشركات صناعية او 
التجارية  المعارض  الوظائف، تنظيم  االعالن عن  تجارية, خدمات 
للغايات االعالنية او التجارية, الخدمات الترويجية المقدمة من قبل 
شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء, 

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات, 
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Class: 3 في الصنف :   3
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
فلسطين 

Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah 
- Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Soapscosmeticshair lotionspreparations for the 
cleaningcare and beautification of the skinscalp and 
hairhair styling productshair tintingbleachingdyeing 
and coloring preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشعر،  مستحضرات  التجميل،  ومستحضرات  الصابون 
الرأس  وفروة  الجلد  وتجميل  ورعاية  التنظيف،  مستحضرات  
والشعر، ومنتجات تصفيف الشعر، صبغات الشعر، مستضحرات 

التبييض، الصبغات ومستحضرات الصبغات. 

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

) 323 (

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35902 العالمة التجارية رقم :  35902

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
فلسطين 

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertisingbusiness planningbusiness 
managementdesktop activityassistance services 
for business management or business activities for 
industrial companies or commercialthe announcement 
of job servicesthe organization of trade fairs for the 
purposes of advertising or

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال, النشاط المكتبي, خدمات 
المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية لشركات صناعية او 
التجارية  المعارض  الوظائف، تنظيم  االعالن عن  تجارية, خدمات 
للغايات االعالنية او التجارية, الخدمات الترويجية المقدمة من قبل 
شركة تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء, 

خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات, 
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commercialpromotional services provided by a 
commercial company through the issuance of shops 
cards to customers preparing advertising or sales 
promotion models Servicesediting advertising 
textspublic display servicesassistance services for 
the operation of a trading company on the principle 
of excellencedisplay productssales promotion (the 
other parties)sales in public auctionspromotion and 
management services shopping centersassistance 
services commercial activities consisting of processing 
through communications networks worldand agencies 
of import and exportdirect advertising Computerssupply 
services to other parties requests (to buy products 
and services for other companies)distribution 
of samplescomputerized file managementpublic 
relationsnews agenciescommercialand agencies 
advertisingrent vending machinesrent advertising 
spacedissemination of advertising materialsassisting in 
business managementsearch for information to others 
in the computer filescompiling information in computer 
databasestranscriptionpreparation of advertising 
columnshelping to run a business or industrialbusiness 
administration artists representationdirect-mail 
advertisingupdated advertising materialscopies of 
documentsmarket studiespasting advertisingpublicity 
and external advertisingpollsorganize information 
in computer databasespublish texts advertising 
agenciessales and arranging sales servicesales service 
Wholesale and retail in any way whatsoeverservices 
assembling a variety of goods on behalf of othersand 
that General customers to enable preview and purchase 

تحرير النصوص االعالنية, خدمات عرض عامة, خدمات المساعدة 
المنتوجات,  عرض  االمتياز,  مبدأ  على  تجارية  شركة  لتشغيل 
عامة,  مزادات  في  المبيعات  اخرى(,  )الطراف  المبيعات  ترويج 
لالنشطة  المساعدة  التسوق, خدمات  مراكز  ادارة  ترويج وخدمات 
التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت 
على شبكة  المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية, 
المنتوجات  )شراء  االخرى  لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات, 
الملفات  ادارة  العينات,  توزيع  اخرى(,  لشركات  والخدمات 
وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة,  العالقات  المحوسبة, 
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 
في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  أعمدة  تحضير  النسخ,  حاسوب, 
التمثيل,  فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية  األعمال  إدارة 
نسخ  واإلعالن,  الدعاية  مواد  تحديث  المباشر,  بالبريد  اإلعالن 
واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات,  لصق  السوق,  دراسات  الوثائق, 
الخارجي, إستطالعات الرأي, تنظيم المعلومات في قواعد بيانات 
وترتيب  البيع  وكاالت  واإلعالن,  الدعاية  نصوص  نشر  حاسوب, 
باي طريقة كانت,  بالجملة وبالتجزئة  البيع  البيع, خدمات  خدمات 
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 

الزبائن من معاينتها و شرائها.  

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

  ) 324 (

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35903 العالمة التجارية رقم :  35903

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
فلسطين 
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Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertisingbusiness planningbusiness 
managementdesktop activityassistance services 
for business management or business activities for 
industrial companies or commercialthe announcement 
of job servicesthe organization of trade fairs for the 
purposes of advertising or commercialpromotional 
services provided by a commercial company through 
the issuance of shops cards to customers preparing 
advertising or sales promotion models Servicesediting 
advertising textspublic display servicesassistance 
services for the operation of a trading company on the 
principle of excellencedisplay productssales promotion 
(the other parties)sales in public auctionspromotion 
and management services shopping centersassistance 
services commercial activities consisting of processing 
through communications networks worldand agencies 
of import and exportdirect advertising Computerssupply 
services to other parties requests (to buy products 
and services for other companies)distribution 
of samplescomputerized file managementpublic 
relationsnews agenciescommercialand agencies 
advertisingrent vending machinesrent advertising 
spacedissemination of advertising materialsassisting in 
business managementsearch for information to others 
in the computer filescompiling information in computer 
databasestranscriptionpreparation of advertising 
columnshelping to run a business or industrialbusiness 
administration artists representationdirect-mail 
advertisingupdated advertising materialscopies of 
documentsmarket studiespasting advertisingpublicity 
and external advertisingpollsorganize information 
in computer databasespublish texts advertising 
agenciessales and arranging sales servicesales service 
Wholesale and retail in any way whatsoeverservices 
assembling a variety of goods on behalf of othersand 
that General customers to enable preview and purchase 

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

الزبائن من معاينتها و شرائها. 

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

  



239 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertisingbusiness planningbusiness 
managementdesktop activityassistance services 
for business management or business activities for 
industrial companies or commercialthe announcement 
of job servicesthe organization of trade fairs for the 
purposes of advertising or commercialpromotional 
services provided by a commercial company through 
the issuance of shops cards to customers preparing 
advertising or sales promotion models Servicesediting 
advertising textspublic display servicesassistance 
services for the operation of a trading company on the 
principle of excellencedisplay productssales promotion 
(the other parties)sales in public auctionspromotion 
and management services shopping centersassistance 
services commercial activities consisting of processing 
through communications networks worldand agencies 
of import and exportdirect advertising Computerssupply 
services to other parties requests (to buy products 
and services for other companies)distribution 
of samplescomputerized file managementpublic 
relationsnews agenciescommercialand agencies 
advertisingrent vending machinesrent advertising 
spacedissemination of advertising materialsassisting in 
business managementsearch for information to others 
in the computer filescompiling information in computer 
databasestranscriptionpreparation of advertising 
columnshelping to run a business or industrialbusiness 
administration artists representationdirect-mail 
advertisingupdated advertising materialscopies of 
documentsmarket studiespasting advertisingpublicity 
and external advertisingpollsorganize information 
in computer databasespublish texts advertising 
agenciessales and arranging sales servicesales service 
Wholesale and retail in any way whatsoeverservices 
assembling a variety of goods on behalf of othersand 
that General customers to enable preview and purchase 

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

الزبائن من معاينتها و شرائها. 

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

  



240 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

) 325 (

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35904 العالمة التجارية رقم :  35904

Class: 3 في الصنف :   3
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine 
                

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
 فلسطين 

                
Applicant for Correspondence:  3rd 
FloorRamallah TowerAl- Nuzha St..Ramallah 
- Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Soapscosmeticshair lotionspreparations for the 
cleaningcare and beautification of the skinscalp and 
hairhair styling productshair tintingbleachingdyeing 
and coloring preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لصابون ومستحضرات التجميل، مستحضرات الشعر، مستحضرات 
ومنتجات  والشعر،  الرأس  وفروة  الجلد  وتجميل  ورعاية  التنظيف، 
تصفيف الشعر، صبغات الشعر، مستضحرات التبييض، الصبغات 

ومستحضرات الصبغات. 

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

  ) 326 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35905 العالمة التجارية رقم :  35905

Class: 3 في الصنف :   3
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
فلسطين 
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Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Soapscosmeticshair lotionspreparations for the 
cleaningcare and beautification of the skinscalp and 
hairhair styling productshair tintingbleachingdyeing 
and coloring preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابون ومستحضرات التجميل، مستحضرات الشعر، مستحضرات 
ومنتجات  والشعر،  الرأس  وفروة  الجلد  وتجميل  ورعاية  التنظيف، 
تصفيف الشعر، صبغات الشعر، مستضحرات التبييض، الصبغات 

ومستحضرات الصبغات.  

  ) 327 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35906 العالمة التجارية رقم :  35906

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
فلسطين 

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertisingbusiness planningbusiness 
managementdesktop activityassistance services 
for business management or business activities for 
industrial companies or commercialthe announcement 
of job servicesthe organization of trade fairs for the 
purposes of advertising or commercialpromotional 
services provided by a commercial company through 
the issuance of shops cards to customers preparing 
advertising or sales promotion models Servicesediting 
advertising textspublic display servicesassistance 
services for the operation of a trading company on the 
principle of excellencedisplay productssales promotion  
(the other parties)sales in public auctionspromotion 
and management services shopping centersassistance 
services commercial activities consisting of processing 
through communications networks worldand agencies 
of import and exportdirect advertising Computerssupply 
services to other parties requests  (to buy products 
and services for other companies) distribution of 
samplescomputerized file managementpublic

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

المحوسبة, العالقات العامة, وكاالت االنباء التجارية,
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Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Soapscosmeticshair lotionspreparations for the 
cleaningcare and beautification of the skinscalp and 
hairhair styling productshair tintingbleachingdyeing 
and coloring preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابون ومستحضرات التجميل، مستحضرات الشعر، مستحضرات 
ومنتجات  والشعر،  الرأس  وفروة  الجلد  وتجميل  ورعاية  التنظيف، 
تصفيف الشعر، صبغات الشعر، مستضحرات التبييض، الصبغات 

ومستحضرات الصبغات.  

  ) 327 (
 

Date :23/04/2019 التاريخ: 2019/04/23

Trademark No.:35906 العالمة التجارية رقم :  35906

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار    

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
Manteqa Al Sina&apos;aya Palestaine

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - 
فلسطين 

Applicant for Correspondence:  3rd FloorRamallah 
TowerAl- Nuzha St..Ramallah - Palestine. 

عنوان التبليغ  : اتقان للخدمات االستشارية / رام الله - 
برج رام الله التجاري - ط3 

Goods/Services:
Advertisingbusiness planningbusiness 
managementdesktop activityassistance services 
for business management or business activities for 
industrial companies or commercialthe announcement 
of job servicesthe organization of trade fairs for the 
purposes of advertising or commercialpromotional 
services provided by a commercial company through 
the issuance of shops cards to customers preparing 
advertising or sales promotion models Servicesediting 
advertising textspublic display servicesassistance 
services for the operation of a trading company on the 
principle of excellencedisplay productssales promotion  
(the other parties)sales in public auctionspromotion 
and management services shopping centersassistance 
services commercial activities consisting of processing 
through communications networks worldand agencies 
of import and exportdirect advertising Computerssupply 
services to other parties requests  (to buy products 
and services for other companies) distribution of 
samplescomputerized file managementpublic

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

المحوسبة, العالقات العامة, وكاالت االنباء التجارية,
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 relationsnews agenciescommercialand agencies 
advertisingrent vending machinesrent advertising 
spacedissemination of advertising materialsassisting in 
business managementsearch for information to others 
in the computer filescompiling information in computer 
databasestranscriptionpreparation of advertising 
columnshelping to run a business or industrialbusiness 
administration artists representationdirect-mail 
advertisingupdated advertising materialscopies of 
documentsmarket studiespasting advertisingpublicity 
and external advertisingpollsorganize information 
in computer databasespublish texts advertising 
agenciessales and arranging sales servicesales service 
Wholesale and retail in any way whatsoeverservices 
assembling a variety of goods on behalf of othersand 
that General customers to enable preview and purchase 

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

لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها. 

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

) 328 (
 

Date :24/04/2019 التاريخ: 2019/04/24

Trademark No.:35910 العالمة التجارية رقم :  35910

Class: 29 في الصنف :   29
Applicant Name: Abu Humaid Trading & 
Industry co. LTD  

بإسم :   شركة أبو حميد للتجارة والصناعة المساهمة 
الخصوصية المحدودة    

Applicant Address :Gaza  Souq ALzawiyeh العنوان :  غزة سوق الزاوية   

Applicant for Correspondence:  Gaza  Souq 
ALzawiyeh

عنوان التبليغ  : غزة سوق الزاوية   

Goods/Services:

Meatfishpoultry and game  meat extracts  preserveddried 
and cooked fruits and vegetables  jelliesjamscompotes  
eggsmilk and milk products  edible oils and fats.                                                                              

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحم، فواكه  اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم جيلي ومربيات وفواكه 
الزيوت  الحليب،  ومنتجات  والحليب  البيض  بالسكر،  مطبوخة 

والدهون الصالحة لألكل. 

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 329 (
 

Date :24/04/2019 التاريخ: 2019/04/24

Trademark No.:35911 العالمة التجارية رقم :  35911

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: Abu Humaid Trading & 
Industry co. LTD  

بإسم :  شركة أبو حميد للتجارة والصناعة المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Gaza  Souq ALzawiyeh العنوان :  غزة سوق الزاوية   

Applicant for Correspondence:  Gaza  Souq 
ALzawiyeh

عنوان التبليغ  : غزة سوق الزاوية   

Goods/Services:
Coffeeteacocoaand artificial coffee  ricetapioca and sago  
flour and preparations made from cereals  breadpastry 
and confectionery  ices  honeytreacle  yeastbaking  
powder  salt  mustard  vinegarsauces    condiments     
spices  ice.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 
االصطناعية    األرز    التابيوكا والساغو    الدقيق والمستحضرات 
الحلويات  والحلويات     والفطائر  الخبز  الحبوب     المصنوعة من 
المثلجة    عسل النحل والعسل األسود    الخميرة ومسحوق الخبيز    
الملح    الخردل    الخل والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج.

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

  

) 330 (
 

Date :24/04/2019 التاريخ: 2019/04/24

Trademark No.:35912 العالمة التجارية رقم :  35912

Class: 31 في الصنف :   31
Applicant Name: Abu Humaid Trading & 
Industry co. LTD  

بإسم :   شركة أبو حميد للتجارة والصناعة المساهمة 
الخصوصية المحدودة    

Applicant Address :Gaza  Souq ALzawiyeh العنوان :  غزة سوق الزاوية   

Applicant for Correspondence:  Gaza  Souq 
ALzawiyeh

عنوان التبليغ  : غزة سوق الزاوية   
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) 329 (
 

Date :24/04/2019 التاريخ: 2019/04/24

Trademark No.:35911 العالمة التجارية رقم :  35911

Class: 30 في الصنف :   30
Applicant Name: Abu Humaid Trading & 
Industry co. LTD  

بإسم :  شركة أبو حميد للتجارة والصناعة المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Gaza  Souq ALzawiyeh العنوان :  غزة سوق الزاوية   

Applicant for Correspondence:  Gaza  Souq 
ALzawiyeh

عنوان التبليغ  : غزة سوق الزاوية   

Goods/Services:
Coffeeteacocoaand artificial coffee  ricetapioca and sago  
flour and preparations made from cereals  breadpastry 
and confectionery  ices  honeytreacle  yeastbaking  
powder  salt  mustard  vinegarsauces    condiments     
spices  ice.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 
االصطناعية    األرز    التابيوكا والساغو    الدقيق والمستحضرات 
الحلويات  والحلويات     والفطائر  الخبز  الحبوب     المصنوعة من 
المثلجة    عسل النحل والعسل األسود    الخميرة ومسحوق الخبيز    
الملح    الخردل    الخل والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج.

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

  

) 330 (
 

Date :24/04/2019 التاريخ: 2019/04/24

Trademark No.:35912 العالمة التجارية رقم :  35912

Class: 31 في الصنف :   31
Applicant Name: Abu Humaid Trading & 
Industry co. LTD  

بإسم :   شركة أبو حميد للتجارة والصناعة المساهمة 
الخصوصية المحدودة    

Applicant Address :Gaza  Souq ALzawiyeh العنوان :  غزة سوق الزاوية   

Applicant for Correspondence:  Gaza  Souq 
ALzawiyeh

عنوان التبليغ  : غزة سوق الزاوية   
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Goods/Services:

Grains and agriculturalhorticultural and forestry 
products not included in other classes  live animals  
fresh fruits and vegetables  seedsnatural plants and 
flowers  foodstuffs for animalsmalt.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غير  والغابات  البساتين  ومنتجات  الزراعية،  والمنتجات  الِغالل 
والخضروات  الفواكه  الحية،  الحيوانات  أخرى،  فئات  في  الواردة 
الغذائية  المواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة، 

الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت الملت 

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

) 331 (
 

Date :24/04/2019 التاريخ: 2019/04/24

Trademark No.:35913 العالمة التجارية رقم :  35913

Class: 35 في الصنف :   35
Applicant Name: Abu Humaid Trading & 
Industry co. LTD  

بإسم :   شركة أبو حميد للتجارة والصناعة المساهمة 
الخصوصية المحدودة    

Applicant Address :Gaza  Souq ALzawiyeh العنوان :  غزة سوق الزاوية   

Applicant for Correspondence:  Gaza  Souq 
ALzawiyeh

عنوان التبليغ  : غزة سوق الزاوية   

Goods/Services:

Advertising  business management  business 
administration  office functions.

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

المكتبي.

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

) 332 (

 

Date :24/04/2019 التاريخ: 2019/04/24

Trademark No.:35914 العالمة التجارية رقم :  35914

Class: 3 في الصنف :   3
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Applicant Name: Layth Abedalazez Amen     بإسم :  ليث عبد العزيز امين عرار

Applicant Address :Qalqelya - Kofthalith - 
0599644788

 العنوان :  قلقيلة - كفر ثلث - 0599644788 

Applicant for Correspondence:  Qalqelya - 
Kofthalith - 0599644788

عنوان التبليغ  : قلقيلة - كفر ثلث - 0599644788 

Goods/Services:

Bleaching preparations and other substances 
for laundry use  cleaningpolishingscouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumeryessential 
oilscosmeticshair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غسل  في  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحضرات 
وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، 
للشعر،  لوشن  وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول  عطور 

منظفات أسنان. 

) 333 (
 

Date :24/04/2019 التاريخ: 2019/04/24

Trademark No.:35916 العالمة التجارية رقم :  35916

Class: 41 في الصنف :   41
Applicant Name: Nour Taher Khalil Jaber 
Zuhour \ Jana Taher Khalil Jaber

بإسم :  نور طاهر خليل جابر زهور / جنى طاهر خليل 
جابر    

Applicant Address :Alquds kufur Aqab Alshar’e 
Alraeese   

العنوان :  القدس كفرعقب الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:  Alquds kufur 
Aqab Alshar’e Alraeese   

عنوان التبليغ  : القدس كفرعقب الشارع الرئيسي

Goods/Services:

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرياضية  األنشطة   ، الترفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم 

والثقافية

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 334 (

Date :25/04/2019 التاريخ: 2019/04/25

Trademark No.:35921 العالمة التجارية رقم :  35921

Class: 28 في الصنف :   28
Applicant Name: Shirkt  B  Mrktingar 
Slyushinz Lalistisharat Altswekiah 

بإسم :  شركة بي ماركتنج سليوشنز لإلستشارات 
التسويقية م.خ.م    

Applicant Address :ramllah/albireh العنوان :  رام الله / البيرة 

Applicant for Correspondence:  Ramllah/ 
Alarsal/Amart Alabse/ Tabk 7 

عنوان التبليغ  : رام الله / األرسال / عمارة العبسي / ط 7 

Goods/Services:

Games and playthings  gymnastic and sporting articles 
not included in other classes  decorations for Christmas 
trees. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 

واألدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، زينة 
لشجرة عيد الميالد. 

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

) 335 (
 

Date :25/04/2019 التاريخ: 2019/04/25

Trademark No.:35923 العالمة التجارية رقم :  35923

Class: 32 في الصنف :   32
Applicant Name: Anas Mohamad Said Lequnia بإسم :  أنس محمد سعيد لقيانية     
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Applicant Address :Ramallah Am Alsharayet 
Moqabel Subermarket Asal Wabasal

العنوان :  رام الله أم الشرايط مقابل سوبرماركت عسل 
وبصل 

Applicant for Correspondence:  Ramallah Am 
Alsharayet Moqabel Subermarket Asal Wabasal

عنوان التبليغ  : رام الله أم الشرايط مقابل سوبرماركت 
عسل وبصل 

Goods/Services:

Juice (Fruit)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عصائر فواكه 

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

) 336 (
 

Date :25/04/2019 التاريخ: 2019/04/25

Trademark No.:35924 العالمة التجارية رقم :  35924

Class: 5 في الصنف :   5
Applicant Name: Novartis AG     بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address :4002 BaselSwitzerland العنوان :  4002 بازل، سويسرا 

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية. 
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) 337 (

Date :25/04/2019 التاريخ: 2019/04/25

Trademark No.:35925 العالمة التجارية رقم :  35925

Class: 32 في الصنف :   32
Applicant Name: The Coca-Cola Company     بإسم :  ذا كوكا - كوال كومبني

Applicant Address :One Coca-Cola 
PlazaAtlantaGeorgia 30313United States of America

العنوان :  وان كوكا-كوال بالزا، أتالنتا، جيورجيا 30313، 
الواليات المتحدة األمريكية 

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 
74RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:

Beveragesnamelydrinking watersflavored 
watersmineral and aerated waters  and other non-
alcoholic beveragesnamelysoft drinksenergy drinks and 
sports drinks  fruit drinks and juices  syrupsconcentrates 
and powders for making beveragesnamely flavored 
watersmineral and aerated waterssoft drinksenergy 
drinkssports drinksfruit drinks and juices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المشروبات وتحديدا مياه الشرب والمياه المنكهة والمياه 

المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية وتحديدا 
المشروبات الخفيفة ومشروبات الطاقة ومشروبات الرياضيين؛ 
المشروبات المستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ أشربة و 

مركزات و مساحيق لتحضير المشروبات وتحديدا المياه المنكهة 
والمياه المعدنية والغازية والمشروبات الخفيفة ومشروبات 
الطاقة ومشروبات الرياضيين والمشروبات المستخلصة من 

الفواكه وعصائر الفواكه. 

  

) 338 (
 

Date :29/04/2019 التاريخ: 2019/04/29

Trademark No.:35927 العالمة التجارية رقم :  35927

Class: 9 في الصنف :   9
Applicant Name: DONGGUAN JIALAN 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
CO.LIMITED 

بإسم :  دونغوان جياالن إلكترونيكس تكنولوجي كو.، 
ليمتد    
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Applicant Address :AREA A2/
FBLOCK ENO.1KEYUAN 
ROADKEYUAN CITYTANGXIA 
TOWNDONGGUANGUANGDONG 
PROVINCECHINA 
                

العنوان :  إيريا أيه، 2/إف، بلوك ئي، رقم 1، كيوان رود، 
كيوان سيتي، تانجكسيا تاون، دونغوان، غوانغوان، 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين. 
                

Applicant for Correspondence:  Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202 

عنوان التبليغ  : نابلس – شارع رفيديا عمارة جوال – 
الطابق السادس  ص ب 219 

Goods/Services:

Telephones (Portable—)  ,Speaking tubesCell 
phone strapsCabinets for loudspeakersMegapho
nesRadiosSound transmitting apparatus ,Sound 
recording apparatusHeadphonesEar plugs for 
diversBatterieselectricChargers for electric batteries 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هواتف محمولة ، أنابيب للتخاطب، أطواق للهواتف الخلوية، 
كبائن لمكبرات الصوت، مكبرات الصوت، أجهزة راديو، أجهزة 

نقل الصوت، أجهزة تسجيل الصوت، سماعات األذن، سدادات 
أذن للغواصين، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن البطاريات 

الكهربائية 

) 339 (
 

Date :29/04/2019 التاريخ: 2019/04/29

Trademark No.:35928 العالمة التجارية رقم :  35928

Class: 14 في الصنف :   14
Applicant Name: CORPORACION 
HABANOSS.A 

بإسم :  كوربوراسيون هابانوس، إس.أيه.  

Applicant Address :Carretera Vieja de 
Guanabacoa y L?nea del Ferrocarril 
FinalGuanabacoaLa HabanaCuba.

العنوان :  كاريتيرا فييجا دي غواناباكاو واي لينيا ديل فيروكاريل 
فاينال، غواناباكاو، ال هابانا، كوبا.                 

Applicant for Correspondence:  Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202 

عنوان التبليغ  : نابلس – شارع رفيديا عمارة جوال – الطابق 
السادس  ص ب 219 

Goods/Services:
Precious metals and their alloys  
jewelleryprecious and semi-precious stones  
horological and chronometric instruments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعادن النفيسة وسبائكها؛ المجوهرات، األحجار الكريمة وشبه 

الكريمة؛ ، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة 
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العالمات المجددة
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رقم 
العالمة

اسم مالك العالمة
رقم 

الصنف
تاريخ 
الحماية

19 شركة سجائر القدس المساهمة المحدودة 34 2033/12/29

20 شركة سجائر القدس المساهمة المحدودة 34 2033/12/29

625 شالتون اي ان سي 3 1980/05/22

625 شالتون اي ان سي 3 1980/05/22

3653 شركة المشروبات الوطنية م خ م 32 2030/07/29

3861 شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهة المحدودة 29 2030/10/22

3911 جولدن باكيس بابليكيشنز ال تي دي 16 2030/11/18

3912 جولدن باكيس بابليكيشنز ال تي دي 16 2030/11/18

4838 باير اس أي اس 5 2032/02/13

5396 شركة الشرق االدنى للتجارة 29 2032/05/05

5553 شركة سبارتن الحديثة للصناعه 3 2032/08/25

5556 شركة سبارتن الحديثة للصناعه 3 2032/08/25

5563 شركة سبارتن الحديثة للصناعه 3 2032/08/25

5566 شركة سبارتن الحديثة للصناعه 3 2032/08/25

5568 شركة سبارتن الحديثة للصناعه 3 2032/08/25

5645 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/07/21

5679 شركة القصراوي التجارية الصناعية 30 2032/09/21

5680 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/09/21

5681 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/09/21

5682 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/09/21

5694 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/09/21

5857 مجموعة كلورايد 9 2032/11/23

5916 اوسرام جزلشافت ميت بيشرانكتر هافتونغ 11 2033/02/22

6015 شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية المحدودة 32 2033/02/17

6072 شركة استثمارات باما فورزا 25 2033/04/05

6073 دياغو بي ال سي 32 2033/04/04

6074 دياغو بي ال سي 16 2033/04/04

6076 دياغو بي ال سي 33 2033/04/04

6160 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي 42 2033/04/16

6161 اف سي اي يو اس ال ال سي 12 2033/04/16

6166 بارما الت اس بي ايه 30 2033/04/13
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5563 شركة سبارتن الحديثة للصناعه 3 2032/08/25

5566 شركة سبارتن الحديثة للصناعه 3 2032/08/25

5568 شركة سبارتن الحديثة للصناعه 3 2032/08/25

5645 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/07/21

5679 شركة القصراوي التجارية الصناعية 30 2032/09/21

5680 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/09/21

5681 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/09/21

5682 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/09/21

5694 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2032/09/21

5857 مجموعة كلورايد 9 2032/11/23

5916 اوسرام جزلشافت ميت بيشرانكتر هافتونغ 11 2033/02/22

6015 شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية المحدودة 32 2033/02/17

6072 شركة استثمارات باما فورزا 25 2033/04/05

6073 دياغو بي ال سي 32 2033/04/04

6074 دياغو بي ال سي 16 2033/04/04

6076 دياغو بي ال سي 33 2033/04/04

6160 هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي 42 2033/04/16

6161 اف سي اي يو اس ال ال سي 12 2033/04/16

6166 بارما الت اس بي ايه 30 2033/04/13
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6167 بارما الت اس بي ايه 5 2033/04/13

6168 بارما الت اس بي ايه 29 2033/04/13

6169 بارما الت اس بي ايه 32 2033/04/13

6179 سيتي غروب انك 36 2033/04/20

6181 اسوستيك كومبيوتر انكوربوريشن 9 2033/05/09

6183 توتال اس ايه 4 2033/05/10

6186 توتال اس ايه 4 2033/05/10

6187 توتال اس ايه 4 2033/05/10

6197 سان بيليجرينو اس بي ايه 32 2033/05/19

6198 سان بيليجرينو اس بي ايه 32 2033/05/19

6199 سان بليجرينو اس بي ايه 32 2033/05/19

6200 سان بليجرينو اس بي ايه 32 2033/05/19

6246 شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها 29 2033/05/03

6247 شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها 29 2033/05/03

6248 شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها 29 2033/05/03

6249 شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها 29 2033/05/03

6304 ليساففريه كومباجنيه 30 2033/05/13

6363 شركة بنات فيركا في بالستيك سانايي انونيم سيركيتي 22 2033/07/28

6366 ريكيت بنكيزر فانيش بي.في. 3 2033/07/05

6367 ريكيت بينكايسار ان في 3 2033/07/05

6368 ريكيت بنكيزر باور كلينرز بي. في. 3 2033/07/05

6389 ان بي ايه بروبارتيز، انك. 41 2033/08/02

6415 بريتش -امريكان تومباكو ) براوند س( ليمتد 34 2033/07/04

6469 فيليب موريس إنفستمنت بي. في./ االردن 34 2033/08/27

6470 فيليب موريس إنفستمنت بي. في./ االردن 34 2033/08/25

6519 روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد 3 2033/09/26

6540 ماجيك هاوس فورسالجنينغز ايه بي 32 2033/10/04

6635 فاشيون بوكس اس.بي.ايه. 3 2033/12/17

6636 فاشيون بوكس اس.بي.ايه. 9 2033/12/07

11569 شركة الجواهر للصناعات الغذائيه العادية العامه 30 2026/07/17

14614 شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 29 2029/02/18
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14615 شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 29 2029/02/18

14616 شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 29 2029/02/18

14617 شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 29 2029/02/18

14635 الشركة التفاعلية للخدمات المعلوماتية 38 2029/02/20

14636 الشركة التفاعلية للخدمات المعلوماتية 16 2029/02/20

15000 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة/

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة 30 2029/05/26

15237 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 30 2029/07/23

15240 ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا 12 2029/07/24

15724 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2029/12/22

15725 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2029/12/22

15726 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2029/12/22

15727 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2029/12/22

15795 اسالم وائل محي الدين ملحيس 30 2030/01/22

15798 شركة الكمال للمالحة والتخليص المساهمة الخصوصية المحدودة 39 2030/01/26

15799 شركة الكمال للمالحة والتخليص المساهمة الخصوصية المحدودة 39 2030/01/26

15929 شركة ريتش لخدمات االتصاالت المساهمة الخصوصية المحدودة 38 2030/03/02

16086 الشركة العربية لمراكز التسوق م.ع.م. 35 2030/04/12

16088 الشركة العربية لمراكز التسوق م.ع.م. 35 2030/04/12

16089 الشركة العربية لمراكز التسوق م.ع.م. 35 2030/04/12

16107 شركة ويزرد لصناعة الصابون والتجارة 3 2030/04/16

16142 الشركة االهلية لالدوات والتجهيزات المكتبية م.خ.م. 16 2030/05/03

16203 الشركة القطرية الدولية للصناعات الحديثة 19 2030/05/21

16220 شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية 16 2030/05/25

16221 شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية 3 2030/05/25

16222 شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية 16 2030/05/25

16297 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2030/06/07

16307 شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2030/06/11

16308 شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2030/06/11

16309 شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2030/06/11

16310 شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2030/06/11
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14615 شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 29 2029/02/18

14616 شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 29 2029/02/18

14617 شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية 29 2029/02/18

14635 الشركة التفاعلية للخدمات المعلوماتية 38 2029/02/20

14636 الشركة التفاعلية للخدمات المعلوماتية 16 2029/02/20

15000 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة/

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة 30 2029/05/26

15237 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 30 2029/07/23

15240 ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا 12 2029/07/24

15724 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2029/12/22

15725 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2029/12/22

15726 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2029/12/22

15727 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2029/12/22

15795 اسالم وائل محي الدين ملحيس 30 2030/01/22

15798 شركة الكمال للمالحة والتخليص المساهمة الخصوصية المحدودة 39 2030/01/26

15799 شركة الكمال للمالحة والتخليص المساهمة الخصوصية المحدودة 39 2030/01/26

15929 شركة ريتش لخدمات االتصاالت المساهمة الخصوصية المحدودة 38 2030/03/02

16086 الشركة العربية لمراكز التسوق م.ع.م. 35 2030/04/12

16088 الشركة العربية لمراكز التسوق م.ع.م. 35 2030/04/12

16089 الشركة العربية لمراكز التسوق م.ع.م. 35 2030/04/12

16107 شركة ويزرد لصناعة الصابون والتجارة 3 2030/04/16

16142 الشركة االهلية لالدوات والتجهيزات المكتبية م.خ.م. 16 2030/05/03

16203 الشركة القطرية الدولية للصناعات الحديثة 19 2030/05/21

16220 شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية 16 2030/05/25

16221 شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية 3 2030/05/25

16222 شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية 16 2030/05/25

16297 سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي 30 2030/06/07

16307 شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2030/06/11

16308 شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2030/06/11

16309 شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2030/06/11

16310 شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2030/06/11
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16347 اميركان اليف إنشورنس كومباني 36 2030/06/28

16348 اميركان اليف إنشورنس كومباني 36 2030/06/28

16650 شركة درس للتجارة العامة والنقليات 30 2030/08/31

16718 شركة القصراوي الصناعية التجارية 29 2030/09/28

16790 شركة البينار للتجارة العامة 29 2030/10/08

16808 شركة القصراوي الصناعية التجارية 29 2030/10/14

16809 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2030/10/14

16823 شركة دّرس للتجارة العامة والنقليات 30 2030/10/20

17084 شركة الغد لالستيراد والتصدير العادية العامة 25 2031/01/25

17240 شركة الشمس للتجارة واالستثمار 25 2031/02/23

17241 شركة الشمس للتجارة واالستثمار 18 2031/02/23

17256 شركة القصراوي الصناعية التجارية 29 2031/03/01

17352 خالد حمدان محمد حمادة 30 2031/03/23

17368 خالد حمدان محمد حمادة 3 2031/03/28

17370 خالد حمدان محمد حمادة 27 2031/03/28

17372 خالد حمدان محمد حمادة 32 2031/03/28

17373 خالد حمدان محمد حمادة 35 2031/03/28

17374 خالد حمدان محمد حمادة 35 2031/03/28

17407 شركة ايليت للصناعات البالستيكية 21 2031/04/04

17541 شركة الشعراوي للمواد الغذائية 30 2031/04/27

17617 شركة اكحيلكو لالستثمار 16 2031/05/19

17618 شركة اكحيلكو لالستثمار 16 2031/05/19

17722 شركة مقدادي للمواد الزراعيه م.خ.م 35 2031/06/08

17790 اساف ساندروسي 25 2031/06/22

17893 شركة االوائل للتوريدات الغذائية والتسويق 31 2031/07/15

18034 شركة كوول نت الجديدة لخدمات االتصال المساهمة الخاصة المحدودة 38 2031/08/17

18279 شركة البايض للمواد الغذائية 29 2031/10/24

18300 شركة البايض للمواد الغذائية 29 2031/10/31

18301 شركة البايض للمواد الغذائية 29 2031/10/31

18398 ناهض محمد هاشم ضبان 11 2031/11/28

18577 شركة الخليفة للتجارة العامة واالستثمار 30 2031/12/29
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18826 شركة مؤسسة السنابل ال نتاج المواد الغذائية المساهمة الخصوصية المحدوده 29 2032/03/01

18964 شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م.خ.م 30 2032/04/04

19154 منى حسين محمد ابو بكر 5 2032/05/11

19180 شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م.خ.م 30 2032/05/18

19229 شركة باصات شاهين مساهمة خصوصية 39 2032/05/30

19792 محمد محمود ابراهيم السيد 30 2032/10/12

20041 شفيق محمود خالد ازحيمان 30 2032/12/06

20042 شفيق محمود خالد ازحيمان 30 2032/12/06

20212 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20213 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20215 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20216 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20217 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20223 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20224 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20227 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20228 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20229 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20230 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20232 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20245 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/26

20288 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20289 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20293 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20295 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20297 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20298 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20324 شركة العاشور للمنظفات الكيماوية م . خ . م 3 2033/01/10

20415 محمد داود عبد البدن 30 2033/01/24

20439 ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 7 2033/01/30

20440 ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 9 2033/01/30
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18826 شركة مؤسسة السنابل ال نتاج المواد الغذائية المساهمة الخصوصية المحدوده 29 2032/03/01

18964 شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م.خ.م 30 2032/04/04

19154 منى حسين محمد ابو بكر 5 2032/05/11

19180 شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م.خ.م 30 2032/05/18

19229 شركة باصات شاهين مساهمة خصوصية 39 2032/05/30

19792 محمد محمود ابراهيم السيد 30 2032/10/12

20041 شفيق محمود خالد ازحيمان 30 2032/12/06

20042 شفيق محمود خالد ازحيمان 30 2032/12/06

20212 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20213 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20215 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20216 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20217 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20223 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20224 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20227 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20228 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20229 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20230 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20232 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/21

20245 ستاريوز توباكو انك 34 2032/12/26

20288 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20289 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20293 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20295 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20297 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20298 شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات 20 2033/01/08

20324 شركة العاشور للمنظفات الكيماوية م . خ . م 3 2033/01/10

20415 محمد داود عبد البدن 30 2033/01/24

20439 ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 7 2033/01/30

20440 ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 9 2033/01/30
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20441 ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 11 2033/01/30

20442 ديملر بارتس براند جي أم بي أتش 12 2033/01/30

20443 عماد فايز ادهم المؤقت 30 2033/01/31

20444 عماد فايز ادهم المؤقت 30 2033/01/31

20445 عماد فايز ادهم المؤقت 30 2033/01/31

20446 عماد فايز ادهم المؤقت 30 2033/01/31

20455 الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 6 2033/02/01

20456 الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 6 2033/02/01

20457 الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 6 2033/02/01

20459 ماجد مرتضى علي نيروخ 6 2033/02/01

20460 د.ماجد مرتضى علي نيروخ 6 2033/02/01

20470 شركة كرمبز بيك شوب للمعجنات المساهمة الخصوصية المحدوده 43 2033/02/06

20471 محمد محمد تيسير زكريا زلوم 43 2033/02/06

20472 محمد محمد تيسير زكريا زلوم 35 2033/02/06

20589 شركة يوسف وغيث/ رواد األفـق للستااليت والخلوي 9 2033/02/27

20593 راف بارياتش ) 8( اندستريز ال تي دي. 6 2033/02/28

20618 شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة العامة م - م 7 2033/03/11

20619 شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة العامة م - م 9 2033/03/11

20620 شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة العامة م - م 11 2033/03/11

20631 شركة السلطان للفواكه الطازجة المساهمة الخصوصية المحدودة 29 2033/03/13

20636 شركة دياموند لألزياء العادية العامة 25 2033/03/13

20659 نو فير إنترناشيونال ليمتد 25 2033/03/22

20660 نو فير إنترناشيونال ليمتد 25 2033/03/22

20661 سيجافريدوزانيتي ايسبريسوورلدوايد اس.ايه. 43 2033/03/22

20664 شركة جاال لتسويق مواد التنظيف والتجميل 16 2033/03/22

20665 شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل 3 2033/03/22

20786 أوايستر كوزميتكس أس . بي . إيه 3 2033/04/03

20787 أوايستر كوزميتكس أس . بي . إيه 3 2033/04/03

20788 أوايستر كوزميتكس أس . بي . إيه 3 2033/04/03

20789 أوايستر كوزميتكس أس . بي . إيه 3 2033/04/03

20790 أوايستر كوزميتكس أس . بي . إيه 3 2033/04/03
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رقم 
العالمة

اسم مالك العالمة
رقم 

الصنف
تاريخ 
الحماية

20797 شركة اعمار العقارية 37 2033/04/04

20798 شركة اعمار العقارية 36 2033/04/04

20799 شركة اعمار العقارية 36 2033/04/04

20800 شركة اعمار العقارية 37 2033/04/04

20801 شركة اعمار العقارية 43 2033/04/04

20802 شركة اعمار العقارية 43 2033/04/04

20841 يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 16 2033/04/04

20842 يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 5 2033/04/04

20843 كاريليا توباكو كومباني ، إنك. 34 2033/04/08

20857 شركة المجد دولفين للمواد االنشائية العادية المحدودة 11 2033/04/11

20859 جيانغمين داتشانغجيانغ جروب كو.، ليمتد 12 2033/04/12

20860 جيانغمين داتشانغجيانغ جروب كو.، ليمتد 12 2033/04/12

20868 بوكينغ. كوم بي. في. 43 2033/04/18

20918 كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي. 30 2033/04/24

20925 شركة مطاعم االقصى للمأكوالت 43 2033/04/11

20926 واصف قاسم مصطفى فريحات 43 2033/04/25

20956 ان بي ايه بروبرتيز, انك. 41 2033/04/30

20962 شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل 5 2033/05/02

20965 شركة ابوحميد للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة 29 2033/05/03

20966 شركة ابوحميد للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة 35 2033/05/03

20967 شركة ابوحميد للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2033/05/03

20968 شركة ابوحميد للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة 31 2033/05/03

20971 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 5 2033/05/06

20972 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 29 2033/05/06

20974 اسكاي انترناشيونال ايه جي 35 2033/05/06

20978 مايكل شلوسر 10 2033/05/07

20979 مايكل شلوسر 10 2033/05/07

20980 شركة فلسطين لتشجيع رياضة االطفال )خطوات( 28 2033/05/08

20981 شركة فلسطين لتشجيع رياضة االطفال )خطوات( 41 2033/05/08

20986 جروبو بيمبو إس. ايه. بي. دي. سي. في. 29 2033/05/10

20987 جروبو بيمبو إس. يه. بي. دي. سي. في. 29 2033/05/10
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اسم مالك العالمة
رقم 

الصنف
تاريخ 
الحماية

20797 شركة اعمار العقارية 37 2033/04/04

20798 شركة اعمار العقارية 36 2033/04/04

20799 شركة اعمار العقارية 36 2033/04/04

20800 شركة اعمار العقارية 37 2033/04/04

20801 شركة اعمار العقارية 43 2033/04/04

20802 شركة اعمار العقارية 43 2033/04/04

20841 يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 16 2033/04/04

20842 يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 5 2033/04/04

20843 كاريليا توباكو كومباني ، إنك. 34 2033/04/08

20857 شركة المجد دولفين للمواد االنشائية العادية المحدودة 11 2033/04/11

20859 جيانغمين داتشانغجيانغ جروب كو.، ليمتد 12 2033/04/12

20860 جيانغمين داتشانغجيانغ جروب كو.، ليمتد 12 2033/04/12

20868 بوكينغ. كوم بي. في. 43 2033/04/18

20918 كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي. 30 2033/04/24

20925 شركة مطاعم االقصى للمأكوالت 43 2033/04/11

20926 واصف قاسم مصطفى فريحات 43 2033/04/25

20956 ان بي ايه بروبرتيز, انك. 41 2033/04/30

20962 شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل 5 2033/05/02

20965 شركة ابوحميد للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة 29 2033/05/03

20966 شركة ابوحميد للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة 35 2033/05/03

20967 شركة ابوحميد للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة 30 2033/05/03

20968 شركة ابوحميد للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة 31 2033/05/03

20971 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 5 2033/05/06

20972 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 29 2033/05/06

20974 اسكاي انترناشيونال ايه جي 35 2033/05/06

20978 مايكل شلوسر 10 2033/05/07

20979 مايكل شلوسر 10 2033/05/07

20980 شركة فلسطين لتشجيع رياضة االطفال )خطوات( 28 2033/05/08

20981 شركة فلسطين لتشجيع رياضة االطفال )خطوات( 41 2033/05/08

20986 جروبو بيمبو إس. ايه. بي. دي. سي. في. 29 2033/05/10

20987 جروبو بيمبو إس. يه. بي. دي. سي. في. 29 2033/05/10
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رقم 
العالمة

اسم مالك العالمة
رقم 

الصنف
تاريخ 
الحماية

20988 جروبو بيمبو إس. ايه. بي. دي. سي. في. 29 2033/05/10

20989 جروبو بيمبو إس. ايه. بي. دي. سي. في. 30 2033/05/10

20990 جروبو بيمبو إس. ايه. بي. دي. سي. في. 29 2033/05/10

20991 جروبو بيمبو إس. ايه. بي. دي. سي. في. 30 2033/05/10

20992 جروبو بيمبو إس. ايه. بي. دي. سي. في. 30 2033/05/10

20993 جروبو بيمبو إس. ايه. بي. دي. سي. في. 30 2033/05/10

21010 شركة الحجاز للشوكاالتة 30 2033/05/13

21016 شركة الخليل مول التجارية - العادية العامة 25 2033/05/15

21055 شاندونج لينجلونج تاير كو.، ال تي دي. 12 2033/05/20

21089 بريدجستون اليسنسينغ سيرفيسز، اينك. 12 2033/05/29

21096 شركة مجموعة فنون التجارية 35 2033/05/30

21133 بيرسدورف أي جي 3 2033/06/05

21140 ابفاي إنك. 5 2033/06/07

21141 ابفاي إنك. 42 2033/06/07

21169 نوفارتس ايه جي 5 2033/06/18

21170 نوفارتس ايه جي 5 2033/06/18

21176 شركة المخبريون العرب ذ.م.م. 42 2033/06/19

21181 شانيا ريسورسيز سنو بريوري ) لياونينج ( كومباني ليمتد 32 2033/06/20

21182 فالينتينو اس. بي. ايه. 3 2033/06/20

21183 باريال جي. اي ار. فراتيلي – سوسيتا بير ازيوني 30 2033/06/20

21227 كابوشيكي كايشا بايلوت كوربوريشن )تعمل أيضا تحت اسم بايلوت كوربوريشن( 16 2033/06/26

21242 ألدو غروب إنترناشونال أي جي 35 2033/06/28

21243 ألدو غروب إنترناشونال أي جي 18 2033/06/28

21244 ألدو غروب إنترناشونال أي جي 25 2033/06/28

21260 جروبو بيمبو أس. ايه. بي. دي سي. في. 35 2033/07/02

21316 شركة النبيل للصناعات الغذائية 29 2033/07/17

21317 شركة النبيل للصناعات الغذائية 30 2033/07/17

21319 شركة النبيل للصناعات الغذائية 43 2033/07/17

21453 شركة مسروجي للتجارة العامة مساهمة خصوصية 5 2033/08/09

21566 اوتيركو, اس. ايه. 18 2033/09/06

21567 اوتيركو, اس. ايه. 25 2033/09/06
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الصنف
تاريخ 
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21568 اوتيركو, اس. ايه. 35 2033/09/06

21612 تشاينا توباكو هيونان اندستريال كو ليميتد 34 2033/09/05

21649 شركة اجا للصناعات الدوائية المحدودة 5 2033/09/19

21699 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21700 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21701 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21702 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21704 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21751 ايت جروب هولدينج ليميتد 43 2033/10/21

21775 بوكينغ. كوم بي. في. 43 2033/10/31

21776 بوكينغ. كوم بي. في. 43 2033/10/31

21961 هيونداي كوربوريشن 7 2033/12/04

21962 هيونداي كوربوريشن 9 2033/12/04

21963 هيونداي كوربوريشن 11 2033/12/04
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الصنف
تاريخ 
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21568 اوتيركو, اس. ايه. 35 2033/09/06

21612 تشاينا توباكو هيونان اندستريال كو ليميتد 34 2033/09/05

21649 شركة اجا للصناعات الدوائية المحدودة 5 2033/09/19

21699 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21700 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21701 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21702 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21704 ميواه براندز )اس( بي تي اي ال تي دي 29 2033/10/03

21751 ايت جروب هولدينج ليميتد 43 2033/10/21

21775 بوكينغ. كوم بي. في. 43 2033/10/31

21776 بوكينغ. كوم بي. في. 43 2033/10/31

21961 هيونداي كوربوريشن 7 2033/12/04

21962 هيونداي كوربوريشن 9 2033/12/04

21963 هيونداي كوربوريشن 11 2033/12/04



العالمات التي
تم التعديل عليها
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( 1 )
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: 5857

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5857

In class 9 في الصنف 9
Has Changed /or Correction his name

From: CHLORIDE GROUP
TO: Chloride Group Limited
Chloride Group Limited

قد غير/ او صحح اسمه

من :  مجموعة كلورايد
الى :كلورايد غروب ليمتد  

كلورايد غروب ليمتد

( 2 )
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:5916 

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5916

In class 11 في الصنف 11
Has Changed /or Correction his name

From: OSRAM Gesellschaft mit beschrankter 
haftung
TO: OSRAM AG  
OSRAM AG  

قد غير/ او صحح اسمه

من :  اوسرام جزلشافت ميت بيشرانكتر هافتونغ
الى :اسرام ايه جي  

اسرام ايه جي
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( 1 )
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: 5857

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5857

In class 9 في الصنف 9
Has Changed /or Correction his name

From: CHLORIDE GROUP
TO: Chloride Group Limited
Chloride Group Limited

قد غير/ او صحح اسمه

من :  مجموعة كلورايد
الى :كلورايد غروب ليمتد  

كلورايد غروب ليمتد

( 2 )
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:5916 

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5916

In class 11 في الصنف 11
Has Changed /or Correction his name

From: OSRAM Gesellschaft mit beschrankter 
haftung
TO: OSRAM AG  
OSRAM AG  

قد غير/ او صحح اسمه

من :  اوسرام جزلشافت ميت بيشرانكتر هافتونغ
الى :اسرام ايه جي  

اسرام ايه جي
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( 3 )
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: 5916

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5916

In class 11 في الصنف 11
Has Changed /or Correction his name

From: OSRAM AG  
TO: OSRAM GmbH  
OSRAM GmbH  

قد غير/ او صحح اسمه

من :  اسرام ايه جي
الى : اسرام جي ام بي اتش  

اسرام جي ام بي اتش

( 4 )
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: 5939

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5939

In class 42 في الصنف 42
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

من :  بورو انترناسيونال دو ميدسان سون فرنتير
الى : ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  

ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال
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( 5 )
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: 5940

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5940

In class 41 في الصنف 41
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

من :  بورو انترناسيونال دو ميدسان سون فرنتير
الى :ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  

ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال

( 6 )
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: 5941

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5941

In class 36 في الصنف 36
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

من :  بورو انترناسيونال دو ميدسان سون فرنتير
الى :ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  

ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال
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( 5 )
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: 5940

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5940

In class 41 في الصنف 41
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

من :  بورو انترناسيونال دو ميدسان سون فرنتير
الى :ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  

ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال

( 6 )
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: 5941

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5941

In class 36 في الصنف 36
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

من :  بورو انترناسيونال دو ميدسان سون فرنتير
الى :ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  

ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال
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( 7 )
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: 19921

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
19921

In class 16 في الصنف 16
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

سانس  ميديسينس  دي  انترناشيونال  بورياو  من: 
فرونتيريس

الى: ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  
ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال

( 8 )
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: 19922

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
19922

In class 36 في الصنف 36
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

سانس  ميديسينس  دي  انترناشيونال  بورياو    : من 
فرونتيريس

الى :ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  
ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال
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( 9 )
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: 19923

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
19923

In class 44 في الصنف 44
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

سانس  ميديسينس  دي  انترناشيونال  بورياو    : من 
فرونتيريس

الى : ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  
ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال

( 10 )
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: 6166

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6166

In class 30 في الصنف 30
Has changed his addres
From:Parmalat S.P.A.

TO:Parmalat S.P.A.
Via Guglielmo Sikva n. 9, 20149 Milano (MI-
ITALY)

قد غير عنوانه 
من : بارما الت اس بي ايه

 
الى:بارما الت اس بي ايه

فيا جوجليلمو سليلفا رقم 9، 20149 ميالن )ام آي-إيطاليا(
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( 9 )
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: 19923

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
19923

In class 44 في الصنف 44
Has Changed /or Correction his name

From: Bureau International de Medecins Sans 
Frontieres
TO: Medecins Sans Frontieres International
Medecins Sans Frontieres International

قد غير/ او صحح اسمه

سانس  ميديسينس  دي  انترناشيونال  بورياو    : من 
فرونتيريس

الى : ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال  
ميديسينز سانز فرونتيرس انترناشيونال

( 10 )
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: 6166

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6166

In class 30 في الصنف 30
Has changed his addres
From:Parmalat S.P.A.

TO:Parmalat S.P.A.
Via Guglielmo Sikva n. 9, 20149 Milano (MI-
ITALY)

قد غير عنوانه 
من : بارما الت اس بي ايه

 
الى:بارما الت اس بي ايه

فيا جوجليلمو سليلفا رقم 9، 20149 ميالن )ام آي-إيطاليا(
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( 11 )
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: 5857

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5857

In class 9 في الصنف 9
Has changed his addres
From:Chloride Group Limited

TO:Chloride Group Limited
C/O Vertiv, Tor, Saint-Cloud Way, Maidenhead, 
United Kingdom SL6 8BN

قد غير عنوانه 
من: كلورايد غروب ليمتد

 
الى: كلورايد غروب ليمتد

مايدينهيد،   واي،  سينت-كالود  تور،  فيرتيف،  او  سي 
المملكة المتحدة ال ال 6 8 بي ان.

( 12 )
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: 5916

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5916

In class 11 في الصنف 11
Has changed his addres
From:OSRAM GmbH  

TO:OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 Munchen, 
Germany

قد غير عنوانه 
من : اسرام جي ام بي اتش

 
الى:اسرام جي ام بي اتش

مارسيل -بروير-ستراسي 6, 80807 ميونخ, المانيا
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( 13 )
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: 6167

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6167

In class 5 في الصنف 5
Has changed his addres
From:Parmalat S.P.A.

TO:Parmalat S.P.A.
Via Guglielmo Silva n. 9, 20149 Milano (MI - 
ITALY)

قد غير عنوانه 
من : بارما الت اس بي ايه

 
الى: بارما الت اس بي ايه

فيا جوجليلمو سيلفا رقم 9، 20149 ميالن )ام آي-إيطاليا(

( 14 )
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: 6168

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6168

In class 29 في الصنف 29
Has changed his addres
From:Parmalat S.P.A.

TO:Parmalat S.P.A.
Via Guglielmo Silva n. 9, 20149 Milano (MI - 
ITALY)

قد غير عنوانه 
من : بارما الت اس بي ايه

 
الى:بارما الت اس بي ايه

فيا جوجليلمو سيلفا رقم 9، 20149 ميالن )ام آي-إيطاليا(
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( 13 )
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: 6167

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6167

In class 5 في الصنف 5
Has changed his addres
From:Parmalat S.P.A.

TO:Parmalat S.P.A.
Via Guglielmo Silva n. 9, 20149 Milano (MI - 
ITALY)

قد غير عنوانه 
من : بارما الت اس بي ايه

 
الى: بارما الت اس بي ايه

فيا جوجليلمو سيلفا رقم 9، 20149 ميالن )ام آي-إيطاليا(

( 14 )
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: 6168

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6168

In class 29 في الصنف 29
Has changed his addres
From:Parmalat S.P.A.

TO:Parmalat S.P.A.
Via Guglielmo Silva n. 9, 20149 Milano (MI - 
ITALY)

قد غير عنوانه 
من : بارما الت اس بي ايه

 
الى:بارما الت اس بي ايه

فيا جوجليلمو سيلفا رقم 9، 20149 ميالن )ام آي-إيطاليا(
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( 15 )
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: 6169

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6169

In class 32 في الصنف 32
Has changed his addres
From:Parmalat S.P.A.

TO:Parmalat S.P.A.
Via Guglielmo Silva n. 9, 20149 Milano (MI - 
ITALY)

قد غير عنوانه 
من : بارما الت اس بي ايه

 
الى:بارما الت اس بي ايه

فيا جوجليلمو سيلفا رقم 9، 20149 ميالن )ام آي-إيطاليا(

( 16 )
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: 6179

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6179

In class 36 في الصنف 36
Has changed his addres
From:Citigroup Inc

TO:Citigroup Inc
388 Greenwich street, New York, New York 
10013, U.S.A.

قد غير عنوانه 
من : سيتي غروب انك

 
الى:سيتي غروب انك

 ،10013 نيويورك  نيويورك،  ستريت،  غرينويتش   388
الواليات المتحدة االمريكية
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( 17 )
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: 6183

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6183

In class 4 في الصنف 4
Has changed his addres
From:TOTAL S A

TO:TOTAL S A
2 Place Jean Millier La Defenes 6, 92400 
COURBEVOIE,FRANCE.

قد غير عنوانه 
من : توتال اس ايه

 
الى:توتال اس ايه

 - كوربوفوا   92400  ،  6 ديفانس  ال  ميلير،  جان  بالس   ،2
فرنسا 

( 18 )
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: 6183

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6183

In class 4 في الصنف 4
Has changed his addres
From:TOTAL S A

TO:TOTAL S A
2 Place Jean Millier La Defenes 6, 92400 
COURBEVOIE,FRANCE.

قد غير عنوانه 
من : توتال اس ايه

 
الى:توتال اس ايه

 - كوربوفوا   92400  ،  6 ديفانس  ال  ميلير،  جان  بالس   ،2
فرنسا 
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( 17 )
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: 6183

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6183

In class 4 في الصنف 4
Has changed his addres
From:TOTAL S A

TO:TOTAL S A
2 Place Jean Millier La Defenes 6, 92400 
COURBEVOIE,FRANCE.

قد غير عنوانه 
من : توتال اس ايه

 
الى:توتال اس ايه

 - كوربوفوا   92400  ،  6 ديفانس  ال  ميلير،  جان  بالس   ،2
فرنسا 

( 18 )
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: 6183

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6183

In class 4 في الصنف 4
Has changed his addres
From:TOTAL S A

TO:TOTAL S A
2 Place Jean Millier La Defenes 6, 92400 
COURBEVOIE,FRANCE.

قد غير عنوانه 
من : توتال اس ايه

 
الى:توتال اس ايه

 - كوربوفوا   92400  ،  6 ديفانس  ال  ميلير،  جان  بالس   ،2
فرنسا 
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( 19 )
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: 6186

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6186

In class 4 في الصنف 4
Has changed his addres
From:TOTAL S A

TO:TOTAL S A
2 Place Jean Millier La Defenes 6, 92400 
COURBEVOIE,FRANCE.

قد غير عنوانه 
من : توتال اس ايه

 
الى:توتال اس ايه

 - كوربوفوا   92400  ،  6 ديفانس  ال  ميلير،  جان  بالس   ،2
فرنسا 

( 20 )
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: 6187

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( مقر 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
6187

In class 4 في الصنف 4
Has changed his addres
From:TOTAL S A
2 , Place de la cobil la defnice 92400 corbfwa 
- france 

TO:TOTAL S A
2 Place Jean Millier La Defenes 6, 92400 
COURBEVOIE,FRANCE.

قد غير عنوانه 
من : توتال اس ايه

 - كوربفوا   92400  ،  6 ديفنس  ال  كوبيل  ال  دي  بليس   ،2
فرنسا  

الى:توتال اس ايه
 - كوربوفوا   92400  ،  6 ديفانس  ال  ميلير،  جان  بالس   ،2

فرنسا 
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( 21 )
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: 11365

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
11365

In class 6 في الصنف 6
Has changed his addres
From:LS Corp.

TO:LS Corp.
92, Hangang-Daero, Yongsan-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

قد غير عنوانه 
من : أل أس كورب.

 
الى:أل أس كورب.

الجمهورية  يونجسان-جو،سيئول،  هانجانج-ديرو،   ،92
الكورية

( 22 )
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: 11366

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
11366

In class 7 في الصنف 7
Has changed his addres
From:LS Corp.

TO:LS Corp.
     
92, Hangang-Daero, Yongsan-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

قد غير عنوانه 
من : أل أس كورب.

 
الى:أل أس كورب.

92، هانجانج-ديرو، يونجسان-جو،سيئول، الجمهورية 
الكورية 



271 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 21 )
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: 11365

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
11365

In class 6 في الصنف 6
Has changed his addres
From:LS Corp.

TO:LS Corp.
92, Hangang-Daero, Yongsan-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

قد غير عنوانه 
من : أل أس كورب.

 
الى:أل أس كورب.

الجمهورية  يونجسان-جو،سيئول،  هانجانج-ديرو،   ،92
الكورية

( 22 )
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: 11366

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
11366

In class 7 في الصنف 7
Has changed his addres
From:LS Corp.

TO:LS Corp.
     
92, Hangang-Daero, Yongsan-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

قد غير عنوانه 
من : أل أس كورب.

 
الى:أل أس كورب.

92، هانجانج-ديرو، يونجسان-جو،سيئول، الجمهورية 
الكورية 



272 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 23 )
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: 20918

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
20918

In class 30 في الصنف 30
Has changed his addres
From:Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC

TO:Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA

قد غير عنوانه 
من : كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل 

سي.
 

أل  أل  انترناشونال هولدينغز  فرايد تشيكن  الى:كنتاكي 
سي.

الواليات   ،75024 بالنو،تكساس  درايف،  كوربوريت   7100
المتحدة

( 24 )
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: 21242

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
21242

In class 35 في الصنف 35
Has changed his addres
From:Aldo Group International AG

TO:Aldo Group International AG
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, 
Switzerland

قد غير عنوانه 
من : ألدو غروب إنترناشونال أي جي

 
الى:ألدو غروب إنترناشونال أي جي

شوشنموهلشتراس 6، 6340، بآر، سويسرا

273 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 25 )
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: 21243

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
21243

In class18 18 في الصنف
Has changed his addres
From:Aldo Group International AG

TO:Aldo Group International AG
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, 
Switzerland

قد غير عنوانه 
من : ألدو غروب إنترناشونال أي جي

 
الى:ألدو غروب إنترناشونال أي جي

شوشنموهلشتراس 6، 6340، بآر، سويسرا

( 26 )
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: 21244

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
21244

In class 25 في الصنف 25
Has changed his addres
From:Aldo Group International AG

TO:Aldo Group International AG
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, 
Switzerland

قد غير عنوانه 
من : ألدو غروب إنترناشونال أي جي

 
الى:ألدو غروب إنترناشونال أي جي

شوشنموهلشتراس 6، 6340، بآر، سويسرا



273 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 25 )
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: 21243

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
21243

In class18 18 في الصنف
Has changed his addres
From:Aldo Group International AG

TO:Aldo Group International AG
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, 
Switzerland

قد غير عنوانه 
من : ألدو غروب إنترناشونال أي جي

 
الى:ألدو غروب إنترناشونال أي جي

شوشنموهلشتراس 6، 6340، بآر، سويسرا

( 26 )
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: 21244

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
العالمات  مالك  بأن  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
21244

In class 25 في الصنف 25
Has changed his addres
From:Aldo Group International AG

TO:Aldo Group International AG
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, 
Switzerland

قد غير عنوانه 
من : ألدو غروب إنترناشونال أي جي

 
الى:ألدو غروب إنترناشونال أي جي

شوشنموهلشتراس 6، 6340، بآر، سويسرا



274 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 27 )
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: 31655

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية 
سادخل  بأنني  أعلن   ،  1952 لسنة   )33( رقم 
األرقام  ذوات  /خدمات  بضائع  على  التعديالت 

التالية:- 31655

In class 12 في الصنف 12

Goods/Services:
Automobiles and their parts and accessories all 
included in this class except bicycles,bicycle 
parts and bicycle accessories and excluding 
tyres and their relevant parts, components and 
accessories. 

البضائع/الخدمات:
السيارات وقطع الغيار واالكسسوارات التابعة لها جميعها 
وقطع  الهوائية  الدرجات  ماعدا  الصنف  هذا  في  مشمولة 
الهوائية  الدرجات  واكسسوارات  الهوائية  الدرجات  غيار 
ومكوناتها  لها  التابعة  واالجزاء  العجالت  وبإستثناء 

ومستلزماتها.

Trademarks’ Registrar نقل الملكيةمسجل العالمات التجارية



نقل الملكية



276 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 1 )
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: 1513

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
1513

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF 
IRELAND
Address : THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF 
IRELAND (whose address is: Corner House, 
20 Parliament Streetm Hamiltone, Bermuda.)
TO:  PepsiCo International Pte. Ltd.
Address : 99 Bukit Timah Road, Alfa Center 
#05-01, Singapore 2299835

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسينتراتا مانيفاكشيرينج كومباني اف ايرالند  
اف  كومباني  مانيفاكشيرينج  كونسينتراتا  ذا   : العنوان 
ستريت،  بارليمنت   20 هاوس،  كورنير  )وعنوانه:  ايرالند 

هاميلتون بورمودا (
الى: بيبسيكو انترناشونال بيه تي اي. ال تي دي.،

 ،01-05  # سنتر  الفا  رود،  تيماه  بوكيت   99  : العنوان 
سنغافورة 2299835

As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 19/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/19  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

277 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 2 )
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: 1522

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
1522

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland 
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland  (whose address is: Corner 
House, 20 Parliament Streetm Hamiltone, 
Bermuda.)
TO:  PepsiCo International Pte. Ltd.
Address : 99 Bukit Timah Road, Alfa Center 
#05-01, Singapore 2299835

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينج كومباني اوف ايرلند  

اوف  كومباني  مانوفكترينج  كونسنتريت  ذا   : العنوان 
ستريت،  بارليمنت   20 هاوس،  كورنير  )وعنوانه:  ايرلند 

هاميلتون بورمودا (
الى: بيبسيكو انترناشونال بيه تي اي. ال تي دي.،

 ،01-05  # سنتر  الفا  رود،  تيماه  بوكيت   99  : العنوان 
سنغافورة 2299835

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
19/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/19  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



277 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 2 )
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: 1522

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
1522

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland 
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland  (whose address is: Corner 
House, 20 Parliament Streetm Hamiltone, 
Bermuda.)
TO:  PepsiCo International Pte. Ltd.
Address : 99 Bukit Timah Road, Alfa Center 
#05-01, Singapore 2299835

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينج كومباني اوف ايرلند  

اوف  كومباني  مانوفكترينج  كونسنتريت  ذا   : العنوان 
ستريت،  بارليمنت   20 هاوس،  كورنير  )وعنوانه:  ايرلند 

هاميلتون بورمودا (
الى: بيبسيكو انترناشونال بيه تي اي. ال تي دي.،

 ،01-05  # سنتر  الفا  رود،  تيماه  بوكيت   99  : العنوان 
سنغافورة 2299835

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
19/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/19  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



278 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 3 )
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: 5703

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
5703

In class : 25 في الصنف : 25

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Champion Products, Inc
Address : Champion Products, Inc (whose 
address is: 475 Corporate Square Drive, Winston 
– Salem, North Carolina 27105,U.S.A.)
TO:  Champion Products Europe Limited
Address : 30 Herbert Street, Dublin 2, IRELAND

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : تشامبيون برودكتس، انك  

 475 )وعنوانه:  انك  برودكتس،  تشامبيون   : العنوان 
نورث   ، سالم   – ونستون  درايف،  سكوير  كوربوريشن 

كارولينا 27105،الواليات المتحدة األمريكية(
الى: تشامبيون برودكتس يورب ليمتد

العنوان : 30 شارع هيربرت- دبلن -2ايرلندا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:-   

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

279 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 4 )
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: 6972

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
6972

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: AJINOMOTO CO., INC
Address : AJINOMOTO CO., INC (whose 
address is: 15-1, Kyobashi itchome, Chuo-ku, 
TOKYO 104-8315, Japan.)
TO:  Amoy Food Limited
Address : 11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial 
Estate, New Territories, Hong Kong

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : اجينوموتو كو،. انك.  

1-15، كيوباشي  : اجينوموتو كو،. انك. )وعنوانه:  العنوان 
اتشومي، تشو-كو، طوكيو 8315-104 ، اليابان.(

الى: أموي فوود ليمتد
العنوان : 11-15 داي فوستريت، تاي اندستريال إيستات، 

نيو تيريتوريز، هونغ كونغ

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/2/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/2/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



279 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 4 )
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: 6972

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
6972

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: AJINOMOTO CO., INC
Address : AJINOMOTO CO., INC (whose 
address is: 15-1, Kyobashi itchome, Chuo-ku, 
TOKYO 104-8315, Japan.)
TO:  Amoy Food Limited
Address : 11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial 
Estate, New Territories, Hong Kong

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : اجينوموتو كو،. انك.  

1-15، كيوباشي  : اجينوموتو كو،. انك. )وعنوانه:  العنوان 
اتشومي، تشو-كو، طوكيو 8315-104 ، اليابان.(

الى: أموي فوود ليمتد
العنوان : 11-15 داي فوستريت، تاي اندستريال إيستات، 

نيو تيريتوريز، هونغ كونغ

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/2/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/2/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



280 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 5 )
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: 6973

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
6973

In class : 29 في الصنف : 29

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: AJINOMOTO CO., INC
Address : AJINOMOTO CO., INC (whose 
address is: 15-1, Kyobashi itchome, Chuo-ku, 
TOKYO 104-8315, Japan.)
TO:  Amoy Food Limited
Address : 11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial 
Estate, New Territories, Hong Kong

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : اجينوموتو كو،. انك.  

1-15، كيوباشي  : اجينوموتو كو،. انك. )وعنوانه:  العنوان 
اتشومي، تشو-كو، طوكيو 8315-104 ، اليابان.(

الى: أموي فوود ليمتد
العنوان : 11-15 داي فوستريت، تاي اندستريال إيستات، 

نيو تيريتوريز، هونغ كونغ

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/2/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/2/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

281 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 6 )
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: 8912

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
8912

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Akzo Nobel Coatings International B.V.
Address : Akzo Nobel Coatings International 
B.V. (whose address is: Velperweg 76, 6824 Bm 
Arnhem, Netherlands.)
To: اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال
Address: فالبيرويغ 76، 6824 بي ام أرنهي

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال بي في.  

في.  بي  إنترناشيونال  كوتينغز  نوبل  اكزو   : العنوان 
)وعنوانه: فالبيرويغ 76، 6824 بي ام أرنهيم، هولندا.(

الى: اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال
العنوان : فالبيرويغ 76، 6824 بي ام أرنهي

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
25/09/2014
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2014/09/25  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



281 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 6 )
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: 8912

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
8912

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Akzo Nobel Coatings International B.V.
Address : Akzo Nobel Coatings International 
B.V. (whose address is: Velperweg 76, 6824 Bm 
Arnhem, Netherlands.)
To: اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال
Address: فالبيرويغ 76، 6824 بي ام أرنهي

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال بي في.  

في.  بي  إنترناشيونال  كوتينغز  نوبل  اكزو   : العنوان 
)وعنوانه: فالبيرويغ 76، 6824 بي ام أرنهيم، هولندا.(

الى: اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال
العنوان : فالبيرويغ 76، 6824 بي ام أرنهي

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
25/09/2014
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2014/09/25  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



282 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 7 )
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: 19545

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
19545

In class : 9 في الصنف : 9

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Eaton Industries GmbH
Address : Eaton Industries GmbH (whose 
address is: Hein-Moeller Strasse 7-11, D-53115, 
Bonn, Germany)
TO:  Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG
Address : Airport Center Schonefeld, 
Mittelstrasse 5-5a, Schonefeld, Germany

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ايتون انداستريز جي ام بي اتش  

العنوان : ايتون انداستريز جي ام بي اتش )وعنوانه: هين-
مولر شتراسه 7-11, دي 53115, بون, المانيا(

الى: ايتون ايليكتريكال اي بي جي ام بي اتش & كو.كيه 
جي

ميتيلستراسي  سشونيفيلد،  سنتر  ايربورت   : العنوان 
5-5ايه ، 12529، سشونيفيلد، المانيا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
16/8/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/8/16  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

283 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 8 )
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: 24295

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24295

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : The Sherwin-Williams Headquarters 
Company (whose address is: 101 W. Prospect 
Avenue, Cleveland, Ohio 44115, U.S.A.)
TO:  SWIMC LLC
Address : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني  

كومباني  هيدكوارتيرز  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
)وعنوانه: 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 

44115, الواليات المتحدة االمريكية(
الى: سويمك ال ال سي

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



283 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 8 )
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: 24295

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24295

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : The Sherwin-Williams Headquarters 
Company (whose address is: 101 W. Prospect 
Avenue, Cleveland, Ohio 44115, U.S.A.)
TO:  SWIMC LLC
Address : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني  

كومباني  هيدكوارتيرز  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
)وعنوانه: 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 

44115, الواليات المتحدة االمريكية(
الى: سويمك ال ال سي

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



284 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 9 )
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: 24295

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24295

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Company
Address : The Sherwin-Williams Company 
(whose address is: 101 W. Prospect Avenue, 
Cleveland, Ohio 44115-1075, U.S.A.)
TO:  The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : 101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز كومباني  

 101 )وعنوانه:  كومباني  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 1075-44115, 

الواليات المتحدة االمريكية(
الى: ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/09/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/09/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

285 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 10 )
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: 24296

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24296

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : The Sherwin-Williams Headquarters 
Company (whose address is: 101 West Prospect 
Avenue, Cleveland, Ohio 44115, U.S.A.)
TO:  SWIMC LLC
Address : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني  

كومباني  هيدكوارتيرز  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
)وعنوانه: 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 

44115, الواليات المتحدة االمريكية(
الى: سويمك ال ال سي

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



285 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 10 )
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: 24296

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24296

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : The Sherwin-Williams Headquarters 
Company (whose address is: 101 West Prospect 
Avenue, Cleveland, Ohio 44115, U.S.A.)
TO:  SWIMC LLC
Address : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني  

كومباني  هيدكوارتيرز  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
)وعنوانه: 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 

44115, الواليات المتحدة االمريكية(
الى: سويمك ال ال سي

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



286 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 11 )
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: 24296

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24296

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Company
Address : The Sherwin-Williams Company 
(whose address is: 101 W. Prospect Avenue, 
Cleveland, Ohio 44115-1075, U.S.A.)
TO:  The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز كومباني  

 101 )وعنوانه:  كومباني  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 1075-44115, 

الواليات المتحدة االمريكية(
الى: ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

287 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 12 )
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: 24301

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24301

In class :2 2 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Company
Address : The Sherwin-Williams Company 
(whose address is: 101 W. Prospect Avenue, 
Cleveland, Ohio 44115-1075, U.S.A.)
TO:  The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز كومباني  

 101 )وعنوانه:  كومباني  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 1075-44115, 

الواليات المتحدة االمريكية(
الى: ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



287 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 12 )
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: 24301

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24301

In class :2 2 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Company
Address : The Sherwin-Williams Company 
(whose address is: 101 W. Prospect Avenue, 
Cleveland, Ohio 44115-1075, U.S.A.)
TO:  The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز كومباني  

 101 )وعنوانه:  كومباني  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 1075-44115, 

الواليات المتحدة االمريكية(
الى: ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



288 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 13 )
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: 24301

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
24301

In class : 2 في الصنف : 2

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Sherwin-Williams Headquarters 
Company
Address : The Sherwin-Williams Headquarters 
Company (whose address is: 101 West Prospect 
Avenue, Cleveland, Ohio 44115, U.S.A.)
TO:  SWIMC LLC
Address : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115, U.S.A.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا شيروين-ويليامز هيدكوارتيرز كومباني  

كومباني  هيدكوارتيرز  شيروين-ويليامز  ذا   : العنوان 
)وعنوانه: 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 

44115, الواليات المتحدة االمريكية(
الى: سويمك ال ال سي

العنوان : 101 دبليو. بروسبيكت افنيو, كليفيالند, اوهايو 
44115, الواليات المتحدة االمريكية

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
12/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/9/12  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

289 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 14 )
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: 30840

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
30840

In class : 12 في الصنف : 12

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat 
Almahdodoah N.V
Address : Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat 
Almahdodoah N.V (whose address is: 1-32132 
Sharee Pe Zed Madent Hoofddorp The 
Netherlands )
TO:  KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (doing business as KAWASAKI 
HEAVY INDUSTRIES,LTD.(
Address : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 
Chuo-Ku, Kobe, Japa

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة كواساكي يوروب للمحركات المحدودة ان في  

المحدودة  للمحركات  يوروب  كواساكي  شركة   : العنوان 
هووف  ،مدينة  زيد  بي   2132 شارع3-1,  )وعنوانه:  في  ان 

ددورب،نيذيرالند(
ك  )يعمل  كايشا  كابوشيكي  جوكوغيو  كاواساكي  الى: 

كاواساكي هيفي انداسترايز، ال تي دي.(
العنوان : 1-1، هيغاشيكاواساكي -تشو -3تشومي، تشو-

كو، كوبي، اليابان

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
14/3/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/3/14  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



289 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 14 )
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: 30840

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
30840

In class : 12 في الصنف : 12

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat 
Almahdodoah N.V
Address : Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat 
Almahdodoah N.V (whose address is: 1-32132 
Sharee Pe Zed Madent Hoofddorp The 
Netherlands )
TO:  KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (doing business as KAWASAKI 
HEAVY INDUSTRIES,LTD.(
Address : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 
Chuo-Ku, Kobe, Japa

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة كواساكي يوروب للمحركات المحدودة ان في  

المحدودة  للمحركات  يوروب  كواساكي  شركة   : العنوان 
هووف  ،مدينة  زيد  بي   2132 شارع3-1,  )وعنوانه:  في  ان 

ددورب،نيذيرالند(
ك  )يعمل  كايشا  كابوشيكي  جوكوغيو  كاواساكي  الى: 

كاواساكي هيفي انداسترايز، ال تي دي.(
العنوان : 1-1، هيغاشيكاواساكي -تشو -3تشومي، تشو-

كو، كوبي، اليابان

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
14/3/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/3/14  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



290 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 15 )
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: 34015

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
كلام  بأن  أعلن   ، وتعديالته   1952 لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34015

In class : 9 في الصن ف : 9

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: SHARIKET ABNA’ MAHDI ALASI 
Address : SHARIKET ABNA’ MAHDI ALASI  
(whose address is: NABLUS - SHAREE’ 
FAYSAL - BEJANEB AL TARBYAH WAL 
TA’LEM - JAWAAL :0599900500 )
TO:  HONGKONG MEIRENDE ELECTRONIC  
TECHNOLOGY LIMITED
Address : FLAT/RM A,9/F SILVERCOP 
INTERNATIONAL TOWER, 707-713  
 ROAD, MONGKOK, KOWLOON, NATHAN

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 

من : شركة ابناء مهدي العاصي  
نابلس  )وعنوانه:  العاصي  مهدي  ابناء  شركة   : العنوان 
 : جوال   - والتعليم  التربيه  بجانب   - فيصل  شارع   -

)0599900500
الى: هونج كونج ميريندي الكترونك تكنولوجي ليمتد

العنوان : هونغ كونغ

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
15/4/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ 
وثيقة التنازل

 في:- 2019/4/15  
في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

291 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 16 )
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: 34682

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34682

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company
Address : Jordan - Irbid - Amman Bus Station 
-Abu Heshmeh Center

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطرة لصناعة المواد الغذائية
العنوان : االردن - ابد - محطة باصات عمان - مركز ابو هشمه

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



291 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 16 )
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: 34682

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34682

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company
Address : Jordan - Irbid - Amman Bus Station 
-Abu Heshmeh Center

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطرة لصناعة المواد الغذائية
العنوان : االردن - ابد - محطة باصات عمان - مركز ابو هشمه

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



292 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 17 )
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: 34683

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34683

In class : 29 في الصنف : 29

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company 
Address : Jordan –Irbid - Amman Bus Station - 
Abu Heshmeh Center,                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطره لصناعة المواد الغذائية 
أبو  مركز  عمان-  باصات  محطة  اربد-   – األردن   : العنوان 

هشمة ,                 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

293 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 18 )
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: 34684

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34684

In class : 40 في الصنف : 40

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company 
Address : Jordan –Irbid - Amman Bus Station - 
Abu Heshmeh Center,                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطره لصناعة المواد الغذائية 
أبو  مركز  عمان-  باصات  محطة  اربد-   – األردن   : العنوان 

هشمة ,                 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



293 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 18 )
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: 34684

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34684

In class : 40 في الصنف : 40

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company 
Address : Jordan –Irbid - Amman Bus Station - 
Abu Heshmeh Center,                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطره لصناعة المواد الغذائية 
أبو  مركز  عمان-  باصات  محطة  اربد-   – األردن   : العنوان 

هشمة ,                 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



294 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 19 )
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: 34685

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34685

In class : 41 في الصنف : 41

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company 
Address : Jordan –Irbid - Amman Bus Station - 
Abu Heshmeh Center,                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطره لصناعة المواد الغذائية 
أبو  مركز  عمان-  باصات  محطة  اربد-   – األردن   : العنوان 

هشمة ,                 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

295 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 20 )
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: 34686

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34686

In class : 43 في الصنف : 43

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company 
Address : Jordan –Irbid - Amman Bus Station - 
Abu Heshmeh Center,                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطره لصناعة المواد الغذائية 
أبو  مركز  عمان-  باصات  محطة  اربد-   – األردن   : العنوان 

هشمة ,                 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 20 )
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: 34686

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34686

In class : 43 في الصنف : 43

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company 
Address : Jordan –Irbid - Amman Bus Station - 
Abu Heshmeh Center,                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطره لصناعة المواد الغذائية 
أبو  مركز  عمان-  باصات  محطة  اربد-   – األردن   : العنوان 

هشمة ,                 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 21 )
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: 34687

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية 
مالك  بأن  أعلن   ، 1952 وتعديالته  لسنة   )33( رقم 

العالمات التجارية ذوات األرقام التالية:-
34687

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya. 
Address : Sharekat Palco Lileistirad Waltawzie 
Musahama Khososiya.  (whose address is: 
Ramallah Betounia Mafrak Aen Areek , , , )
TO:  Al-Aterah Food Industries Company 
Address : Jordan –Irbid - Amman Bus Station - 
Abu Heshmeh Center,                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية  

مساهمة  والتوزيع  لالستيراد  بالكو  شركة   : العنوان 
خصوصية )وعنوانه: رام الله بيتونيا مفرق عين عريك , , (

الى: شركة العطره لصناعة المواد الغذائية 
أبو  مركز  عمان-  باصات  محطة  اربد-   – األردن   : العنوان 

هشمة ,                 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/3/21  

في  ادرج  قد  العالمة  هذه  إليه  المحال  وعنوان  اسم  وان 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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إعالن رقم )10( لسنة 2019
قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

 ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم )22( لسنة 
ً
وفقا

المنشورة  اختراع  امتياز  لتسجيل  طلبات  قدمت  فقد   ،1953

في اإلعالن ويحق االعتراض عن تسجيل أي اختراع في أي 

طلب من هذه الطلبات خالل المدة القانونية البالغة شهرين 

 حسب 
ً
االعتراض خطيا ان يقدم  تاريخ هذا االعالن، على  من 

االصول المقررة الى المسجل، ويبين فيها اسباب االعتراض 

التي يستند اليها في اعتراضه. 

رجاء جواعدة

مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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إعالن رقم )10( لسنة 2019
قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

 ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم )22( لسنة 
ً
وفقا

المنشورة  اختراع  امتياز  لتسجيل  طلبات  قدمت  فقد   ،1953

في اإلعالن ويحق االعتراض عن تسجيل أي اختراع في أي 

طلب من هذه الطلبات خالل المدة القانونية البالغة شهرين 

 حسب 
ً
االعتراض خطيا ان يقدم  تاريخ هذا االعالن، على  من 

االصول المقررة الى المسجل، ويبين فيها اسباب االعتراض 

التي يستند اليها في اعتراضه. 

رجاء جواعدة

مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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( 1 )
Patent No. 00267 )11()11( رقم البراءة : 00267

Appl. No. 00267 )21()21( رقم الطلب : 00267

Filed: 15/06/2015 (22))22( تاريخ الطلب : 2015/06/15

)71( المالك:
 عاطف عبد الرحمن عاطف شكوكاني 

فلسطين رام الله، 

)71( Applicant: 
Atef Abed Al-Rahman Shkokani
Ramallah, Palestine

)72( المخترعون:
 عاطف عبد الرحمن عاطف شكوكاني

 

(72) Inventors: 
Atef Abed Al-Rahman Shkokani

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  نظام إيقاف األجهزة الذكية من استقبال وإرسال 

الرسائل لدى السائقين عند تشغيل المركبة

(54) Invention Title:
Stop Texting While Driving

( 2 )
Patent No. 00321 )11()11( رقم البراءة : 00321

Appl. No. 00321 )21()21( رقم الطلب : 00321

Filed: 08/02/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/02/08

)71( المالك:
يزيد محمد باجس البدارين 

الخليل، فلسطين

)71( Applicant: 
Yazid Mohammed Badarin

Hebron, Palestine

)72( المخترعون:
 يزيد محمد باجس البدارين

(72) Inventors: 
Yazid Mohammed Badarin

 :Agent (74))74( الوكيل: 

)54( عنوان االختراع:
الكمادة الذكية لخفض حرارة المريض

(54) Invention Title:
Smart Poultice to reduce Patient’s 
Temperature
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( 3 )
Patent No. 00330 )11()11( رقم البراءة : 00330

Appl. No. 00330 )21()21( رقم الطلب : 00330

Filed: 23/09/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/09/23

)71( المالك:
 فواز صبري محمد سلعوس

نابلس، فلسطين

)71( Applicant: 
Fawaz Sabri Mohammad Salous
Nablus, Palestine

)72( المخترعون:
 فواز صبري محمد سلعوس

(72) Inventors: 
Fawaz Sabri Mohammad Salous

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
صناعة وصب الطوب االيتونج )الطوب الخفيف( مع 
الحجر والرخام وتركيب مرابط معدنية في ان واحد 

بكافة المقاسات وكافة انواع الحجر والرخام

(54) Invention Title:
Making and Pouring Concrete to make 
YETONG Bricks with Marble or Stone with 
having Metallic Clips at the same time with 
having all the sizes and types of stone or 
marble

( 4 )
Patent No. 00331 )11()11( رقم البراءة : 00331

Appl. No. 00331 )21()21( رقم الطلب : 00331

Filed: 15/10/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/10/15

)71( المالك:
 ابراهيم عوض الله مقبل زواهرة

الزواهرة، تقوع، بيت لحم، فلسطين 

(71) Applicant: Ibrahim Awad Allah Meqbel 
Zawahra
Alzawahra, Tequ, Bethlehem,Palestine

)72( المخترعون:
 ابراهيم عوض الله مقبل زواهرة

(72) Inventors: 
Ibrahim Awad Allah Meqbel Zawahra

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  سرير ذكي لمرضى مالزمي الفراش

(54) Invention Title:
Smart Bed for Patients



299 2019/9/19العـدد السادس والعشرون

( 3 )
Patent No. 00330 )11()11( رقم البراءة : 00330

Appl. No. 00330 )21()21( رقم الطلب : 00330

Filed: 23/09/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/09/23

)71( المالك:
 فواز صبري محمد سلعوس

نابلس، فلسطين

)71( Applicant: 
Fawaz Sabri Mohammad Salous
Nablus, Palestine

)72( المخترعون:
 فواز صبري محمد سلعوس

(72) Inventors: 
Fawaz Sabri Mohammad Salous

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
صناعة وصب الطوب االيتونج )الطوب الخفيف( مع 
الحجر والرخام وتركيب مرابط معدنية في ان واحد 

بكافة المقاسات وكافة انواع الحجر والرخام

(54) Invention Title:
Making and Pouring Concrete to make 
YETONG Bricks with Marble or Stone with 
having Metallic Clips at the same time with 
having all the sizes and types of stone or 
marble

( 4 )
Patent No. 00331 )11()11( رقم البراءة : 00331

Appl. No. 00331 )21()21( رقم الطلب : 00331

Filed: 15/10/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/10/15

)71( المالك:
 ابراهيم عوض الله مقبل زواهرة

الزواهرة، تقوع، بيت لحم، فلسطين 

(71) Applicant: Ibrahim Awad Allah Meqbel 
Zawahra
Alzawahra, Tequ, Bethlehem,Palestine

)72( المخترعون:
 ابراهيم عوض الله مقبل زواهرة

(72) Inventors: 
Ibrahim Awad Allah Meqbel Zawahra

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  سرير ذكي لمرضى مالزمي الفراش

(54) Invention Title:
Smart Bed for Patients
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( 5 )
Patent No. 00332 )11()11( رقم البراءة : 00332

Appl. No. 00332 )21()21( رقم الطلب : 00332

Filed: 21/10/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/10/21

)71( المالك:
 عزام عزمي فارس شماس

الخليل، فلسطين

)71( Applicant: 
Azzam Azmi Faris Shammas
Hebron, Palestine

)72( المخترعون: 
عزام عزمي فارس شماس

(72) Inventors: 
Azzam Azmi Faris Shammas

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  دهان من مخلفات الحجر الطبيعي

(54) Invention Title:
Paint from Stone Slurry Waste

( 6 )
Patent No. 00333 )11()11( رقم البراءة : 00333

Appl. No. 00333 )21()21( رقم الطلب : 00333

Filed: 25/11/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/11/25

)71( المالك:
 محمد رباح محمد سالم

الدوحة، بيت لحم، فلسطين 

)71( Applicant:
 Mohammed Rabah Mohammed Salem
Al Doha, Bethlehem, Palestine

)72( المخترعون:
 محمد رباح محمد سالم

(72) Inventors:
 Mohammed Rabah Mohammed Salem

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  كانون البركان للشواء

(54) Invention Title:
Volcano Grill
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( 7 )
Patent No. 00334 )11()11( رقم البراءة : 00334

Appl. No. 00334 )21()21( رقم الطلب : 00334

Filed: 03/12/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/12/03

)71( المالك:
 عاصم ابراهيم عبدالله عطياني

عنزا، جنين، فلسطين 

)71( Applicant: 
Asem Ibrahim Abdullah Atyani
Anza, Jenin, Palestine

)72( المخترعون:
عاصم ابراهيم عبدالله عطياني

(72) Inventors: 
Asem Ibrahim Abdullah Atyani

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  نظام هندسي إلنتاج الفحم بطريقة صديقة للبيئة

(54) Invention Title:
Engineering System to produce the Coal in 
Environmentally Friendly Method

( 8 )
Patent No. 00343 )11()11( رقم البراءة : 00343

Appl. No. 00343 )21()21( رقم الطلب : 00343

Filed: 02/04/2019 (22))22( تاريخ الطلب : 2019/04/02

)71( المالك:
 محمود يوسف احمد مساعيد

طوباس، فلسطين 

)71( Applicant: 
Mohmoud Yousef Ahmed Masa’eed
Tubas, Palestine

)72( المخترعون: 
محمود يوسف احمد مساعيد

(72) Inventors:
 Mohmoud Yousef Ahmed Masa’eed

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  اآللة الزراعية البيئة المتكاملة

(54) Invention Title:
An Integrated Agriculture Machine
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( 7 )
Patent No. 00334 )11()11( رقم البراءة : 00334

Appl. No. 00334 )21()21( رقم الطلب : 00334

Filed: 03/12/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/12/03

)71( المالك:
 عاصم ابراهيم عبدالله عطياني

عنزا، جنين، فلسطين 

)71( Applicant: 
Asem Ibrahim Abdullah Atyani
Anza, Jenin, Palestine

)72( المخترعون:
عاصم ابراهيم عبدالله عطياني

(72) Inventors: 
Asem Ibrahim Abdullah Atyani

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  نظام هندسي إلنتاج الفحم بطريقة صديقة للبيئة

(54) Invention Title:
Engineering System to produce the Coal in 
Environmentally Friendly Method

( 8 )
Patent No. 00343 )11()11( رقم البراءة : 00343

Appl. No. 00343 )21()21( رقم الطلب : 00343

Filed: 02/04/2019 (22))22( تاريخ الطلب : 2019/04/02

)71( المالك:
 محمود يوسف احمد مساعيد

طوباس، فلسطين 

)71( Applicant: 
Mohmoud Yousef Ahmed Masa’eed
Tubas, Palestine

)72( المخترعون: 
محمود يوسف احمد مساعيد

(72) Inventors:
 Mohmoud Yousef Ahmed Masa’eed

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  اآللة الزراعية البيئة المتكاملة

(54) Invention Title:
An Integrated Agriculture Machine
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إعالن رقم )02( لسنة 2019
قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

 ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم )22( لسنة 
ً
وفقا

1953، فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم صناعية المنشورة 

في اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بطلب لشطب الرسم 

بموجب  تسجيله  تاريخ  قبل  استخدامه  تم  قد  بان  ثبت  إذا 

الصناعية،  والنماذج  الرسوم  قانون  من   )36( المادة  أحكام 

األصول  حسب  خطية  الئحة  الشخص  طالب  يقدم  أن  على 

المقررة إلى المسجل، يبين فيها أسباب شطب الرسم التي 

يستند إليها في الئحته.

رجاء جواعدة

مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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( 1 )
رقم ايداع الطلب :  100809

تاريخ ايداع الطلب :  2019/02/20

اسم طالب التسجيل :  شركة مجمع سيلة الظهر التجارية 

اسم الوكيل : انور منير دويكات

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كيس أرز الضيافة 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 05-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

( 2 )
رقم ايداع الطلب :  200810

تاريخ ايداع الطلب :  2019/03/20

اسم طالب التسجيل :  شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

اسم الوكيل : شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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( 1 )
رقم ايداع الطلب :  100809

تاريخ ايداع الطلب :  2019/02/20

اسم طالب التسجيل :  شركة مجمع سيلة الظهر التجارية 

اسم الوكيل : انور منير دويكات

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كيس أرز الضيافة 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 05-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

( 2 )
رقم ايداع الطلب :  200810

تاريخ ايداع الطلب :  2019/03/20

اسم طالب التسجيل :  شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

اسم الوكيل : شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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( 3 )
رقم ايداع الطلب :  300811

تاريخ ايداع الطلب :  2019/03/20

اسم طالب التسجيل :  شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

اسم الوكيل : شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

( 4 )
رقم ايداع الطلب :  400812

تاريخ ايداع الطلب :  2019/03/20

اسم طالب التسجيل :  شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

اسم الوكيل : شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رام الله - فلسطين
P.O box 1629

هاتف: 2981214 2 972+   ،    فاكس: 2981207 2 972+
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