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العـدد السابع والعشرون
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العدد السابع والعشرون

تاريخ االصدار ()2019/12/18

إعالن رقم ( (04لسنة 2019
بموجب أحكام قانون العالمات التجارية
رقم  33لسنة 1952
الساري في المحافظات الشمالية
لقد قدمت لدينا طلبات لتسجل العالمات التجارية المنشورة
في هذا العدد من مجلة الملكية الصناعية .ومن ثم يجوز
االعتراض على تسجيل أي منها خالل ثالثة أشهر من تاريخ
نشر هذا اإلعالن .وعلى المعترض أن يتقدم باعتراضه
ً
ً
مكتوبا إلى مسجل العالمات التجارية وفقا لألصول خالل
ً
األجل المذكور مبينا فيه أسباب اعتراضه ليتسنى لنا إجراء
المقتضى القانوني.

رجاء جواعدة
مسجل العالمات التجارية
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العـدد السابع والعشرون

(1)
Date :19/04/2018

2018/04/19 :التاريخ
33557 :العالمة التجارية رقم

Trademark No.:33557

30 :في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence: A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74
فلسطين

Goods/Services:
Confectionery

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

(2)
Date :19/04/2018
Trademark No.:33558
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence: A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

2018/04/19 :التاريخ
33558 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم
، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74
فلسطين
: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

4

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

(3)
Date :19/04/2018

2018/04/19 :التاريخ
33559 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:33559

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633

Applicant for Correspondence: A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

رام الله,74 ب. ص، : عنوان التبليغ
فلسطين

Goods/Services:
Confectionery

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

(4)
Date :19/04/2018
Trademark No.:33560
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

2018/04/19 :التاريخ

33560 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم
، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات
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العـدد السابع والعشرون

(5)
Date :19/04/2018

2018/04/19 :التاريخ

33561 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:33561

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633

Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

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

Goods/Services:
Confectionery

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

(6)
Date :19/04/2018
Trademark No.:33562
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

2018/04/19 :التاريخ

33562 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم
، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات
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العـدد السابع والعشرون

(7)
Date :19/04/2018

2018/04/19 :التاريخ

33563 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:33563

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633

Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

رام الله,74 ب. ص، : عنوان التبليغ
فلسطين

Goods/Services:
Confectionery

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

(8)
Date :19/04/2018
Trademark No.:33564
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

2018/04/19 :التاريخ

33564 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم
، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات
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العـدد السابع والعشرون

(9)
Date :19/04/2018

2018/04/19 :التاريخ

33565 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:33565

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

Goods/Services:
Confectionery

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

( 10 )
Date :19/04/2018
Trademark No.:33566
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

2018/04/19 :التاريخ

33566 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم
، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات
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2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

( 11 )
Date :19/04/2018

2018/04/19 :التاريخ

33567 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:33567

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

Goods/Services:
Confectionery

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

( 12 )
Date :19/04/2018
Trademark No.:33568
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

2018/04/19 :التاريخ

33568 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم
، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

9
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العـدد السابع والعشرون

( 13 )
Date :19/04/2018

2018/04/19 :التاريخ

33569 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:33569

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

Goods/Services:
Confectionery

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

( 14 )
Date :19/04/2018
Trademark No.:33570
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

2018/04/19 :التاريخ

33570 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم
، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

العـدد السابع والعشرون
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) ( 15

Date :19/04/2018

التاريخ2018/04/19 :

العالمة التجارية رقم 33571 :

Trademark No.:33571

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

بإسم  :ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

العنوان  6 :شارع تريف ،اي بي بي سي ،بيلدينغ اي،
 2633سنينغربرغ ،لوكسمبرغ
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله
فلسطين

Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويات.

) ( 16

التاريخ2018/04/19 :

العالمة التجارية رقم 33572 :
في الصنف 30 :

Date :19/04/2018
Trademark No.:33572
Class: 30

11

2019/12/18

Applicant Name: Rigo Trading S.A.

العـدد السابع والعشرون
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

Goods/Services:
Confectionery

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

( 16 )

Date :19/04/2018
Trademark No.:33573
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

2018/04/19 :التاريخ

33573 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.اي. ريغو تريدينغ اس: بإسم
، بيلدينغ اي، اي بي بي سي، شارع تريف6 : العنوان
 لوكسمبرغ، سنينغربرغ2633
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحلويات

العـدد السابع والعشرون
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) ( 17

Date 19/04/2018:

التاريخ2018/04/19 :

العالمة التجارية رقم 33574 :

Trademark No.33574:

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

بإسم  :ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

العنوان  6 :شارع تريف ،اي بي بي سي ،بيلدينغ اي،
 2633سنينغربرغ ،لوكسمبرغ
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله
فلسطين

Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويات.
اشتراطات خاصة :محمية باللون البرتقالي

) ( 18

التاريخ2018/04/19 :

العالمة التجارية رقم 33575 :
في الصنف 30 :

Date :19/04/2018
Trademark No.:33575
Class: 30

العـدد السابع والعشرون
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Applicant Name: Rigo Trading S.A.

بإسم  :ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

العنوان  6 :شارع تريف ،اي بي بي سي ،بيلدينغ اي،
 2633سنينغربرغ ،لوكسمبرغ

Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

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

Goods/Services:
Confectionery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويات.
اشتراطات خاصة :محمية باللون االحمر الغامق

) ( 19

التاريخ2018/04/19 :

العالمة التجارية رقم 33576 :
في الصنف 30 :
بإسم  :ريغو تريدينغ اس.اي.
العنوان  6 :شارع تريف ،اي بي بي سي ،بيلدينغ اي،
 2633سنينغربرغ ،لوكسمبرغ
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله

فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويات.
اشتراطات خاصة :محمية باللون االخضر

Date :19/04/2018
Trademark No.:33576
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

العـدد السابع والعشرون
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) ( 20

Date :19/04/2018

التاريخ2018/04/19 :

العالمة التجارية رقم 33577 :

Trademark No.:33577

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.

بإسم  :ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

العنوان  6 :شارع تريف ،اي بي بي سي ،بيلدينغ اي،
 2633سنينغربرغ ،لوكسمبرغ
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله
فلسطين

Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويات.
اشتراطات خاصة :محمية باللون االحمر

) ( 21

التاريخ2018/04/19 :

العالمة التجارية رقم 33578 :
في الصنف 30 :

Date :19/04/2018
Trademark No.:33578
Class: 30

العـدد السابع والعشرون
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Applicant Name: Rigo Trading S.A.

بإسم  :ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

العنوان  6 :شارع تريف ،اي بي بي سي ،بيلدينغ اي،
 2633سنينغربرغ ،لوكسمبرغ

Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH

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

Goods/Services:
Confectionery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويات.
اشتراطات خاصة :محمية باللون االصفر

) ( 22

التاريخ2018/04/19 :

العالمة التجارية رقم 33579 :
في الصنف 30 :
بإسم  :ريغو تريدينغ اس.اي.
العنوان  6 :شارع تريف ،اي بي بي سي ،بيلدينغ اي،
 2633سنينغربرغ ،لوكسمبرغ
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويات.
اشتراطات خاصة :محمية باللون االبيض

Date :19/04/2018
Trademark No.:33579
Class: 30
Applicant Name: Rigo Trading S.A.
Applicant Address6: , Route de Trèves, EBBC,
Building E, 2633 Senningerberg, Luxemburg
Applicant for Correspondence : A.F. & R.
SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74,
RAMALLAH
Goods/Services:
Confectionery

العـدد السابع والعشرون
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التاريخ2019/04/10 :

العالمة التجارية رقم 35107 :
في الصنف 17 :
بإسم  :دنيا بوليسترين جروب سانايى في تيجاريت
ليمتد شيركيتي

Date :10/04/2019
Trademark No.:35107
Class: 17
Applicant Name: DUNYA POLISTREN GRUP
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

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

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

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص.ب 182
فلسطين

Applicant for Correspondence : Biet-Sahour
P.O.Box 182

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا
ومنتجات اصطناعية شبه مشغولة مصنوعة من هذه
المواد على شكل مسحوق ،قضبان ،رقائق المشمولة في
هذا الصنف ،مواد العزل والحشو والختم؛ دهانات عازلة،
أنسجة عازلة ،أشرطة وأربطة عازلة ،أغطية عازلة لآلالت
الصناعية ،مركبات منع التسرب للمفاصل و أطواق منع
التسرب والحلقات ألغراض الختم ،أنابيب مرنة مصنوعة
من المطاط والبالستيك؛ خراطيم مصنوعة من المطاط
والبالستيك والمتضمنة المستخدمة في المركبات؛
وصالت أنابيب مصنوعة من المطاط والبالستيك؛ أغلفة
لألنابيب مصنوعة من المطاط والبالستيك؛ خراطيم
نسيجية؛ وصالت غير معدنية لألنابيب؛ أغلفة غير معدنية
لألنابيب؛ خراطيم وصل للمشعات الحرارية في المركبات

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, 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.

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

العـدد السابع والعشرون
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Date :30/12/2018

التاريخ2018/12/30 :

العالمة التجارية رقم 35131 :

Trademark No.:35131

في الصنف 3 :

Class: 3

بإسم  :ذا بروكتر آند جامبل كومباني
َ
سينسينـاتي اوهايو
العنوان  :ون بروكتر آند جامبل بالزا،
 ، 45202الواليات المتحدة االمريكية
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب (  )182بيت ساحور
 -الضفة الغربية  .فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مناديل مشربة مسبقا مصنوعة من الورق و  /أو السليلوز.

Applicant Name: The Procter & Gamble
Company
Applicant Address: One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of
America
Applicant for Correspondence : NADER J .
QUMSIEH P.O . BOX 182 BEIT SAHOUR
Goods/Services:
Pre-impregnated wipes made of paper and/or cellulose.

) ( 25

التاريخ2018/12/30 :

العالمة التجارية رقم 35133 :
في الصنف 3 :

Date :30/12/2018
Trademark No.:35133
Class: 3

َ
سينسينـاتي اوهايو
العنوان  :ون بروكتر آند جامبل بالزا،
 ، 45202الواليات المتحدة االمريكية

Applicant Name: The Procter & Gamble Company
Applicant Address: One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati Ohio 45202, United States of America

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

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

بإسم  :ذا بروكتر آند جامبل كومباني

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مناديل مشربة مسبقا مصنوعة من الورق و  /أو السليلوز

Goods/Services:
pre-impregnated wipes made of paper and/or cellulose
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2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

( 26 )

Date :30/12/2018

2018/12/30 :التاريخ

35134 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35134

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: The Procter & Gamble
Company

 بروكتر آند جامبل كومباني: بإسم

Applicant Address: One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of
America

َ
سينسينـاتي اوهايو
، ون بروكتر آند جامبل بالزا: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية، 45202

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

) بيت ساحور182 (  نادر جميل قمصية ص ب: عنوان التبليغ
 فلسطين.  الضفة الغربية-

Goods/Services:
Pre-impregnated wipes made of paper and/or cellulose.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أو السليلوز/ مناديل مشربة مسبقا مصنوعة من الورق و

( 27 )

Date :24/01/2019
Trademark No.:35278
Class: 30
Applicant Name: Hamza Mahmmud Ahmed
Khader
Applicant Address: AlMuqabalain - Jamal
Badran Street - Amman, Jordan,
,,
Applicant for Correspondence : P.O. Box 3800
Al-Birah

2019/01/24 :التاريخ

35278 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
 حمزة محمود أحمد خضر: بإسم
,  المقابلين-  شارع جمال بدران-  عمان-  األردن: العنوان
,,,
 البيرة3800  ص ب: عنوان التبليغ
فلسطين

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

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-pow)der salt mustard vinegar, sauces (condiments
spices ice

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

) ( 28

التاريخ2019/01/24 :
العالمة التجارية رقم 35279 :
في الصنف 43 :
بإسم  :حمزة محمود أحمد خضر
العنوان  :األردن  -عمان  -شارع جمال بدران  -المقابلين ,
,,,
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين

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

Date :24/01/2019
Trademark No.:35279
Class: 43
Applicant Name: Hamza Mahmmud Ahmed
Khader
Applicant Address: AlMuqabalain - Jamal
Badran Street - Amman, Jordan,
,,
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited
- P.O. Box 3800 Al-Birah
Goods/Services:
Services for providing food and drink temporary accommodation

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

20
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( 29 )

Date :28/01/2019

2019/01/28 :التاريخ

35294 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35294

32 : في الصنف

Class: 32
Applicant Name: Sharket Abu Shamsyya Lil
Teijarah W Al Tasweq Al Adiye Al Ameh

 شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق العادية: بإسم
العامة

Applicant Address: Bethelehm

 بيت لحم: العنوان

Applicant for Correspondence: Ittqan Consulting Services, 3rd Floor, Ramallah Tower,
Ramallah - Palestine.

 برج رام-  رام الله- إتقان للخدمات اإلستشارية: عنوان التبليغ
3  ط- الله التجاري
فلسطين

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

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات غير كحولية؛ المياه المعدنية والغازية؛ مياه
منكهة بأطعمة الفواكه؛ مشروبات مستخلصة من الفواكه
وعصائر الفواكه؛ المشروبات الغازية؛ مشروبات الطاقة
ومشروبات تواترية؛ مشروبات غير كحولية منكهة بالشاي؛
شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات

( 30 )

Date :03/02/2019
Trademark No.:35342
Class: 20
Applicant Name: Mahmoud Hassan Mohammad
Safi

2019/02/03 :التاريخ

35342 : العالمة التجارية رقم
20 : في الصنف
 محمود حسن محمد صافي: بإسم

العـدد السابع والعشرون
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Applicant Address: Bethlehem-IRTAS-Opposite Martyrs Cemetery

العنوان  :بيت لحم-ارطاس-قرب مقبرة الشهداء
عنوان التبليغ  :بيت لحم -ارطاس-قرب مقبرة الشهداء
فلسطين

Applicant for Correspondence : Bethlehem-IRTAS-Opposite Martyrs Cemetery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االقالم,والعلب الخاصة بخشب الزيتون,ادوات مطبخ
خشبية,جاطات خشبية اشكال خشبية

Goods/Services:
Olive Wood pens,olive wood boxes,olive wood
kitchen ware,bowels,sculpture

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

) ( 31
التاريخ2019/02/05 :

العالمة التجارية رقم 35358 :
في الصنف 29 :
بإسم  :اجينوموتو كو ,.انك.
العنوان  : ,1-15كيوباشي -1تشومي ,تشو-كو ,طوكيو
 ,8315-104اليابان ,
,,,
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مــرق لحــم؛ ركازات مــرق لحــم؛ شــوربة؛ مــرق الحســاء؛ مســتحضرات
إلعــداد الشــوربة؛ الشــوربة الفوريــة؛ مركــزات الشــوربة؛ شــوربة
الشــعيرية؛ الشــوربة الفوريــة الممزوجــة مــع الشــعيرية؛ الشــوربة
الفوريــة الممزوجــة مــع االرز؛ المــرق؛ مركــزات المــرق؛ اللحــوم
المعالجــة؛ اللحــوم المحفوظــة؛ اللحــوم المجمــدة؛ خالصــات
اللحــم؛ هــام لحــم؛ مأكــوالت بحريــة معالجــة؛ مأكــوالت بحريــة
محفوظــة؛ مأكــوالت بحريــة مجمــدة؛ جمبــري معالــج؛ اســماك
قشــرية معالجــة؛ كبــة؛فخــذ خنزيــر؛ عجينــة لحــم الكبــد؛ مأكــوالت
بحريــة مجمــدة؛ خضــراوات معالجــة؛ خضــراوات محفوظــة؛ ســلطة
خضــراوات؛ خضــراوات مجففــة؛ موســية الخضــار؛ معجــون بنــدورة؛
رب البنــدورة؛ بــذور صالحــة لــأكل معالجــة؛الجــوز المعالــج؛ الجــوز
المنكــه؛ الفطــر المعالــج؛ الفواكــه المجمــدة؛ الفواكــه المعالجــة؛
الفواكــه المحفوظــة؛ مربــى؛ فواكــه مجففــة؛

Date :05/02/2019
Trademark No.:35358
Class: 29
Applicant Name: AJINOMOTO CO., INC.
Applicant Address: 1 5-1, Kyobashi 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan,
,,
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited
- P.O. Box 3800 Al-Birah
Goods/Services:
Bouillon Bouillon concentrates Soup Soup stocks
Preparations for making soups Instant soup Soup
concentrates Noodle soup Instant soup mixes
with noodles Instant soup mixes with rice Broth
Broth concentrates Processed meat Preserved
meat Frozen meat Meat extract Meat jellies Processed seafood Preserved seafood Frozen seafood
Processed shrimp Processed shellfish Croquettes
Ham Liver Pâté Frozen vegetables Processed
vegetables Preserved vegetables Vegetable salads Dried vegetables Vegetable mousses Tomato
puree Tomato paste Processed edible seeds Processed nuts Flavored nuts Processed mushrooms
Frozen fruits Processed fruits

العـدد السابع والعشرون
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هــام (جلــي) الفواكــه؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ فواكــه مغطــاة
بالســكر؛ جلــي (هــام) للطعــام؛منتجــات حليــب؛ حليــب؛ قشــدة
[منتجــات حليــب]؛ جبنــة؛ مشــروبات حمــض الالكتيــك؛ زبــدة؛
مســحوق الحليــب ليــس لالطفــال؛ بدائــل الحليــب؛ حليــب اللــوز؛
لبــن رائــب (زبــادي)؛ الزيــوت والدهــون الصالحــة لــأكل؛ســمن
نباتــي؛ دهــن خنزيــر؛ لحــم؛ لحــم بقــر؛ لحــم خنزيــر؛ دجــاج [لحــم]؛
لحــوم دواجــن غيــر حيــة؛ لحــم الكبــد؛ بيــض الدجــاج؛ بيــض؛
الحيوانــات المائيــة الغيــر حيــة الصالحــة لــأكل؛ اســماك قشــرية
غيــر حيــة؛ البيــض المعالــج؛ بقــولمحفوظــة؛ بروتيــن لالســتهالك
البشــري؛ مســتحضرات اساســها مســحوق منتجــات االلبــان لعمــل
المخفوقــات او المهلبيــة؛ مســتحضرات مســحوق لعمــل مخفــوق
الحليــب؛ مســحوق حليــب منكــه لعمــل المشــروبات؛ مســاحيق
ومشــروبات التــي اساســها منتجــات االبــان

Preserved fruits Jam Dried fruits Fruit jellies
Compotes Crystallized fruits Jellies for food Milk
products Milk Cream [milk products] Cheese
Lactic acid drinks Butter Powdered milk, not for
babies Milk substitutes Almond milk Yogurt Edible oils and fats Margarine Lard Meat Beef Pork
Chicken [meat] Poultry, not live Liver Hen eggs
Eggs Edible aquatic animals, not live Shellfish,
not live Processed eggs Preserved beans Protein
for human consumption Mixed diary based powder preparations for making shakes or puddings
Mixed powder preparations for making milkshakes
Flavoured milk powder for making drinks Dairybased beverages and powders

) ( 32

التاريخ2019/02/05 :

العالمة التجارية رقم 35361 :
في الصنف 29 :
بإسم  :اجينوموتو كو ,.انك.
العنوان  : ,1-15كيوباشي -1تشومي ,تشو-كو ,طوكيو
 ,8315-104اليابان
عنوان التبليغ  :ص ب  3800البيرة
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مــرق لحــم؛ ركازات مــرق لحــم؛ شــوربة؛ مــرق الحســاء؛ مســتحضرات
إلعــداد الشــوربة؛ الشــوربة الفوريــة؛ مركــزات الشــوربة؛ شــوربة
الشــعيرية؛ الشــوربة الفوريــة الممزوجــة مــع الشــعيرية؛ الشــوربة
الفوريــة الممزوجــة مــع االرز؛ المــرق؛ مركــزات المــرق؛ اللحــوم
المعالجــة؛ اللحــوم المحفوظــة؛ اللحــوم المجمــدة؛ خالصــات اللحــم؛
هــام لحــم؛ مأكــوالت بحريــة معالجــة؛ مأكــوالت بحريــة محفوظــة؛
مأكــوالت بحريــة مجمــدة؛ جمبــري معالــج؛ اســماك قشــرية
معالجــة؛ كبــة؛فخــذ خنزيــر؛ عجينــة لحــم الكبــد؛

Date :05/02/2019
Trademark No.:35361
Class: 29
Applicant Name: AJINOMOTO CO., INC.
Applicant Address: 1 5-1, Kyobashi 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan,
Applicant for Correspondence : P.O. Box 3800
Al-Birah
Goods/Services:
Bouillon Bouillon concentrates Soup Soup stocks
Preparations for making soups Instant soup Soup
concentrates Noodle s oup Instant soup mixes with
noodles Instant soup mixes with rice Broth Broth
concentrates Processed meat Preserved meat Frozen meat Meat extract Meat jellies Processed
seafood Preserved seafood Frozen seafood Processed shrimp Processed shellfish Croquette

العـدد السابع والعشرون

23

2019/12/18

مأكــوالت بحريــة مجمــدة؛ خضــراوات معالجــة؛ خضــراوات
محفوظــة؛ ســلطة خضــراوات؛ خضــراوات مجففــة؛ موســية الخضار؛
معجــون بنــدورة؛ رب البنــدورة؛ بــذور صالحــة لــأكل معالجــة؛
الجــوز المعالــج؛ الجــوز المنكــه؛ الفطــر المعالــج؛ الفواكــه المجمــدة؛
الفواكــه المعالجــة؛ الفواكــه المحفوظــة؛ مربــى؛ فواكــه مجففــة؛
هــام (جلــي) الفواكــه؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ فواكــه مغطــاة
بالســكر؛ جلــي (هــام) للطعــام؛منتجــات حليــب؛ حليــب؛ قشــدة
[منتجــات حليــب]؛ جبنــة؛ مشــروبات حمــض الالكتيــك؛ زبــدة؛
مســحوق الحليــب ليــس لالطفــال؛ بدائــل الحليــب؛ حليــب اللــوز؛
لبــن رائــب (زبــادي)؛ الزيــوت والدهــون الصالحــة لــأكل؛ســمن
نباتــي؛ دهــن خنزيــر؛ لحــم؛ لحــم بقــر؛ لحــم خنزيــر؛ دجــاج [لحــم]؛
لحــوم دواجــن غيــر حيــة؛ لحــم الكبــد؛ بيــض الدجــاج؛ بيــض؛
الحيوانــات المائيــة الغيــر حيــة الصالحــة لــأكل؛ اســماك قشــرية
غيــر حيــة؛ البيــض المعالــج؛ بقــولمحفوظــة؛ بروتيــن لالســتهالك
البشــري؛ مســتحضرات اساســها مســحوق منتجــات االلبــان لعمــل
المخفوقــات او المهلبيــة؛ مســتحضرات مســحوق لعمــل مخفــوق
الحليــب؛ مســحوق حليــب منكــه لعمــل المشــروبات؛ مســاحيق
ومشــروبات التــي اساســها منتجــات االبــان

s Ham Liver Pâté Frozen vegetables Processed
vegetables Preserved vegetables Vegetable salads Dried vegetables Vegetable mousses Tomato
puree Tomato paste Processed edible seeds Processed nuts Flavored nuts Processed mushrooms
Frozen fruits Processed fruits Preserved fruits
Jam Dried fruits Fruit jellies Compotes C
 rystallized fruits Jellies for food Milk products Milk
Cream [milk products] Cheese Lactic acid drinks
Butter Powdered m
 ilk, not for babies Milk substitutes Almond milk Yogurt Edible oils and fats
]Margarine Lard Meat Beef Pork Chicken [meat
Poultry, not live Liver Hen eggs Eggs Edible
aquatic animals, not live Shellfish, not live Processed eggs Preserved b eans Protein for human
consumption Mixed diary based powder preparations for making shakes or puddings Mixed powder p reparations for making milkshakes Flavoured
milk powder for making drinks Dairy-based beverages and powders

) ( 33

التاريخ2019/02/12 :

العالمة التجارية رقم 35409 :
في الصنف 3 :
بإسم  :حمزة خضر محمد عابدين
العنوان  :الخليل ضاحية البلدية
عنوان التبليغ  :الخليل ضاحية البلدية  ,فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مزيل شعر

Date :12/02/2019
Trademark No.:35409
Class: 3
Applicant Name: HAMZA KHADER MOH
ABDEEN
Applicant Address: alkhalil
Applicant for Correspondence : alkhalil
Goods/Services:
hair removal
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Date :03/03/2019

التاريخ2019/03/03 :

العالمة التجارية رقم 35498 :

Trademark No.:35498

في الصنف 27 :

Class: 27
Applicant Name: FESTIVAL IPLIK VE HALI
SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI

بإسم  :فيستيفال ابليك في هالي سانايى تيجاريت
انونيم شيركيتي
العنوان  .2 :اورجانيزى سانايى بولجيسي 83228 ،نولو
جاددي ،نو ،19:شهيدكامل ،غازي عنتاب  /تركيا ,
,,,

Applicant Address2: .Organize Sanayi Bolgesi,
83228 Nolu Cadde, No:19, Sehitkamil, Gaziantep / TURKEY,
,,
Applicant for Correspondence :Nader Qumsiah
- Biet-Sahour P.O.Box 182

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السجاد والبسط والحصر؛ سجاد الصالة؛ المشمع؛ العشب
الصناعي؛ مشمع لتغطية األرضيات؛ حصر الصاالت
الرياضية؛ ورق الجدران؛ مواد تزيين تعلق على الجدران
ليست من النسيج

Goods/Services:
Carpets, rugs, mats prayer rugs linoleum, artificial turf, linoleum for covering floors gymnasium mats wallpaper, wall hangings not of textile

عنوان التبليغ  :نادر قمصية  -بيت ساحور  -ص.ب 182
فلسطين

) ( 35

التاريخ2019/03/12 :

العالمة التجارية رقم 35567 :
في الصنف 30 :
بإسم  :يسار دوندورما في جيدا ماديليري انونيم
سيركيتي

Date :12/03/2019
Trademark No.:35567
Class: 30
Applicant Name: YASAR DONDURMA VE
GIDA MADDELERI ANONIM SIRKETI
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العنوان  :غازينتيب كارايولو أوزيري ،إيركينز ميفكي .5
كي إم ،ميركز كاهرامانمارس ،تركيا
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

قهــوة؛ كاكاو؛ مشــروبات أساســها الــكاكاو أو القهــوة؛ مشــروبات
اساســها الشــوكوالتة؛ معكرونــة؛ فطائــر محشــوة؛ نودلــز
[معكرونــة رقيقــة]؛ معجنــات وخبــز ومنتجــات أساســها الدقيــق؛
حلويــات أساســها الدقيــق والشــوكوالتة؛ خبــز؛ حلويــات أساســها
العجيــن المغلــف بالشــراب؛ مهلبيــة؛ كســترد؛ عســل نحــل؛
شــمع نحــل لالســتهالك البشــري؛عكبر (شــمع النحــل)؛ توابــل
للمــواد الغذائيــة؛ فانيــا [منكهــات]؛ بهــارات؛ صلصــات [توابــل]؛
صلصــات طماطــم؛ خميــرة؛ مســحوق خبــازة؛ دقيــق للطعــام؛
ســميد؛ نشــا للطعــام؛ ســكر؛ مكعبــات ســكر؛ مســحوق الســكر؛
شــاي؛ شــاي مثلــج؛ حلويــات؛ شــوكوالتة؛ بســكويت؛ بســكويت
رقيــق هــش؛ بســكويت رقيــق (ويفــر)؛ علكــة ليســت لغايــات
طبيــة؛ بوظــة (أيســكريم)؛ مثلجــات صالحــة لــأكل؛ الملــح؛
اطعمــة خفيفــة أساســها الحبــوب؛ فشــار [حــب الــذرة]؛ شــوفان
مطحــون؛ رقائــق الــذرة؛ حبــوب اإلفطــار؛ قمــح معالــج لالســتهالك
البشــري؛ شــعير مطحــون لالســتهالك البشــري؛ شــوفان معالــج
لالســتهالك البشــري؛ الجــاودار (الــذرة) المعالــج لالســتهالك
البشــري؛ أرز؛ دبــس للطعــام.

Applicant Address: Gaziantep Karayolu Uzeri,
Erkenez Mevkii, 5.Km, Merkez Kahramanmaras TURKEY.
Applicant for Correspondence : Firas Atira Intellectual Property Co., Nablus, Galleria Center
Bldg. B. 768
Goods/Services:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery products based
;on flour; desserts based on flour and chocolate
;bread, desserts based on dough coated with syrup
puddings, custard; honey, bee glue for human consumption, propolis for food purposes; condiments
for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces
;(condiments), tomato sauce; yeast, baking powder
flour, semolina, starch for food; sugar, cube sugar,
powdered sugar; tea, iced tea; confectionery, choc;olate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums
?ce-cream, edible ices; salt; cereal-based snack
food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast
cereals, processed wheat for human consumption,
crushed barley for human consumption, processed
oats for human consumption, processed rye for human consumption, rice; molasses for food.

) ( 36

التاريخ2019/03/14 :

العالمة التجارية رقم 35573 :
في الصنف 25 :
بإسم  :فلو ماغازاكليك في بازارالما أنونيم سيركيتي
العنوان  :ميركيز ماه .تاسوكاجي كاد .رقم 24 :كات3 :
ماهموتبي باجسيالر اسطنبول  ،تركيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة ,فلسطين

Date :14/03/2019
Trademark No.:35573
Class: 25
Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI
Applicant Address :Merkez Mah. Tasocagi Cad.
No:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul
TURKEY
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
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Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear

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

) ( 37

Date :14/03/2019

التاريخ2019/03/14 :

العالمة التجارية رقم 35574 :

Trademark No.:35574

في الصنف 25 :

Class: 25

بإسم  :فلو ماغازاكليك في بازارالما أنونيم سيركيتي
العنوان  :ميركيز ماه .تاسوكاجي كاد .رقم 24 :كات3 :
ماهموتبي باجسيالر اسطنبول  ،تركيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI
Applicant Address :Merkez Mah. Tasocagi Cad.
No:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul
TURKEY
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر

) ( 38

التاريخ2019/03/14 :

العالمة التجارية رقم 35575 :
في الصنف 25 :
بإسم  :فلو ماغازاكليك في بازارالما أنونيم سيركيتي

Date :14/03/2019
Trademark No.:35575
Class: 25
Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI
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Applicant Address :Merkez Mah. Tasocagi Cad.
No:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul
TURKEY

العنوان  :ميركيز ماه .تاسوكاجي كاد .رقم 24 :كات3 :
ماهموتبي باجسيالر اسطنبول  ،تركيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون البرتقالي واالسود

) ( 39

التاريخ2019/03/14 :

العالمة التجارية رقم 35576 :
في الصنف 25 :
بإسم  :فلو ماغازاكليك في بازارالما أنونيم سيركيتي
العنوان  :ميركيز ماه .تاسوكاجي كاد .رقم 24 :كات3 :
ماهموتبي باجسيالر اسطنبول  ،تركيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون البرتقالي

Date :14/03/2019
Trademark No.:35576
Class: 25
Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI
Applicant Address :Merkez Mah. Tasocagi Cad.
No:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul
TURKEY
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear
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التاريخ2019/03/14 :

العالمة التجارية رقم 35577 :
في الصنف 35 :
بإسم  :فلو ماغازاكليك في بازارالما أنونيم سيركيتي
العنوان  :ميركيز ماه .تاسوكاجي كاد .رقم 24 :كات3 :
ماهموتبي باجسيالر اسطنبول  ،تركيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الخدمــات التــي تقدمهــا متاجــر البيــع بالتجزئــة ،متاجــر البيــع
بالجملــة ،مــن خــال كتالوجــات الطلبــات البريديــة أو عــن طريــق
الوســائط اإللكترونيــة علــى ســبيل المثــال ،مــن خــال مواقــع
الكترونيــة أو برامــج التســوق التلفزيونيــة التــي تقــدم التجميــع،
لمصلحــة اآلخريــن ،للجلــود المدبوغــة والجلــود المقلــدة ،جلــود
الحيوانــات ،جلــود حيوانــات ،الجلــود االصطناعيــة ،الجلــود
الســميكة ،البضائــع المصنوعــة مــن الجلـد ،أو مــن الجلــود المقلــدة
أو المــواد االصطناعيــة ،تحديــدا ، :حقائــب للســفر ،حقائــب الســفر
الصغيــرة ،ومحافــظ النقــود ،حقائــب الي ـد ،حقائــب ظهــر لحمــل
األطفــال ،والصناديــق مــن الجلــود ومــن الجلــود الســميكة لتخزيــن
بطاقــات التهنئــة ،صناديــق مــن الجلــد للقبعــات مــن أجــل الســفر،
لتمكيــن الزبائــن مــن مشــاهدة وشــراء هــذه البضائــع بالشــكل
المناســب؛ خدمــات التجميــع ،لمصلحــة اآلخريــن ،لعلــب المكيــاج
المباعــة فارغــة ،حقائــب مــواد الزينــه التــي تبــاع فارغــة ،حقائــب
أدوات الزينــة المباعــة فارغــة ،حقائــب األدوات تبــاع فارغــة،
حقائــب الكتــب ،حقائــب نقــل مســتندات ،والحقائــب الجلديــة،
الحقائــب التــي توضــع علــى الظهــر ،الحقائــب المدرســية ،حقائــب
التسـ ّـوق الجلديــة ،المحافــظ الجلديــة لــأوراق النقديــة ،المظــات،
المظــات الشمســية ،تحديــدا ، :المظليــات والعــكازات ،الســياط،
وأطقــم الحيوانــات والســروج ،ركابــات الطوقيــة ،ألجمــة الخيــول،
لتمكيــن الزبائــن مــن مشــاهدة وشــراء هــذه البضائــع بالشــكل
المناســب؛ خدمــات التجميــع ،لمصلحــة اآلخريــن ،مــن مالبــس،
االحذيــة ،وأغطيــة الــرأس لتمكيــن الزبائــن مــن معاينــة وشــراء
هــذه البضائــع بالشــكل المناســب

اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون البرتقالي

Date :14/03/2019
Trademark No.:35577
Class: 35
Applicant Name: FLO MAGAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI
Applicant Address :Merkez Mah. Tasocagi Cad.
No:24 Kat:3 Mahmutbey Bagcilar Istanbul
TURKEY
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Services provided by retail stores, wholesale
outlets, through mail order catalogues or by
means of electronic media for example, through
web sites or television shopping programs featuring the bringing together, for the benefit of
others, of Leather and imitation leather, animal
skins, animal hides, artificial leathers, stout
leathers, goods made of leather, imitation leather
or synthetic materials, namely, travel bags, valises, wallets, handbags, backpacks for carrying
babies, leather and stout leather boxes for storing greeting cards, leather hat boxes for travel,
enabling customers to conveniently view and
purchase those goods the bringing together, for
the benefit of others, of make-up cases sold empty, toiletry bags sold empty, vanity cases sold
empty, tool bags sold empty, book bags, carrying cases for documents, briefcases, backpacks,
school bags, leather shopping bags, leather cases
for banknotes, Umbrellas, sun umbrellas, namely, parasols and canes, whips, harnesses and saddlery, stirrups, horse bridles, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods
the bringing together, for the benefit of others,
of clothing, shoes, headgear enabling customers
to conveniently view and purchase those goods
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) ( 41
Date :17/03/2019

التاريخ2019/03/17 :

العالمة التجارية رقم 35589 :

Trademark No.:35589

في الصنف 38 :

Class: 38

بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co . Ltd.

العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

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

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

Applicant for Correspondence : Firas Atira Intellectual Property Co., Nablus, Galleria Center
Bldg. B. 768

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البــث بالتلفزيــون؛ خدمــات التلفونــات؛ اإلتصــال عبــر الطرفيــات
الحاســوبية؛ نقــل الرســائل والصــور عبــر الكمبيوتــر؛ معلومــات
حــول اإلتصــاالت؛ تأجيــر أجهــزة إرســال الرســائل؛ تأجيــر معــدات
اإلتصــاالت؛ تقديــم اإلتصــاالت عبــر االرتبــاط بالشــبكة العالميــة
الكمبيوتــر؛ توفيــر إمكانية توصيل المســتخدم بشــبكات كمبيوتر
عالميــة ؛ خدمــات عقــد المؤتمــرات عــن ُبعــد؛ إرســال واســتقبال ]
نقل[معلومــات قاعــدة البيانــات عبــر شــبكة االتصــاالت؛ نقــل
البريــد اإللكترونــي ؛ تأجيــر أجهــزة نقــل المعلومــات؛ اإلتصــاالت
عبــر شــبكات األليــاف البصريــة؛ خدمــات لوحــات النشــرات
اإللكترونيــة ; ]خدمــات إتصــاالت[؛ تأجيــر زمــن الوصــول إلــى
شــبكات الكمبيوتــر العالميــة؛ توفيرغــرف الدردشــة عبــر اإلنترنت؛
توفيــر خدمــات الوصــول إلــى قاعــدة البيانــات؛ خدمــات البريــد
الصوتي ؛ إرسال الملفات الرقمية.

Goods/Services:
;Television broadcasting; Telephone services
Communications by computer terminals; Com;puter-aided transmission of messages and images
Telecommunications information; Rental of message sending apparatus; Rental of telecommunications equipment; Providing telecommunication
connections to a global computer network; Providing user access service to a global computer
network; Teleconferencing services; Transmission
and reception [transmission] of database information via the telecommunication network; Transmission of electronic mail; Rental of information
transmission equipment; Communications by fiber
optic networks; Electronic bulletin board services
(telecommunications services); Rental of global
computer network access time; Providing Internet
;chat rooms; Providing database access services
Voice mail service; Transmission of digital files.

) ( 42
التاريخ2019/03/17 :

العالمة التجارية رقم 35590 :

Date :17/03/2019
Trademark No.:35590
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في الصنف 11 :

Class: 11

بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Applicant for Correspondence : : Firas Atira
Intellectual Property Co., Nablus, Galleria
Center Bldg. B. 768

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منشآت ترشيح الهواء؛ أجهزة تكييف الهواء؛ أجهزة
وآالت تنقية الهواء ؛ أجهزة تحليل الهواء؛ أجهزة
ومنشآت لإلضاءة؛ صمامات ثرموستاتية ]أجزاء من منشآت
تسخين]؛ أجهزة وآالت لتنقية الماء.

Goods/Services:
Air filtering installations; Air-conditioning ap;paratus; Air purifying apparatus and machines
Air analysis apparatus; Lighting apparatus and
installations; Thermostatic valves [parts of heating installations]; Water purifying apparatus and
machines.

) ( 43
التاريخ2019/03/17 :

العالمة التجارية رقم 35591 :
في الصنف 42 :

Date :17/03/2019
Trademark No.:35591
Class: 42

بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co . Ltd.

العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

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

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

Applicant for Correspondence : Firas Atira Intellectual Property Co., Nablus, Galleria Center
Bldg. B. 768

األبحــاث التقنيــة؛ دراســات المشــاريع التقنيــة؛ الهندســة؛
البحــث والتطويــر للمنتجــات اآلخريــن الجديــدة؛ خدمــة الرســومات
الهندســية؛ مســح؛ التصميــم الصناعــي ؛ تصميــم الديكــور
الداخلــي ؛ تأجيــر أجهــزة كمبيوتــر؛ برمجــة الكمبيوتــر؛ تصميــم
برامــج كمبيوتــر؛ تحليــل أنظمــة الكمبيوتــر؛ تصميــم أنظمــة
كمبيوتــر؛ تحــدث برامــج الكمبيوتــر؛ استشــارات فــي مجــال
تصميــم وتصويــر معــدات الكمبيوتــر؛ تأجيــر برامــج كبيوتــر؛

Goods/Services:
;Technical research; Technical project studies
Engineering; Research and development of
new products for others; Engineering drawings
service; Surveying; Industrial designs; Interior
designs; Computer rental; Computer programming; Computer software designs; Computer
;systems analysis; Computer systems designs

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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إســترجاع بيانــات الكمبيوتــر؛ صيانــة برامــج الكمبيوتــر؛ نســخ
برامــج الكمبيوتــر؛ تحويــل البيانــات أو الوثائــق مــن أوســاط مــادة
إلــى إلكترونيــة؛ إنشــاء وصيانــة المواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت
لآلخريــن ؛ تفعيــل مواقــع االنترنــت؛ تحميــل برامــج كمبيوتــر؛
تحويــل بيانــات برامــج الكمبيوتــر ومعلوماتــه [ تحويــل غيــر
مــادي] ; االستشــارات فــي برامــج الكمبيوتــر; تأجيــر خــوادم
الشــبكة; خدمــات حمايــة الكمبيوترمــن الفيروســات; تزويــد
محــركات بحــث علــى االنترنــت; مراقبــة ـــنظمة الكمبيوتــر عــن
طريــق الوصــول مــن بعيــد; تحويــل بيانــات الوثائــق إلــى رقميــة
[مســح] ; خدمــة المنصــات الخاصــة; بالتطبيقــات [  ; ]Paasخدمــة
البرامــج [.]SaaS

Updating of computer software; Consultancy
in the field of computer hardware design and
;development; Rental of computer software
Recovery of computer data; Maintenance of
computer software; Duplication of computer
program; Conversion of data or documents from
physical to electronic media; Creating and maintaining web sites for others; Hosting computer
sites [web sites]; Computer software installation; Data conversion of computer programs and
data (not physical conversion); Computer software consulting; Rental of web server; Computer virus protection services; Providing Internet
search engine; Remote monitoring of computer
system; Document digitization (scanning); Platform as a service [PaaS]; Software as a service

) ( 44
التاريخ2019/03/17 :

العالمة التجارية رقم 35592 :
في الصنف 45 :
بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب ,768 .فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اإلستشــارات األمنيــة؛ مراقبــة أجهــزة األمــان واإلنــذار ضــد
الســرقة؛ الحــراس الليليــون؛ خدمــات الحراســة؛ تفتيــش المصانــع
لغايــات الســامة؛ العنايــة باألطفــال؛ المجالســة المنزليــة؛ حضانــة
الحيوانــات األليفــة؛ مرافقــة اجتماعيــة )المرافقــة(؛ مكافحــة
الحرائــق؛ تأجيــر أنظمــة اإلنذاربالحريــق؛ إستشــارات الملكيــة
الفكريــة؛ تراخيــص برامــج الكمبيوتــر )خدمــات قانونيــة(؛
تســجيل اســم النطــاق )خدمــات قانونيــة(.

Date :17/03/2019
Trademark No.:35592
Class: 45
Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Applicant for Correspondence : Firas Atira Intellectual Property Co., Nablus, Galleria Center
Bldg. B. 768
Goods/Services:
Security consultancy; monitoring of burglar and security alarms; night guards; guard services; inspec;tion of factories for safety purposes; babysitting
;)house sitting; pet sitting; social escort (chaperoning
fire-fighting; rental of fire alarms; intellectual property advisory; licenses of computer software (legal services); Registration of domain name (legal services).
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) ( 45
التاريخ2019/03/17 :

العالمة التجارية رقم 35593 :
في الصنف 35 :

Date :17/03/2019
Trademark No.:35593
Class: 35

العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

Applicant for Correspondence : Firas Atira Intellectual Property Co., Nablus, Galleria Center
Bldg. B. 768

خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة المرتبطــة ببيــع البضائــع
المذكــورة فــي الفئــة  7والفئــة  9والفئــة  11والفئــة 14؛
خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة المرتبطــة ببيــع معــدات
الكمبيوتــر وملحقاتهــا وأجهــزة الترفيــه المنزلــي باإلضافــة إلــى
الســلع التاليــة ،وهــي أجهــزة معالجــة البيانــات ،أجهــزة ذاكــرات
الكمبيوتــر ،برامــج مســجلة لتشــغيل الكمبيوتــر ،وأجهــزة ملحقــة
ًّ
مســجلة ،ومعالجــات بيانــات
بالكمبيوتــر ،وبرمجيــات كمبيوتــر
صغيــرة ،شاشــات عــرض [أجــزاء كمبيوتــر]؛ وحــدات معالجــة
مركزيــة ،بطاقــات الــدارات المتكاملــة ،بطاقــات ذكيــة (بطاقــات
الــدارات المتكاملــة) ،برامــج الكمبيوتــر المســجلة ،منشــورات
إلكترونيــة قابلــة للتنزيــل ،برامــج كمبيوتــر [برمجيــات قابلــة
للتنزيــل] ،قارئــات [معــدات معالجــة بيانــات] ،مشــغل ومضــي
لناقــل تتابعــي مشــترك؛ برامــج المراقبــة (برامــج الكمبيوتــر)؛
برنامــج ألعــاب الكمبيوتــر ،ملفــات الموســيقى قابلــة للتنزيــل،
ملفــات الفيديــو القابلــة للتنزيــل ،عــدادات ،مؤشــرات الكميــة،
العالمــات بطاقــات بيانيــة إلكترونيــة للبضائــع ،لوحــات إعالنــات
إلكترونيــة ،اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة ،إشــارات إلكترونيــة
مضيئــة ،أضــواء وماضــة ،أضــواء إشــارة ،لوحــات إشــارة مضيئــة أو
آليــة إشــارات ضوئيــة أو آليــة ،أجهــزة اتصــال داخلــي ،هواتــف
فيديــو ،معــدات شــبكة االتصــاالت ،أجهــزة راديــو ،أجهــزة رادار،
أجهــزة إلكتروديناميكيــة للتحكــم عــن بعــد باإلشــارات ،أجهــزة
مالحــة للمركبــات [كمبيوتــر طبلونــي] ،نظــام تحديــد الموقــع
العالمــي ،أدوات االتصــاالت البصريــة ،أدوات تســجيل  ،مســجالت
فيديــو ،كاميــرات فيديــو ،مشــغالت وســائط محمولــة ،آلــة دعايــة
ذاتيــة الحركــة ،أجهــزة اســتقبال الصــوت والفيديــو ،تطبيقــات
إعــداد أفــام التصويــر الســينمائي ،كاميــرات [للتصويــر
الفوتوغرافــي] ،أجهــزة قيــاس الســرعة [للتصويــر الفوتوغرافــي]،
أجهــزة إضــاءة ّ
وماضــة [للتصويــر الفوتوغرافــي]،

Goods/Services:
Retail and wholesale services connected with
the sale of goods in class 7, class 9, class 11 and
class 14; retail and wholesale services connected with the sale of computer equipment and peripherals and home entertainment apparatus and
with the following goods, namely, data processing apparatus, computer memory devices, recorded computer operating programs, computer
peripheral devices, recorded computer software,
microprocessors, monitors (computer hardware,; central processing unit (CPU), integrated circuit cards, smart cards (integrated circuit
cards), recorded computer programs, electronic
publications (downloadable), computer programs (downloadable software), readers (data
processing equipment, USB flash disks; surveillance programs (computer programs); computer game software, downloadable music files,
downloadable video files, counters, quantity
indicators, electronic tags for goods, electronic
notice boards, electronic bulletin boards, luminous electronic indicators, blinkers lights, signal
lights, luminous or mechanical signal panels,
luminous or mechanical signals, intercommunications apparatus, video telephones, network
communications equipment, radio equipment,

بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
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أدوات رص ـد ،أجهــزة تعليــم ســمعية وبصريــة ،كواشــف ،أجهــزة
ضبــط الســرعة للمركبــات ،أجهــزة ليــزر (ليســت لغايــات طبيــة)،
أجهــزة تمثيليــة للقيــادة والتحكــم بالمركبــات ،أجهــزة قيــاس
كثافــة الســوائل ،مؤشــرات درجــة الحــرارة ،أجهــزة وأدوات
بصريــة ،عدســات بصريــة ،مــواد الطاقــة (األســاك والكابــات)،
أجهــزة شــبه موصــات ،شاشــات عــرض الفيديــو ،أجهــزة التحكــم
عــن بعــد ،مجســات كهربائيــة ،منظمــات الضــوء (الكهربائيــة)،
أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث لالســتخدام الشــخصي ،أجهــزة
كهربائيــة لمنــع الســرقة ،أدوات إنــذار ضــد الحريــق ،كواشــف
الدخــان ،أجهــزة إنــذار صوتيــة  ،أجهــزة إنــذار ،أقفــال كهربائيــة،
طنانــات ،أجهــزة إنــذار ضــد الســرقة ،نظــارات ،خاليــا غلفانيــة،
أجــزاء بطاريــات ،صــور كرتونيــة متحركــة ،أجهــزة مراقبــة ذكيــة
لألبــواب بواســطة التعــرف الــى الوجــه ،أقفــال لألبــواب بواســطة
بصمــة األصبــع ،كاميــرا لتســجيل لوحــات القيــادة ،أجــراس
[أدوات إنــذار] ،أقــراص تخزيــن ،قوابــس ومآخــذ وأدوات توصيــل
أخــرى [وصــات كهربائيــة] ،درع ومنصــة للكاميــرات ،بطاريــات
كهربائيــة ،جهــاز توجيــه ،روبوتــات ذات مواصفــات بشــرية
تعمــل بواســطة الــذكاء االصطناعــي ،روبوتــات للمراقبــة األمنيــة،
منصــات برامــج الكمبيوتــر ،مســجلة أو قابلــة للتنزيــل ،أجهــزة
كمبيوتــر قابلــة لالرتــداء مــع أو تحــت أو فــوق المالبــس ،عصــاة
الســلفي [ذات قائمــة واحــدة تحمــل باليــد] ،أجهــزة إلكترونيــة
لعــرض األرقــام ،أجهــزة عــرض الشــرائح ،أجهــزة عــرض الشــرائح،
لوحــات مفاتيــح كهربائيــة ،مفاتيــح كهربائيــة ،مفاتيــح زمنيــة
أتوماتيكيــة ،ثيرموســتات (منظمــات الحــرارة) ،أنابيــب للتخاطــب،
ميكروفونــات ،خزائــن للمكبــرات الصــوت ،لوحــات تحكــم  ،أجهــزة
مرســلة مجيبــة ،خافتــات [منظمــات] [كهربائيــة] للضــوء ،أجهــزة
تحليــل الهــواء ،خدمــة الوصــول إلــى الشــبكة؛ عــرض البضائــع
علــى وســائل التواصــل لغايــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة؛
إدارة الشــؤون التجاريــة لمحــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة؛
استشــارات إدارة األعمــال التجاريــة فيمــا يتعلــق باالســتراتيجية،
والتســويق ،واإلنتــاج ،والتوظيــف ،والبيــع بالتجزئــة والبيــع
بالجملــة؛ خدمــات اإلعــان والتســويق و الترويــج؛ خدمــات التوزيــع
المرتبطــة ببيــع البضائــع المذكــورة فــي الفئــة  7والفئــة 9
والفئــة  11والفئــة 14؛ خدمــات التوزيــع المرتبطــة ببيــع معــدات
الكمبيوتــر وملحقاتهــا وأجهــزة الترفيــه المنزلــي باإلضافــة إلــى
الســلع التاليــة ،وهــي أجهــزة معالجــة البيانــات ،أجهــزة ذاكــرات
الكمبيوتــر ،برامــج مســجلة لتشــغيل الكمبيوتــر ،وأجهــزة ملحقــة
ًّ
مســجلة ،ومعالجــات بيانــات
بالكمبيوتــر ،وبرمجيــات كمبيوتــر
صغيــرة ،شاشــات عــرض [أجــزاء كمبيوتــر]؛ وحــدات معالجــة
مركزيــة ،بطاقــات الــدارات المتكاملــة ،بطاقــات ذكيــة (بطاقــات
الــدارات المتكاملــة) ،برامــج الكمبيوتــر المســجلة ،منشــورات
إلكترونيــة قابلــة للتنزيــل ،برامــج كمبيوتــر [برمجيــات قابلــة
للتنزيــل] ،قارئــات [معــدات معالجــة بيانــات] ،مشــغل ومضــي
لناقــل تتابعــي مشــترك؛ برامــج المراقبــة (برامــج الكمبيوتــر)؛
برنامــج ألعــاب الكمبيوتــر ،ملفــات الموســيقى قابلــة للتنزيــل،
ملفــات الفيديــو القابلــة للتنزيــل ،عــدادات ،مؤشــرات الكميــة،
العالمــات بطاقــات بيانيــة إلكترونيــة للبضائــع ،لوحــات إعالنــات
إلكترونيــة ،اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة ،إشــارات إلكترونيــة
مضيئــة ،أضــواء وماضــة ،أضــواء إشــارة ،لوحــات إشــارة مضيئــة أو آليــة
إشــارات ضوئيــة أو آليــة ،أجهــزة اتصــال داخلــي ،هواتــف فيديــو،
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radar equipment, electro-dynamic apparatus for
the remote control of signals, navigation apparatus for vehicles (on-board computers), Global Positioning System (GPS) devices, optical
communication instruments, recording devices,
video recorders, camcorders, portable media
players, self-motion advertising machine, audio and video receivers, editing applications for
cinematographic films, cameras (photography),
speed measuring apparatus (photography), flashlights (photography), observation instruments,
audiovisual teaching apparatus, detectors, speed
checking apparatus for vehicles, lasers (not for
medical purposes), simulators for the steering
and control of vehicles, hydrometers, temperature indicators, optical apparatus and instruments, optical lenses, power material (wires,
cables), semiconductor apparatus, video display
screens, remote control devices, sensors (electric), light regulators (electric), protection devices for personal use against accidents, theft
prevention installations (electric), fire alarms,
smoke detectors, sound alarms, alarms, electric
locks, buzzers, anti-theft alarming apparatus,
eyeglasses, galvanic cells, accumulator cells,
animated cartoons, lookout (smart door viewer
with face recognition), smart fingerprint door
lock, dashboard camera, bells [warning devices], hard disk, plugs, sockets and other contacts
[electric connections], shield and stand for cameras, batteries (electric), router, humanoid robots
with artificial intelligence, security surveillance
robots, computer software platforms (recorded
or downloadable), wearable computers, selfie
sticks [hand-held monopods], electronic numeric
displays, slide projectors / transparency projection apparatus, switchboards, switches (electric),
time switches (automatic), thermostats, speaking
tubes, microphones, cabinets for loudspeakers,
control panels, transponders, light dimmers [regulators] (electric), air analysis apparatus, and
network access server; presentation of goods on
communications media for retail and wholesale
purposes; administration of the business affairs
of retail and wholesale stores; business management consulting with relation to strategy,
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معــدات شــبكة االتصــاالت ،أجهــزة راديــو ،أجهــزة رادار ،أجهــزة
إلكتروديناميكيــة للتحكــم عــن بعــد باإلشــارات ،أجهــزة مالحــة
للمركبــات [كمبيوتــر طبلونــي] ،نظــام تحديــد الموقــع العالمــي،
أدوات االتصــاالت البصريــة ،أدوات تســجيل  ،مســجالت فيديــو،
كاميــرات فيديــو ،مشــغالت وســائط محمولــة ،آلــة دعايــة ذاتيــة
الحركــة ،أجهــزة اســتقبال الصــوت والفيديــو ،تطبيقــات إعــداد
أفــام التصويــر الســينمائي ،كاميــرات [للتصويــر الفوتوغرافــي]،
أجهــزة قيــاس الســرعة [للتصويــر الفوتوغرافــي] ،أجهــزة إضــاءة
ّ
وماضــة [للتصويــر الفوتوغرافــي] ،أدوات رصــد ،أجهــزة تعليــم
ســمعية وبصريــة ،كواشــف ،أجهــزة ضبــط الســرعة للمركبــات،
أجهــزة ليــزر (ليســت لغايــات طبيــة) ،أجهــزة تمثيليــة للقيــادة
والتحكــم بالمركبــات ،أجهــزة قيــاس كثافــة الســوائل ،مؤشــرات
درجــة الحــرارة ،أجهــزة وأدوات بصريــة ،عدســات بصريــة ،مــواد
الطاقــة (األســاك والكابــات) ،أجهــزة شــبه موصــات ،شاشــات
عــرض الفيديــو ،أجهــزة التحكــم عــن بع ـد ،مجســات كهربائيــة،
منظمــات الضــوء (الكهربائيــة) ،أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث
لالســتخدام الشــخصي ،أجهــزة كهربائيــة لمنــع الســرقة ،أدوات
إنــذار ضــد الحريــق ،كواشــف الدخــان ،أجهــزة إنــذار صوتيــة
 ،أجهــزة إنــذار ،أقفــال كهربائيــة ،طنانــات ،أجهــزة إنــذار ضــد
الســرقة ،نظــارات ،خاليــا غلفانيــة ،أجــزاء بطاريــات ،صــور كرتونيــة
متحركــة ،أجهــزة مراقبــة ذكيــة لألبــواب بواســطة التعــرف الــى
الوجــه ،أقفــال لألبــواب بواســطة بصمــة األصبــع ،كاميــرا لتســجيل
لوحــات القيــادة ،أجــراس [أدوات إنــذار] ،أقــراص تخزيــن ،قوابــس
ومآخــذ وأدوات توصيــل أخــرى [وصــات كهربائيــة] ،درع ومنصــة
للكاميــرات ،بطاريــات كهربائيــة ،جهــاز توجيــه ،روبوتــات ذات
مواصفــات بشــرية تعمــل بواســطة الــذكاء االصطناعــي ،روبوتــات
للمراقبــة األمنيــة ،منصــات برامــج الكمبيوتــر ،مســجلة أو قابلــة
للتنزيــل ،أجهــزة كمبيوتــر قابلــة لالرتــداء مــع أو تحــت أو فــوق
المالبــس ،عصــاة الســلفي [ذات قائمــة واحــدة تحمــل باليــد]،
أجهــزة إلكترونيــة لعــرض األرقــام ،أجهــزة عــرض الشــرائح،
أجهــزة عــرض الشــرائح ،لوحــات مفاتيــح كهربائيــة ،مفاتيــح
كهربائيــة ،مفاتيــح زمنيــة أتوماتيكيــة ،ثيرموســتات (منظمــات
الحــرارة) ،أنابيــب للتخاطــب ،ميكروفونــات ،خزائــن للمكبــرات
الصــوت ،لوحــات تحكــم  ،أجهــزة مرســلة مجيبــة ،خافتــات
[منظمــات] [كهربائيــة] للضــوء ،أجهــزة تحليــل الهــواء؛ خدمــة
الوصــول إلــى الشــبكة؛ خدمــات االســتيراد والتصديــر ،الوســاطة
والتفــاوض بشــأن العقــود [لآلخريــن]؛ خدمــات الشــراء لآلخريــن؛
خدمــات المســاعدة فــي األعمــال ،وإدارة األعمــال ،وتوجيــه
األعمــال؛ خدمــات تحليــل األعمــال وأبحــاث األعمــال وتقديــم
المعلومــات واألخبــار عــن األعمــال؛ عــرض الســلع والخدمــات عــن
طريــق الوســائل اإللكترونيــة ،وكذلــك لصالــح مــا يســمى بتوفيــر
قنــوات اتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد والتســوق المنزلــي؛
إدارة برامــج المكافــآت للمســتهلكين األوفيــاء.
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marketing, production, personnel and retail and
wholesale sale matters; advertising, marketing
and promotional services; distributorship services connected with the sale of goods in class 7,
class 9, class 11 and class 14; distributorship services connected with the sale of computer equipment and peripherals and home entertainment
apparatus and with the following goods, namely,
data processing apparatus, computer memory
devices, recorded computer operating programs,
computer peripheral devices, recorded computer
software, microprocessors, monitors (computer
hardware), central processing unit (CPU), integrated circuit cards, smart cards (integrated circuit cards), recorded computer programs, electronic publications (downloadable), computer
programs (downloadable software), readers
(data processing equipment), USB flash disks,
surveillance programs (computer programs),
computer game software, downloadable music
files, downloadable video files, counters, quantity indicators, electronic tags for goods, electronic notice boards, electronic bulletin boards,
luminous electronic indicators, blinkers lights,
signal lights, luminous or mechanical signal
panels, luminous or mechanical signals, intercommunications apparatus, video telephones,
network communications equipment, radio
equipment, radar equipment, electro-dynamic
apparatus for the remote control of signals, navigation apparatus for vehicles (on-board computers), Global Positioning System (GPS) devices,
optical communication instruments, recording
devices, video recorders, camcorders, portable
media players, self-motion advertising machine,
audio and video receivers, editing applications
for cinematographic films, cameras (photography), speed measuring apparatus (photography),
flashlights (photography), observation instruments, audiovisual teaching apparatus, detectors, speed checking apparatus for vehicles, lasers (not for medical purposes), simulators for
the steering and control of vehicles, hydrometers, temperature indicators, optical apparatus
and instruments, optical lenses, power material
(wires, cables), semiconductor apparatus, video
display screens, remote control devices, sensors,
electric, light regulators (electric), protection
devices for personal use against accidents, theft
prevention installations (electric), fire alarms,
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smoke detectors, sound alarms, alarms, electric
locks, buzzers, anti-theft alarming apparatus,
eyeglasses, galvanic cells, accumulator cells,
animated cartoons, lookout (smart door viewer
with face recognition), smart fingerprint door
lock, dashboard camera, bells [warning devices], hard disk, plugs, sockets and other contacts
[electric connections], shield and stand for cameras, batteries (electric), router, humanoid robots
with artificial intelligence, security surveillance
robots, computer software platforms (recorded
or downloadable), wearable computers, selfie
sticks [hand-held monopods], electronic numeric displays, slide projectors / transparency
projection apparatus, switchboards, switches
(electric), time switches (automatic), thermostats, speaking tubes, microphones, cabinets for
loudspeakers, control panels, transponders, light
dimmers [regulators] (electric), and air analysis
apparatus; network access server import and
export services; mediation and negotiation of
contracts [for others]; procurement services for
others; business assistance, management and
administrative services; business analysis, research and information services; demonstration
of goods and services by electronic means, also
for the benefit of the so called teleshopping and
home shopping services; administration of consumer loyalty programs
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

آالت وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة؛ معــدات تصريــف الغبــار
ألغــراض التنظيــف؛ معــدات إزالــة الغبــار لغايــات التنظيــف؛
مكانــس كهربائيــة؛ إنســان آلــي [آلــة]؛ أجهــزة كهربائيــة لســحب
الســتائر؛ آالت كهربائيــة لصنــع الطعــام؛ آالت كــي؛ آالت كهربائية
لإلســتخدام فــي المطبــخ؛ غســاالت؛ غســاالت صحــون؛ أجهــزة رفــع؛
مقصــات كهربائيــة؛ مولــدات التيــار المتــردد؛ مكبــس هوائــي؛ آلــة
لصنــع حليــب الصوي ـا.

Goods/Services:
;Machines and apparatus for cleaning, electric
Dust exhausting installations for cleaning purposes; Dust removing installations for cleaning
;]purposes; Vacuum cleaners; Robots [machines
;Curtain drawing devices, electrically operated
Electric machinery for making food; Ironing
;machines; Electric machines used in kitchen
Washing machine; Dish-washing machine; Lifting equipment; Electric scissors; Alternator; Air
compressor; Soybean milk maker.

) ( 47
التاريخ2019/03/17 :

العالمة التجارية رقم 35596 :
في الصنف 9 :

Date :17/03/2019
Trademark No.:35596
Class: 9

العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

Applicant for Correspondence : Firas Atira Intellectual Property Co., Nablus, Galleria Center
Bldg. B. 768

أجهــزة معالجــة البيانــات; أجهــزة ذاكــرات كمبيوتــر; برامــج
مســجلة لتشــغيل الكمبيوتــر ; أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر;
برمجيــات كمبيوتــر مســجلة; معالجــات بيانــات صغيــرة; شاشــات
عــرض [أجــزاء كمبيوتــر] ;وحــدات معالجــة مركزيــة; بطاقــات
الــدارات المتكاملــة; بطاقــات ذكيــة [بطاقــات الــدارات المتكاملــة]
; برامــج كمبيوتــر مســجلة; منشــورات إلكترونيــة قابلــة للتنزيــل;
برامــج كمبيوتــر مســجلة ; منشــورات إلكترونيــة قابلــة للتنزيــل;
برامــج كمبيوتــر [برمجيــات قابلــة للتنزيــل] ; قارئــات [معــدات
معالجــة بيانــات] ; مشــغل ومضــي لناقــل تتابــع مشــترك;
برامــج المراقبــة )برامــج الكمبيوتــر) ; برامــج ألعــاب كمبيوتــر;
ملفــات موســيقية قابلــة للتنزيــل; ملفــات فيديــو قابلــة للتنزيــل;
عــدادات; مؤشــرات الكميــة; بطاقــات بيانيــة إلكترونيــة للبضائــع;
لوحــات إعالنــات إلكترونيــة; اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة;

Goods/Services:
Data processing apparatus; Computer memory devices; Recorded computer operating programs; Computer peripheral devices; Recorded
computer software; Microprocessors; Monitors
(computer hardware); Central processing unit
(CPU); Integrated circuit cards; Smart cards (integrated circuit cards); Recorded computer pro;)grams; Electronic publications (downloadable
;)Computer programs (downloadable software
Readers (data processing equipment); USB flash
disks; Surveillance programs (computer programs); Computer game software; Download;able music files; Downloadable video files

بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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إشــارات إلكترونيــة مضيئــة; أضــواء وماضــة ; أضــواء إشــارة;
لوحــات إشــارات ضوئيــة أو آليــة ; إشــارات ضوئية أو آليــة ; أجهزة
اتصــال داخلــي; هواتــف فيديــو; معــدات شــبكة االتصــاالت;
أجهــزة راديــو; أجهــزة رادار; أجهــزة إلكتروديناميكيــة للتحكــم
عــن بعــد باإلشــارات; أجهــزة مالحــة للمركبات]كمبيوتــر طبلونــي
]; نظــام تحديــد الموقــع العالــم ; أدوات االتصــاالت البصريــة;
أدوات تســجيل; مســجالت فيديــو; كاميــرات فيديــو; مشــغالت
وســائط محمولــة; آلــة دعايــة ذاتيــة الحركــة; أجهــزة اســتقبال
الصــوت والفيديــو; تطبيقــات إعــداد أفــام التصويــر الســينمائي
;كاميــرات ]للتصويــر الفوتوغرافــي ] ; أجهــزة قيــاس الســرعة ]
للتصويــر الفوتوغرافــي] ; أجهــزة إضــاءة و ماضــة ]للتصويــر
الفوتوغرافــي ] ; أدوات رصــد; أجهــزة تعليــم ســمعية وبصريــة;
كواشــف; أجهــزة ضبــط الســرعة للمركبــات; أجهــزة ليــزر )ليســت
لغايــات طبيــة) ; أجهــزة تمثيليــة للقيــادة والتحكــم بالمركبــات;
أجهــزة قيــاس كثافــة الســوائل; مؤشــرات درجــة الحــرارة ;
أجهــزة وأدوات بصريــة; عدســات بصريــة; مــواد الطاقــة )األســاك
والكابــات ;(أجهــزة شــبه موصــات; شاشــات عــرض الفيديــو;
أجهــزة التحكــم عــن بعــد; مجســات كهربائيــة; منظمــات
الضــوء )الكهربائيــة) ; أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث لالســتخدام
الشــخصي ; أجهــزة كهربائيــة لمنــع الســرقة; أدوات إنــذار ضــد
الحريــق; كواشــف الدخــان; أجهــزة إنــذار صوتيــة; أجهــزة إنــذار;
أقفــال كهربائيــة; طنانــات; أجهــزة إنــذار ضــد الســرقة; نظــارات;
خاليــا غلفانيــة; أجــزاء بطاريــات; صــور كرتونيــة متحركــة; أجهــزة
مراقبــة ذكيــة لألبــواب بواســطة التعــرف الــى الوجــه; أقفــال
لألبــواب بواســطة بصمــة األصبــع; كاميــرا لتســجيل لوحــات
القيــادة; أجــراس ]أدوات إنــذار[ ; أقــراص تخزيــن ; قوابــس
ومآخــذ وأدوات توصيــل أخــرى ]وصــات كهربائيــة[ ;درع ومنصــة
للكاميــرات; بطاريــات كهربائيــة; جهــاز توجيــه; روبوتــات
ذات مواصفــات بشــرية تعمــل بواســطة الــذكاء االصطناعــي ;
روبوتــات للمراقبــة األمنيــة; منصــات برامــج الكمبيوتــر ،مســجلة
أو قابلــة للتنزيــل; أجهــزة كمبيوترقابلــة لالرتــداء مــع أو تحــت
أو فــوق المالبــس; عصــاة الســلفي ]ذات قائمــة واحــدة تحمــل
باليــد[ ;أجهــزة إلكترونيــة لعــرض األرقــام; أجهــزة عــرض
الشــرائح; أجهــزة عــرض الشــرائح; لوحــات مفاتيــح كهربائيــة;
مفاتيــح كهربائيــة; مفاتيــح زمنيــة أوتوماتيكيــة; ثيرموســات
)منظمــات الحــرارة ) ;أنابيــب للتخاطــب; ميكروفونــات; خزائــن
للمكبــرات الصــوت; لوحــات تحكــم ; أجهــزة مرســلة مجيبــة;
خافتــات ]منظمات[[كهربائيــة[ للضــوء; أجهــزة تحليــل الهــواء;
خدمــة الوصــول إلــى الشــبكة.
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Counters; Quantity indicators, Electronic tags
for goods; Electronic notice boards; Electronic
;bulletin boards; Luminous electronic indicators
Blinkers lights; signal lights; Luminous or mechanical signal panels; luminous or mechanical
signals; Intercommunications apparatus; Video
telephones; Network communications equipment; Radio equipment; Radar equipment; Electro-dynamic apparatus for the remote control
of signals; Navigation apparatus for vehicles
(on-board computers); Global Positioning System (GPS) devices; Optical communication in;struments; Recording devices; Video recorders
Camcorders; Portable media players; Self-motion
;advertising machine; Audio and video receivers
;Editing applications for cinematographic films
Cameras (photography); Speed measuring appa;)ratus (photography); Flashlights (photography
Observation instruments; Audiovisual teaching
apparatus; Detectors; Speed checking apparatus
;)for vehicles; Lasers (not for medical purposes
Simulators for the steering and control of vehicles; Hydrometers; Temperature indicators; Op;tical apparatus and instruments; Optical lenses
Power material (wires, cables); Semiconductor
apparatus; Video display screens; Remote control devices; Sensors, electric; Light regulators
(electric); Protection devices for personal use
against accidents; Theft prevention installations
(electric); Fire alarms; Smoke detectors; Sound
alarms; Alarms; Electric locks; Buzzers; Anti-theft alarming apparatus; Eyeglasses; Galvan;ic cells; Accumulator cells; Animated cartoons
Lookout (smart door viewer with face recognition); Smart fingerprint door lock; Dashboard
;camera; Bells [warning devices]; Hard disk
Plugs, sockets and other contacts [electric connections]; Shield and stand for cameras; Batteries, electric; Router; Humanoid robots with
artificial intelligence; Security surveillance robots; Computer software platforms, recorded or
downloadable; Wearable computers; Selfie sticks
[hand-held monopods]; Electronic numeric displays; Transparency projection apparatus; Slide
;projectors ; Switchboards; Switches, electric
Time switches, automatic; Thermostats; Speaking tubes; Microphones; Cabinets for loudspeakers; Control panels; Transponders; light dimmers
;[regulators], electric; Air analysis apparatus
;Network access server

العـدد السابع والعشرون
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Date :17/03/2019

التاريخ2019/03/17 :

العالمة التجارية رقم 35597 :

Trademark No.:35597

في الصنف 14 :

Class: 14
Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co . Ltd.

بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Applicant for Correspondence:
Firas Attira Intellectual

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب ,768 .فلسطين

Goods/Services:
Watch; Watch band; Watch cases; Presentation
;]boxes for watches; Chronographs [watches
Clocks and watches, electric.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ساعات؛ سوار ساعات؛ علب ساعات ؛ صناديق العرض
للساعات؛ كرونوغرافات ) موقتات مسجلة) [ساعات[؛
ساعات حائط وساعات جيب ويد كهربائية.

) ( 49

التاريخ2019/03/19 :

العالمة التجارية رقم 35639 :
في الصنف 7 :
بإسم  :شركة العربي للتجارة والصناعة
العنوان  : 12شارع جوهر القائد ،الجمالية ،القاهرة ،مصر
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة  ,فلسطين

Date :19/03/2019
Trademark No.:35639
Class: 7
Applicant Name: El Araby Co. for Trading and
Manufacturing
Applicant Address: 1 2 Johar Alqaed Street,
Aljamaliya, Cairo, Egypt,
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited
- P.O. Box 3800 Al-Birah

العـدد السابع والعشرون
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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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اآلالت وعدد اآلالت  ،محركات ومحركات آالت ثابتة (عدا
محركات المركبات البرية)  ،وصالت وسيور اآلالت (عدا
المتعلقة بالمركبات البرية)  ،اآلالت والمعدات الزراعية
غير المدارة باليد  ،حاضنات البيض

) ( 50

التاريخ2019/03/19 :

العالمة التجارية رقم 35640 :
في الصنف 9 :
بإسم  :شركة العربي للتجارة والصناعة
العنوان  : 12شارع جوهر القائد ،الجمالية ،القاهرة ،مصر
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

األجهــزة واألدوات العلميــة والمالحية والمســاحية واجهزة وادوات
التصويــر الفوتوغرافــي والســينمائي واالجهــزة واالدوات البصريــة
وادوات الــوزن والقيــاس واإلشــارة والمراقبــة (اإلشــراف) واإلنقــاذ
والتعليــم ,أجهــزة وادواتلوصــل او فتــح او تحويــل او تكثيــف
او تنظيــم او التحكــم فــي الطاقــة الكهربائيــة ,اجهــزة تســجيل أو
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة ,حامــات بيانــات مغناطيســية,
أقــراص تســجيل ,اقــراص مدمجــة ,اقــراص فيديويــة رقميــة
وغيرهــا مــن وســائط التســجيل الرقميــة ,آليــات لالجهــزة التــي
تعمــل بقطــع النقــد ,االت تســجيل النقــد ,االت حاســبة ,معــدات
معالجــة البيانــات ,اجهــزة الكمبيوتــر ,برامــج كمبيوتــر ,أجهــزة
إطفــاء الحرائــق

Date :19/03/2019
Trademark No.:35640
Class: 9
Applicant Name: El Araby Co. for Trading and
Manufacturing
Applicant Address: 1 2 Johar Alqaed Street,
Aljamaliya, Cairo, Egypt,
,,
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited
- P.O. Box 3800 Al-Birah
Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), 
life-saving
and teaching apparatus and instruments apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images
magnetic data carriers, recording discs compact
discs DVD&apos;s and other digital recording
media mechanisms for coin-operated apparatus
cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers computer software fire-extinguishing apparatus
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( 51 )

Date :19/03/2019

2019/03/19 :التاريخ

35641 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35641

35 : في الصنف

Class: 35
Applicant Name: El Araby Co. for Trading and
Manufacturing
Applicant Address: 1 2 Johar Alqaed Street,
Aljamaliya, Cairo, Egypt,
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited
- P.O. Box 3800 Al-Birah
Goods/Services:
Advertising business management business
administration office functions

 شركة العربي للتجارة والصناعة: بإسم
 مصر، القاهرة، الجمالية، شارع جوهر القائد12 : العنوان
 ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 اجنتس ليمتد ص ب
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال وتفعيل
النشاط المكتبي

( 52 )

Date :02/04/2019
Trademark No.:35736
Class: 11
Applicant Name: FIORE SRL

2019/04/02 :التاريخ

35736 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
 فيوري أس آر أل: بإسم

Applicant Address: Via Maggiate, 69/C - 28021
Borgomanero (NO) –Italy,

 بورجومانيرو (أن28021 – سي/69 ، فيا ماجييت: العنوان
 إيطاليا- )أو

Applicant for Correspondence : P.O. Box 2282,
Ramallah, Palestine. Mob 0598948281

0598948281  رام الله جوال،2282 ب. ص: عنوان التبليغ
فلسطين

Goods/Services:
Bath installations and fittings, apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد،منشآت و معدات للحمام
البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه
.واألغراض الصحية

العـدد السابع والعشرون
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Date :10/04/2019

التاريخ2019/04/10 :

العالمة التجارية رقم 35774 :

Trademark No.:35774

في الصنف 30 :
بإسم  :شركة العهد للنقليات والتجارة

Class: 30
Applicant Name: Sharikat alad llnaqliat waltigara

العنوان  :الخليل  -واد الهرية

Applicant Address: waidi al-hariyah – al khali

عنوان التبليغ  :الخليل  -واد الهرية
فلسطين

Applicant for Correspondence : waidi al-hariyah – al khali
Goods/Services:
sugar

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السكر

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

) ( 54

التاريخ2019/04/14 :

العالمة التجارية رقم 35797 :
في الصنف 20 :
بإسم  :هافيلوك ون انتريورز ذ.م.م
العنوان  :ص.ب ،5100 .عسكر ،البحرين

Date :14/04/2019
Trademark No.:35797
Class: 20
Applicant Name: Havelock One Interiors WLL
Applicant Address: P. O. Box 5100, Askar,
Bahrain
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عنوان التبليغ  :نادر قمصية  -بيت ساحور  -ص.ب 182
فلسطين

Applicant for Correspondence : Nader Qumseah
- Biet-Sahour P.O.Box 182

األثــاث (أثــاث الحدائــق والمكاتــب أيضــا) ،الوســائد ،المرايــا
وإطــارات الصــور ،الســتائر ،الطــاوالت ،طــاوالت القهــوة والطــاوالت
الجانبيــة ،الكراســي ،الكراســي ذات الذراعيــن ،كراســي المكاتــب،
الكراســي القابلــة للبســط ،كراســي الطعــام ،كراســي بــدون ظهــر
أو مســاند ،كراســي المشــارب ،مقاعــد لمســاند للقدميــن ،المكاتــب
ّ
األســرة واأللــواح األماميــة،
القائمــة ،خزائــن كونهــا مــن األثــاث،
الفرشــات ،المــواد (غيــر واردة فــي فئــات أخــرى) المصنوعــة
مــن الخشــب أو الفليــن أو القصــب أو الخيــزران أو الصفصــاف أو
البالســتيك

Goods/Services:
)Furniture (also garden and office furniture
cushions mirrors, picture frames blinds tables
tables coffee and side tables chairs armchairs
office chairs reclining chairs dining chairs
stools bar stools foot stools&apos; benches
desks storage being furniture beds and headboards mattresses articles (not included in other classes) of wood, cork, reeds, cane, wicker or
plastic

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 55

التاريخ2019/04/14 :

العالمة التجارية رقم 35798 :
في الصنف 37 :
بإسم  :هافيلوك ون انتريورز ذ.م.م
العنوان  :ص.ب ،5100 .عسكر ،البحرين ,
عنوان التبليغ  :نادر قمصية  -بيت ساحور  -ص.ب 182
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

إنشــاء المبانــي ،اإلصــاح ،خدمــات التركيــب أو التجميــع ،تركيــب
وإصــاح أجهــزة تكييــف الهــواء ،التزفيــت ،تنظيــف وإصــاح
المراجــل ،البنــاء بالطــوب ،اإلشــراف علــى إنشــاء المبانــي ،عــزل
المبانــي ،إحــكام ســد المبانــي ،تركيــب وإصــاح أجهــزة اإلنــذار
ضــد الســرقة ،تنظيــف المبانــي (مــن الخــارج والداخــل) ،اإلنشــاء،
معلومــات عــن اإلنشــاء ،تأجيــر معــدات اإلنشــاء ،معالجــة المبانــي
لمنــع الرطوبــة ،هــدم المبانــي ،تركيــب األبــواب والنوافـذ ،تركيــب
وإصــاح المصاعــد ،صيانــة األثــاث ،معلومــات عــن اإلصــاح،
تركيــب معــدات المطابــخ ،دهــان الســطوح الداخليــة والخارجيــة،
التجصيــص (وضــع طبقــة الجــص) ،ســباكة المواســير،

Date :14/04/2019
Trademark No.:35798
Class: 37
Applicant Name: Havelock One Interiors WLL
Applicant Address: P. O. Box 5100, Askar,
Bahrain,
Applicant for Correspondence : Nader Qumseah - Biet-Sahour P.O.Box 182
Goods/Services:
Building construction repair installation services air conditioning apparatus installation
and repair asphalting boiler cleaning and repair bricklaying building construction supervision building insulating building sealing
burglar alarm installation and repair cleaning
of buildings (exterior and interior) construction
construction information rental of construction
equipment damp-proofing (building) demolition of buildings installation of doors and windows
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خدمــات التســقيف (وضــع األســقف) ،مقاومــة الصــدأ ،نصــب
الســقاالت ،تنظيــف النوافــذ

elevator installation and repair furniture maintenance repair information kitchen equipment
installation painting (interior and exterior) plastering plumbing roofing services rust proofing
scaffolding window cleaning

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

) ( 56

التاريخ2019/04/14 :

العالمة التجارية رقم 35799 :
في الصنف 40 :
بإسم  :هافيلوك ون انتريورز ذ.م.م
العنوان  :ص.ب ،5100 .عسكر ،البحرين
عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص.ب 182
فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مصنوعات النجارة (تصنيع حسب الطلب) وتصنيع األثاث
تلبية لطلب ومواصفات اآلخرين

Date :14/04/2019
Trademark No.:35799
Class: 40
Applicant Name: Havelock One Interiors WLL
Applicant Address: P. O. Box 5100, Askar,
Bahrain,
Applicant for Correspondence : Biet-Sahour
P.O.Box 182
Goods/Services:
Joinery (custom manufacture), manufacture of
furniture to order and specification of others

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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) ( 57

Date :16/04/2019

التاريخ2019/04/16 :

العالمة التجارية رقم 35819 :

Trademark No.:35819

في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: ali omar mohamad
aboutayyoun
Applicant Address: nablus_share a sofyan jawal
0599731936

بإسم  :علي عمر محمد ابوطيون
العنوان  :نابلس-شارع سفيان جوال 0599731936

Applicant for Correspondence : nablus_share a
sofyan jawal 0599731936

عنوان التبليغ  :نابلس-شارع سفيان جوال 0599731936
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات قصــر األقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل فــي غســل
وكــي المالبس,مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي وكشــط
صابــون ,عطور,زيوتعطرية,مســتحضرات تجميــل ,غســول
(لوشن)للشــعر ,منظفــات أســنان.

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

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

) ( 58

التاريخ17/04/2019 :
العالمة التجارية رقم 35833 :
في الصنف 3 :

Date :17/04/2019
Trademark No.:35833
Class: 3
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Applicant Name: Antuwan Niqulah Dawood
Habash
Applicant Address: Ramallah Emaret Alrayan
Dowar Alsa’a Tabeq 1

العـدد السابع والعشرون
 أنطون نقوال داود حبش: بإسم

1  رام الله عمارة الريان دوار الساعة ط: العنوان

Applicant for Correspondence : Ramallah Emaret Alrayan Dowar Alsa’a Tabeq 1

1  رام الله عمارة الريان دوار الساعة ط: عنوان التبليغ
فلسطين

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

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل
،  مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، وكي المالبس
 غسول،  مستحضرات تجميل،  عطور و زيوت عطرية، صابون
 منظفات أسنان، (لوشن ) للشعر

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

( 59 )

Date :17/04/2019
Trademark No.:35842
Class: 30

17/04/2019 :التاريخ
35842 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف

Applicant Name: Supple Tek Industries Private
Limited
Applicant Address: Village Chabba, Tarn Taran
Road, Amritsar 143022 - Punjab, India

 امريتسار, تارن تاران رود, فيليج تشابا: العنوان
 الهن د, بنجاب- 143022

Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited
- P.O. Box 3800 Al-Birah

 ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 اجنتس ليمتد ص ب
فلسطين

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

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

 سابل تيك انداستريز برايفيت لميتد: بإسم

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
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( 60 )

Date :18/04/2019

2019/04/18 :التاريخ

35854 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35854

35 : في الصنف

Class: 35
Applicant Name: sharekat alzalmout letawze

 شركة الزلموط للتوزيع: بإسم

Applicant Address: nablus-alhesba street

شارع الحسبة- نابلس: العنوان

Applicant for Correspondence : Nablus - Sufyan Street Ghazal Building - 4th Floor

4 ط-  شارع سفيان عمارة غزال- نابلس: عنوان التبليغ
فلسطين

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

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
.النشــاط المكتبــي

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

( 61 )

Date :18/04/2019
Trademark No.:35857
Class: 32

2019/04/18 :التاريخ

35857 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف

Applicant Name: sharekat alzalmout letawze

 شركة الزلموط للتوزيع: بإسم

Applicant Address: nablus-alhesba street

شارع الحسبة- نابلس: العنوان

Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor

 شارع سفيان- نابلس-  المحامي علي زياد البكار: عنوان التبليغ
4 ط- عمارة غزال
فلسطين
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة (شــراب الشــعير) والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن
المشــروبات غيــر الكحوليــة ،مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه
وعصائــر الفواكــه ،شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمل المشــروبات.

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

) ( 62

Date :18/04/2019

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35858 :

Trademark No.:35858

في الصنف 29 :

Class: 29

بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع

Applicant Name: sharekat alzalmout letawze

العنوان  :نابلس-شارع الحسبة

Applicant Address: nablus-alhesba street

عنوان التبليغ  :المحامي علي زياد البكار  -نابلس -شارع سفيان
عمارة غزال  -ط4

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خالصــات اللحــم،
فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام (جيلــي)
ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات
الحليــب ،الزيــوت والدهــون الصالحــة لــأكل.

Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor
Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre;served, dried and cooked fruits and vegetables
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.

) ( 63

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35859 :
في الصنف 35 :
بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع

Date :18/04/2019
Trademark No.:35859
Class: 35
Applicant Name: Sharekat alzalmout letawze
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Applicant Address: Nablus_ alhesba street

العنوان  :نابلس _ شارع الحسبة
عنوان التبليغ  :المحامي علي زياد البكار  -نابلس -شارع سفيان
عمارة غزال  -ط4

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor
Goods/Services:
Advertising; business management; business administration; office functions

) ( 64

Date :18/04/2019

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35861 :

Trademark No.:35861

في الصنف 32 :

Class: 32

بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع

Applicant Name: sharekat alzalmout letawze

العنوان  :نابلس-شارع الحسبة

Applicant Address: nablus-alhesba street

عنوان التبليغ  :المحامي علي زياد البكار  -نابلس -شارع سفيان
عمارة غزال  -ط4

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة (شــراب الشــعير) والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن
المشــروبات غيــر الكحوليــة ،مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه
وعصائــر الفواكــه ،شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمل المشــروبات.

Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor
Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and
fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

) ( 65

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35862 :

Date :18/04/2019
Trademark No.:35862
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في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع

Applicant Name: sharekat alzalmout letawze

العنوان  :نابلس-شارع الحسبة

Applicant Address: nablus-alhesba street

عنوان التبليغ  :المحامي علي زياد البكار  -نابلس -شارع سفيان
عمارة غزال  -ط4

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا
والســاغو؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز
والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ عســل النحــل والعســل
األســود؛ الخميــرة ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل
والصلصــات (التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج.

Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor
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.

) ( 66

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35863 :
في الصنف 29 :
بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع المساهمة الخصوصية
المحدودة
العنوان  :نابلس -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :المحامي علي زياد البكار  -نابلس -شارع سفيان
عمارة غزال  -ط4

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خالصــات اللحــم،
فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام (جيلــي)
ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات
الحليــب ،الزيــوت والدهــون الصالحــة لــأكل.

Date :18/04/2019
Trademark No.:35863
Class: 29
Applicant Name: SHAREKAT ALZALMOUT
LELTAWZE’A M. KH. M
Applicant Address: NABLUS
Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor
Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre;served, dried and cooked fruits and vegetables
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.

العـدد السابع والعشرون

50

2019/12/18

) ( 67

Date :18/04/2019

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35864 :

Trademark No.:35864

في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: SHAREKAT ALZALMOUT
LELTAWZE’A M. KH. M

بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع المساهمة الخصوصية
المحدودة

Applicant Address: NABLUS

العنوان  :نابلس -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :المحامي علي زياد البكار  -نابلس -شارع سفيان
عمارة غزال  -ط4

Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor
Goods/Services:
Advertising; business management; business
administration; office functions.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

) ( 58

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35865 :
في الصنف 32 :
بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع المساهمة الخصوصية
المحدودة
العنوان  :نابلس -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :المحامي علي زياد البكار  -نابلس -شارع سفيان
عمارة غزال  -ط4

Date :18/04/2019
Trademark No.:35865
Class: 32
Applicant Name: SHAREKAT ALZALMOUT
LELTAWZE’A M. KH. M
Applicant Address: NABLUS
Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة (شــراب الشــعير) والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن
المشــروبات غيــر الكحوليــة ،مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه
وعصائــر الفواكــه ،شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمل المشــروبات.

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

) ( 69

Date :18/04/2019

التاريخ18/04/2019 :
العالمة التجارية رقم 35866 :

Trademark No.:35866

في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: SHAREKT AZALMOUT
LELTAWZE’A M . KH . M

بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع م  .خ .م
العنوان  :نابلس المنطقة الصناعية

Applicant Address: NABLUS - ALMANTEKA
ALSENA’AEH

عنوان التبليغ  :المحامي علي زياد البكار  -نابلس -شارع
سفيان عمارة غزال  -ط4

Applicant for Correspondence : Attorney Ali
Ziad Al Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal
Building - 4th Floor

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط
المكتبي.

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

) ( 70

التاريخ2019/04/21 :

العالمة التجارية رقم 35870 :

Date :21/04/2019
Trademark No.:35870
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في الصنف 45 :

Class: 45
Applicant Name: Saba ; Co. Intellectual Property
Applicant Address: P.O. Box 11-9421, Beirut,
Lebanon

بإسم  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش .م .ل.
العنوان  :ص .ب ، 11-9421 .بيروت  ،لبنان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

الخدمــات القانونيــة ،بمــا يتضمــن خدمــات الملكيــة الفكريــة
القانونيــة؛ خدمــات تقديــم االستشــارات فــي الملكيــة الفكريــة
 ،بمــا يتضمــن خدمــات األبحــاث عــن الملكيــة الفكريــة  ،إعــداد
المســودات ،إيــداع ،متابعــة قضائيــة ،والتســجيل ،واالعتــراض
 ،واإللغــاء ،والفســخ ،واإلبطــال ،والصيانــة ،خدمــات التجديــد
واإلنفــاذ؛ خدمــات تقديــم المعلومــات والنصائــح القانونيــة،
بمــا يتضمــن خدمــات تقديــم المعلومــات والنصائــح المتعلقــة
بالملكيــة الفكريــة؛ خدمــات وكاالت الملكيــة الفكريــة ،بمــا فــي
ذلــك العالمــات التجاريــة ،االختراعــات ،والتصميــم ،وأســماء
النطــاق وخدمــات وكاالت حقــوق التأليــف؛ األبحــاث المتعلقــة
بتعديــات الملكيــة الفكريــة؛ خدمــات األبحــاث القانونيــة ،خدمــات
تقصــي الحقائــق والقيــام بالعنايــة الواجبــة  ،وجميــع الخدمــات،
فــي الفئــة 45

Goods/Services:
Legal services, including legal intellectual property services intellectual property consultancy
services, including intellectual property searching, drafting, filing, prosecution, registration,
opposition, cancellation, revocation, invalidation, maintenance, renewal and enforcement services legal advisory and information services,
including intellectual property advisory and information services intellectual property agency
services, including trade mark, patent, design,
domain name and copyright agency services
research concerning intellectual property infringements legal research, fact finding and due
diligence services, and all services in class 45.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 71

التاريخ21/04/2019 :
العالمة التجارية رقم 35871 :
في الصنف 29 :
بإسم  :بلو دياموند غرويرز
العنوان  1802 :سي ستريت ،ساكرامينتو ،كاليفورنيا
 ،95811الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة

Date :21/04/2019
Trademark No.:35871
Class: 29
Applicant Name: Blue Diamond Growers
Applicant Address1802: C Street, Sacramento,
California 95811, United States of America
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

العـدد السابع والعشرون

53

2019/12/18

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

واللحــوم ،واألســماك ،الدواجــن ولحــوم الطرائــد؛ ومســتخلصات
ّ
والمجمــدة ،والفواكــه والخضــار المجففــة
اللحــوم؛ المحفوظــة ،
َ
والمطبوخــة؛ المــواد الهالميــة ،والمربــى ،والفواكــه المطبوخــة
بالســكر؛ والبيــض؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت والدهــون
القابلــة لــأكل؛ حليــب اللــوز؛ المكســرات ومنتجــات المكســرات
المحضــرة؛ الجبنــة التــي أساســها اللــوز؛ الحليــب المكثــف الــذي
أساســه اللــوز؛ الكريمــة التــي أساســها اللــوز؛ الخثــارة التــي
أساســها اللــوز؛ الحمــص الــذي أساســه اللــوز؛ مســحوق الحليــب
الــذي أساســه اللــوز؛ الكريمــة الحامضــة التــي أساســها اللــوز؛
خالصــة الكريمــة التــي أساســها اللــوز؛ الكريمــة المخفوقــة التــي
أساســها اللــوز؛ القشــدة المبيضــة التــي أساســها اللــوز؛ اللبــن مــن
غيــر مشــتقات الحليــب الــذي أساســه اللــوز؛ بدائــل الببــن التــي
أساســها اللــوز

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game meat extracts preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables jellies, jams, compotes eggs milk and
milk products edible oils and fats almond milk
processed nuts and nut products almond-based
cheese almond-based condensed milk almond-based cream almond-based curd almond-based hummus almond-based powdered
milk almond-based sour cream almond-based
smetana almond-based whipped cream almond-based creamer non-dairy almond-based
yogurt almond-based yogurt alternative

) ( 72

التاريخ2019/04/21 :

العالمة التجارية رقم 35872 :
في الصنف 29 :
بإسم  :بلو دياموند غرويرز

Date :21/04/2019
Trademark No.:35872
Class: 29
Applicant Name: Blue Diamond Growers

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant Address1802: C Street, Sacramento,
California 95811, United States of America,
,,
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

واللحــوم ،واألســماك ،الدواجــن ولحــوم الطرائــد؛ ومســتخلصات
ّ
والمجمــدة ،والفواكــه والخضــار المجففــة
اللحــوم؛ المحفوظــة ،
َ
والمطبوخــة؛ المــواد الهالميــة ،والمربــى ،والفواكــه المطبوخــة
بالســكر؛ والبيــض؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت والدهــون
القابلــة لــأكل؛ حليــب اللــوز؛ المكســرات ومنتجــات المكســرات
المحضــرة؛ الجبنــة التــي أساســها اللــوز؛ الحليــب المكثــف الــذي
أساســه اللــوز؛ الكريمــة التــي أساســها اللــوز؛ الخثــارة التــي
أساســها اللــوز؛ الحمــص الــذي أساســه اللــوز؛ مســحوق الحليــب
الــذي أساســه اللــوز؛ الكريمــة الحامضــة التــي أساســها اللــوز؛
خالصــة الكريمــة التــي أساســها اللــوز؛

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game meat extracts
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables jellies, jams, compotes eggs milk
and milk products edible oils and fats almond
milk processed nuts and nut products almond-based cheese almond-based condensed
milk almond-based cream almond-based curd
almond-based hummus almond-based powdered
milk almond-based sour cream almond-based
smetana

العنوان  1802 :سي ستريت ،ساكرامينتو ،كاليفورنيا
 ،95811الواليات المتحدة األمريكية

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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الكريمــة المخفوقــة التــي أساســها اللــوز؛ القشــدة المبيضــة التــي
أساســها اللــوز؛ اللبــن مــن غيــر مشــتقات الحليــب الــذي أساســه
اللــوز؛ بدائــل الببــن التــي أساســها اللــوز

almond-based whipped cream almond-based
creamer non-dairy almond-based yogurt almond-based yogurt alternative

) ( 73

التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35882 :
في الصنف 35 :
بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب , 768 .فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة المرتبطــة ببيــع البضائــع
المذكــورة فــي الفئــة  7والفئــة  9والفئــة  11والفئــة 14؛
خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة المرتبطــة ببيــع معــدات
الكمبيوتــر وملحقاتهــا وأجهــزة الترفيــه المنزلــي باإلضافــة إلــى
الســلع التاليــة ،وهــي أجهــزة معالجــة البيانــات ،أجهــزة ذاكــرات
الكمبيوتــر ،برامــج مســجلة لتشــغيل الكمبيوتــر ،وأجهــزة ملحقــة
ًّ
مســجلة ،ومعالجــات بيانــات
بالكمبيوتــر ،وبرمجيــات كمبيوتــر
صغيــرة ،شاشــات عــرض [أجــزاء كمبيوتــر]؛ وحــدات معالجــة
مركزيــة ،بطاقــات الــدارات المتكاملــة ،بطاقــات ذكيــة (بطاقــات
الــدارات المتكاملــة) ،برامــج الكمبيوتــر المســجلة ،منشــورات
إلكترونيــة قابلــة للتنزيــل ،برامــج كمبيوتــر [برمجيــات قابلــة
للتنزيــل] ،قارئــات [معــدات معالجــة بيانــات] ،مشــغل ومضــي
لناقــل تتابعــي مشــترك؛ برامــج المراقبــة (برامــج الكمبيوتــر)؛
برنامــج ألعــاب الكمبيوتــر ،ملفــات الموســيقى قابلــة للتنزيــل،
ملفــات الفيديــو القابلــة للتنزيــل ،عــدادات ،مؤشــرات الكميــة،
العالمــات بطاقــات بيانيــة إلكترونيــة للبضائــع ،لوحــات إعالنــات
إلكترونيــة ،اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة ،إشــارات إلكترونيــة
مضيئــة ،أضــواء وماضــة ،أضــواء إشــارة ،لوحــات إشــارة مضيئــة أو
آليــة إشــارات ضوئيــة أو آليــة ،أجهــزة اتصــال داخلــي ،هواتــف
فيديــو ،معــدات شــبكة االتصــاالت ،أجهــزة راديــو ،أجهــزة رادار،

Date :23/04/2019
Trademark No.:35882
Class: 35
Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Applicant for Correspondence : Firas Attereh
Intellectual Property, Nablus, Galarya center,p.o.box 768
Goods/Services:
Retail and wholesale services connected with
the sale of goods in class 7, class 9, class 11 and
class 14 retail and wholesale services connected with the sale of computer equipment and peripherals and home entertainment apparatus and
with the following goods, namely, data processing apparatus, computer memory devices, recorded computer operating programs, computer
peripheral devices, recorded computer software,
microprocessors, monitors (computer hardware,
central processing unit (CPU), integrated circuit
cards, smart cards (integrated circuit cards),
recorded computer programs, electronic publications (downloadable), computer programs
(downloadable software), readers (data processing equipment, USB flash disks surveillance
programs (computer programs) computer game
software, downloadable music files, downloadable video files, counters, quantity indicators,
electronic tags for goods,
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أجهــزة إلكتروديناميكيــة للتحكــم عــن بعــد باإلشــارات ،أجهــزة
مالحــة للمركبــات [كمبيوتــر طبلونــي] ،نظــام تحديــد الموقــع
العالمــي ،أدوات االتصــاالت البصريــة ،أدوات تســجيل  ،مســجالت
فيديــو ،كاميــرات فيديــو ،مشــغالت وســائط محمولــة ،آلــة دعايــة
ذاتيــة الحركــة ،أجهــزة اســتقبال الصــوت والفيديــو ،تطبيقــات
إعــداد أفــام التصويــر الســينمائي ،كاميــرات [للتصويــر
الفوتوغرافــي] ،أجهــزة قيــاس الســرعة [للتصويــر الفوتوغرافــي]،
أجهــزة إضــاءة ّ
وماضــة [للتصويــر الفوتوغرافــي] ،أدوات رصــد،
أجهــزة تعليــم ســمعية وبصريــة ،كواشــف ،أجهــزة ضبــط الســرعة
للمركبــات ،أجهــزة ليــزر (ليســت لغايــات طبيــة) ،أجهــزة تمثيليــة
للقيــادة والتحكــم بالمركبــات ،أجهــزة قيــاس كثافــة الســوائل،
مؤشــرات درجــة الحــرارة ،أجهــزة وأدوات بصريــة ،عدســات بصريــة،
مــواد الطاقــة (األســاك والكابــات) ،أجهــزة شــبه موصــات،
شاشــات عــرض الفيديــو ،أجهــزة التحكــم عــن بعــد ،مجســات
كهربائيــة ،منظمــات الضــوء (الكهربائيــة) ،أجهــزة واقيــة مــن
الحــوادث لالســتخدام الشــخصي ،أجهــزة كهربائيــة لمنع الســرقة،
أدوات إنــذار ضــد الحريــق ،كواشــف الدخــان ،أجهــزة إنــذار صوتية
 ،أجهــزة إنــذار ،أقفــال كهربائيــة ،طنانــات ،أجهــزة إنــذار ضــد
الســرقة ،نظــارات ،خاليــا غلفانيــة ،أجــزاء بطاريــات ،صــور كرتونيــة
متحركــة ،أجهــزة مراقبــة ذكيــة لألبــواب بواســطة التعــرف الــى
الوجــه ،أقفــال لألبــواب بواســطة بصمــة األصبــع ،كاميــرا لتســجيل
لوحــات القيــادة ،أجــراس [أدوات إنــذار] ،أقــراص تخزيــن ،قوابــس
ومآخــذ وأدوات توصيــل أخــرى [وصــات كهربائيــة] ،درع ومنصــة
للكاميــرات ،بطاريــات كهربائيــة ،جهــاز توجيــه ،روبوتــات ذات
مواصفــات بشــرية تعمــل بواســطة الــذكاء االصطناعــي ،روبوتــات
للمراقبــة األمنيــة ،منصــات برامــج الكمبيوتــر ،مســجلة أو قابلــة
للتنزيــل ،أجهــزة كمبيوتــر قابلــة لالرتــداء مــع أو تحــت أو فــوق
المالبــس ،عصــاة الســلفي [ذات قائمــة واحــدة تحمــل باليــد]،
أجهــزة إلكترونيــة لعــرض األرقــام ،أجهــزة عــرض الشــرائح ،أجهزة
عــرض الشــرائح ،لوحــات مفاتيــح كهربائيــة ،مفاتيــح كهربائيــة،
مفاتيــح زمنيــة أتوماتيكيــة ،ثيرموســتات (منظمــات الحــرارة)،
أنابيــب للتخاطــب ،ميكروفونــات ،خزائــن للمكبــرات الصــوت،
لوحــات تحكــم  ،أجهــزة مرســلة مجيبــة ،خافتــات [منظمــات]
[كهربائيــة] للضــوء ،أجهــزة تحليــل الهــواء ،خدمــة الوصــول إلــى
الشــبكة؛ عــرض البضائــع علــى وســائل التواصــل لغايــات البيــع
بالتجزئــة والبيــع بالجملــة؛ إدارة الشــؤون التجاريــة لمحــات البيــع
بالتجزئــة والبيــع بالجملــة؛ استشــارات إدارة األعمــال التجاريــة
فيمــا يتعلــق باالســتراتيجية ،والتســويق ،واإلنتــاج ،والتوظيــف،
والبيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة؛ خدمــات اإلعــان والتســويق
و الترويــج؛ خدمــات التوزيــع المرتبطــة ببيــع البضائــع المذكــورة
فــي الفئــة  7والفئــة  9والفئــة  11والفئــة 14؛ خدمــات التوزيــع
المرتبطــة ببيــع معــدات الكمبيوتــر وملحقاتهــا وأجهــزة الترفيــه
المنزلــي باإلضافــة إلــى الســلع التاليــة ،وهــي أجهــزة معالجــة
البيانــات ،أجهــزة ذاكــرات الكمبيوتــر ،برامــج مســجلة لتشــغيل
الكمبيوتــر ،وأجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر ،وبرمجيــات كمبيوتــر
ًّ
مســجلة ،ومعالجــات بيانــات صغيــرة ،شاشــات عــرض [أجــزاء
كمبيوتــر]؛ وحــدات معالجــة مركزيــة ،بطاقــات الــدارات المتكاملــة،
بطاقــات ذكيــة (بطاقــات الــدارات المتكاملــة) ،برامــج الكمبيوتــر
المســجلة ،منشــورات إلكترونيــة قابلــة للتنزيــل ،برامــج كمبيوتــر
[برمجيــات قابلــة للتنزيــل]،

55
electronic notice boards, electronic bulletin
boards, luminous electronic indicators, blinkers
lights, signal lights, luminous or mechanical signal panels, luminous or mechanical signals, intercommunications apparatus, video telephones,
network communications equipment, radio
equipment, radar equipment, electro-dynamic
apparatus for the remote control of signals, navigation apparatus for vehicles (on-board computers), Global Positioning System (GPS) devices,
optical communication instruments, recording
devices, video recorders, camcorders, portable
media players, self-motion advertising machine,
audio and video receivers, editing applications
for cinematographic films, cameras (photography), speed measuring apparatus (photography),
flashlights (photography), observation instruments, audiovisual teaching apparatus, detectors, speed checking apparatus for vehicles, lasers (not for medical purposes), simulators for
the steering and control of vehicles, hydrometers, temperature indicators, optical apparatus
and instruments, optical lenses, power material
(wires, cables), semiconductor apparatus, video
display screens, remote control devices, sensors
(electric), light regulators (electric), protection
devices for personal use against accidents, theft
prevention installations (electric), fire alarms,
smoke detectors, sound alarms, alarms, electric
locks, buzzers, anti-theft alarming apparatus,
eyeglasses, galvanic cells, accumulator cells,
animated cartoons, lookout (smart door viewer
with face recognition), smart fingerprint door
lock, dashboard camera, bells [warning devices], hard disk, plugs, sockets and other contacts
[electric connections], shield and stand for cameras, batteries (electric), router, humanoid robots
with artificial intelligence, security surveillance
robots, computer software platforms (recorded
or downloadable), wearable computers, selfie
sticks [hand-held monopods], electronic numeric displays, slide projectors / transparency
projection apparatus, switchboards, switches
(electric), time switches (automatic), thermostats, speaking tubes, microphones, cabinets for
loudspeakers, control panels, transponders, light
dimmers [regulators] (electric), air analysis apparatus, and network access server presentation
of goods on communications media for retail
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قارئــات [معــدات معالجــة بيانــات] ،مشــغل ومضــي لناقــل
تتابعــي مشــترك؛ برامــج المراقبــة (برامــج الكمبيوتــر)؛ برنامــج
ألعــاب الكمبيوتــر ،ملفــات الموســيقى قابلــة للتنزيــل ،ملفــات
الفيديــو القابلــة للتنزيــل ،عــدادات ،مؤشــرات الكميــة ،العالمــات
بطاقــات بيانيــة إلكترونيــة للبضائــع ،لوحــات إعالنــات إلكترونيــة،
اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة ،إشــارات إلكترونيــة مضيئــة،
أضــواء وماضــة ،أضــواء إشــارة ،لوحــات إشــارة مضيئــة أو آليــة
إشــارات ضوئيــة أو آليــة ،أجهــزة اتصــال داخلــي ،هواتــف فيديــو،
معــدات شــبكة االتصــاالت ،أجهــزة راديــو ،أجهــزة رادار ،أجهــزة
إلكتروديناميكيــة للتحكــم عــن بعــد باإلشــارات ،أجهــزة مالحــة
للمركبــات [كمبيوتــر طبلونــي] ،نظــام تحديــد الموقــع العالمــي،
أدوات االتصــاالت البصريــة ،أدوات تســجيل  ،مســجالت فيديــو،
كاميــرات فيديــو ،مشــغالت وســائط محمولــة ،آلــة دعايــة ذاتيــة
الحركــة ،أجهــزة اســتقبال الصــوت والفيديــو ،تطبيقــات إعــداد
أفــام التصويــر الســينمائي ،كاميــرات [للتصويــر الفوتوغرافــي]،
أجهــزة قيــاس الســرعة [للتصويــر الفوتوغرافــي] ،أجهــزة إضــاءة
ّ
وماضــة [للتصويــر الفوتوغرافــي] ،أدوات رصــد ،أجهــزة تعليــم
ســمعية وبصريــة ،كواشــف ،أجهــزة ضبــط الســرعة للمركبــات،
أجهــزة ليــزر (ليســت لغايــات طبيــة) ،أجهــزة تمثيليــة للقيــادة
والتحكــم بالمركبــات ،أجهــزة قيــاس كثافــة الســوائل ،مؤشــرات
درجــة الحــرارة ،أجهــزة وأدوات بصريــة ،عدســات بصريــة ،مــواد
الطاقــة (األســاك والكابــات) ،أجهــزة شــبه موصــات ،شاشــات
عــرض الفيديــو ،أجهــزة التحكــم عــن بع ـد ،مجســات كهربائيــة،
منظمــات الضــوء (الكهربائيــة) ،أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث
لالســتخدام الشــخصي ،أجهــزة كهربائيــة لمنــع الســرقة ،أدوات
إنــذار ضــد الحريــق ،كواشــف الدخــان ،أجهــزة إنــذار صوتيــة
 ،أجهــزة إنــذار ،أقفــال كهربائيــة ،طنانــات ،أجهــزة إنــذار ضــد
الســرقة ،نظــارات ،خاليــا غلفانيــة ،أجــزاء بطاريــات ،صــور كرتونيــة
متحركــة ،أجهــزة مراقبــة ذكيــة لألبــواب بواســطة التعــرف الــى
الوجــه ،أقفــال لألبــواب بواســطة بصمــة األصبــع ،كاميــرا لتســجيل
لوحــات القيــادة ،أجــراس [أدوات إنــذار] ،أقــراص تخزيــن ،قوابــس
ومآخــذ وأدوات توصيــل أخــرى [وصــات كهربائيــة] ،درع ومنصــة
للكاميــرات ،بطاريــات كهربائيــة ،جهــاز توجيــه ،روبوتــات ذات
مواصفــات بشــرية تعمــل بواســطة الــذكاء االصطناعــي ،روبوتــات
للمراقبــة األمنيــة ،منصــات برامــج الكمبيوتــر ،مســجلة أو قابلــة
للتنزيــل ،أجهــزة كمبيوتــر قابلــة لالرتــداء مــع أو تحــت أو فــوق
المالبــس ،عصــاة الســلفي [ذات قائمــة واحــدة تحمــل باليــد]،
أجهــزة إلكترونيــة لعــرض األرقــام ،أجهــزة عــرض الشــرائح،
أجهــزة عــرض الشــرائح ،لوحــات مفاتيــح كهربائيــة ،مفاتيــح
كهربائيــة ،مفاتيــح زمنيــة أتوماتيكيــة ،ثيرموســتات (منظمــات
الحــرارة) ،أنابيــب للتخاطــب ،ميكروفونــات ،خزائــن للمكبــرات
الصــوت ،لوحــات تحكــم  ،أجهــزة مرســلة مجيبــة ،خافتــات
[منظمــات] [كهربائيــة] للضــوء ،أجهــزة تحليــل الهــواء؛ خدمــة
الوصــول إلــى الشــبكة؛ خدمــات االســتيراد والتصديــر ،الوســاطة
والتفــاوض بشــأن العقــود [لآلخريــن]؛ خدمــات الشــراء لآلخريــن؛
خدمــات المســاعدة فــي األعمــال ،وإدارة األعمــال ،وتوجيــه
األعمــال؛ خدمــات تحليــل األعمــال وأبحــاث األعمــال وتقديــم
المعلومــات واألخبــار عــن األعمــال؛ عــرض الســلع والخدمــات عــن
طريــق الوســائل اإللكترونيــة،
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and wholesale purposes administration of the
business affairs of retail and wholesale stores
business management consulting with relation to
strategy, marketing, production, personnel and
retail and wholesale sale matters advertising,
marketing and promotional services distributorship services connected with the sale of goods
in class 7, class 9, class 11 and class 14 distributorship services connected with the sale of
computer equipment and peripherals and home
entertainment apparatus and with the following
goods, namely, data processing apparatus, computer memory devices, recorded computer operating programs, computer peripheral devices,
recorded computer software, microprocessors,
monitors (computer hardware), central processing unit (CPU), integrated circuit cards, smart
cards (integrated circuit cards), recorded computer programs, electronic publications (downloadable), computer programs (downloadable
software), readers (data processing equipment),
USB flash disks, surveillance programs (computer programs), computer game software,
downloadable music files, downloadable video
files, counters, quantity indicators, electronic
tags for goods, electronic notice boards, electronic bulletin boards, luminous electronic indicators, blinkers lights, signal lights, luminous
or mechanical signal panels, luminous or mechanical signals, intercommunications apparatus, video telephones, network communications
equipment, radio equipment, radar equipment,
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals, navigation apparatus for vehicles (on-board computers), Global Positioning
System (GPS) devices, optical communication
instruments, recording devices, video recorders,
camcorders, portable media players, self-motion
advertising machine, audio and video receivers,
editing applications for cinematographic films,
cameras (photography), speed measuring apparatus (photography), flashlights (photography),
observation instruments, audiovisual teaching
apparatus, detectors, speed checking apparatus
for vehicles, lasers (not for medical purposes),
simulators for the steering and control of vehicles, hydrometers, temperature indicators, optical apparatus and instruments, optical lenses,
power material (wires, cables), semiconductor
apparatus, video display screens,
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remote control devices, sensors, electric, light
regulators (electric), protection devices for
personal use against accidents, theft prevention installations (electric), fire alarms, smoke
detectors, sound alarms, alarms, electric locks,
buzzers, anti-theft alarming apparatus, eyeglasses, galvanic cells, accumulator cells, animated
cartoons, lookout (smart door viewer with face
recognition), smart fingerprint door lock, dashboard camera, bells [warning devices], hard
disk, plugs, sockets and other contacts [electric
connections], shield and stand for cameras, batteries (electric), router, humanoid robots with
artificial intelligence, security surveillance robots, computer software platforms (recorded
or downloadable), wearable computers, selfie
sticks [hand-held monopods], electronic numeric displays, slide projectors / transparency
projection apparatus, switchboards, switches
(electric), time switches (automatic), thermostats, speaking tubes, microphones, cabinets
for loudspeakers, control panels, transponders,
light dimmers [regulators] (electric), and air
analysis apparatus network access server import
and export services mediation and negotiation
of contracts [for others] procurement services
for others business assistance, management and
administrative services business analysis, research and information services demonstration
of goods and services by electronic means, also
for the benefit of the so called teleshopping and
home shopping services administration of consumer loyalty programs

العـدد السابع والعشرون

وكذلــك لصالــح مــا يســمى بتوفيــر قنــوات اتصــال لخدمــات
التســوق عــن بعــد والتســوق المنزلــي؛ إدارة برامــج المكافــآت
.للمســتهلكين األوفيــاء
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Date :23/04/2019
Trademark No.:35883
Class: 14

2019/04/23 :التاريخ

35883 : العالمة التجارية رقم
14 : في الصنف
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بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Applicant for Correspondence : Firas Attereh
Intellectual Property, Nablus, Galarya center,
P.O. Box 768.

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ســاعات؛ ســوار ســاعات؛ علــب ســاعات ؛ صناديــق العــرض
للســاعات؛ كرونوغرافــات (موقتــات مســجلة) [ســاعات[؛ ســاعات
حائــط وســاعات جيــب ويــد كهربائيــة.

Goods/Services:
Watch Watch band Watch cases Presentation
]boxes for watches Chronographs [watches
Clocks and watches, electric.

) ( 75

التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35884 :
في الصنف 11 :
بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

منشــآت ترشــيح الهــواء؛ أجهــزة تكييــف الهــواء؛ أجهــزة وآالت
تنقيــة الهــواء ؛ أجهــزة تحليــل الهــواء؛ أجهــزة ومنشــآت لإلضــاءة؛
صمامــات ثرموســتاتية ]أجــزاء مــن منشــآت تســخين]؛ أجهــزة
وآالت لتنقيــة المــاء.

Date :23/04/2019
Trademark No.:35884
Class: 11
Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Applicant for Correspondence : Firas Attereh
Intellectual Property, Nablus, Galarya center,
P.O. Box 768.
Goods/Services:
Air filtering installations Air-conditioning apparatus Air purifying apparatus and machines
Air analysis apparatus Lighting apparatus and
installations Thermostatic valves [parts of heating installations] Water purifying apparatus and
machines.
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التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35885 :
في الصنف 9 :
بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

أجهــزة معالجــة البيانــات أجهــزة ذاكــرات كمبيوتر برامج مســجلة
لتشــغيل الكمبيوتــر أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر برمجيــات
كمبيوتــر مســجلة معالجــات بيانــات صغيــرة شاشــات عــرض
[أجــزاء كمبيوتــر] وحــدات معالجــة مركزيــة بطاقــات الــدارات
المتكاملــة بطاقــات ذكيــة [بطاقــات الــدارات المتكاملــة] برامــج
كمبيوتــر مســجلة منشــورات إلكترونيــة قابلــة للتنزيــل برامــج
كمبيوتــر مســجلة منشــورات إلكترونيــة قابلــة للتنزيــل برامــج
كمبيوتــر [برمجيــات قابلــة للتنزيــل] قارئــات [معــدات معالجــة
بيانــات] مشــغل ومضــي لناقــل تتابــع مشــترك برامــج المراقبــة
)برامــج الكمبيوتــر) برامــج ألعــاب كمبيوتــر ملفــات موســيقية
قابلــة للتنزيــل ملفــات فيديــو قابلــة للتنزيــل عــدادات مؤشــرات
الكميــة بطاقــات بيانيــة إلكترونيــة للبضائــع لوحــات إعالنــات
إلكترونيــة اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة إشــارات إلكترونيــة
مضيئــة أضــواء وماضــة أضــواء إشــارة لوحــات إشــارات ضوئية أو
آليــة إشــارات ضوئيــة أو آليــة أجهــزة اتصــال داخلــي هواتــف
فيديــو معــدات شــبكة االتصــاالت أجهــزة راديــو أجهــزة رادار
أجهــزة إلكتروديناميكيــة للتحكــم عــن بعــد باإلشــارات أجهــزة
مالحــة للمركبات]كمبيوتــر طبلونــي ] نظــام تحديــد الموقــع
العالــم أدوات االتصــاالت البصريــة أدوات تســجيل مســجالت
فيديــو كاميــرات فيديــو مشــغالت وســائط محمولــة آلــة دعايــة
ذاتيــة الحركــة أجهــزة اســتقبال الصــوت والفيديــو تطبيقــات
إعــداد أفــام التصويــر الســينمائي

Date :23/04/2019
Trademark No.:35885
Class: 9
Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Applicant for Correspondence:
Firas Attereh Intellectual Property, Nablus,
Galarya center, P.O. Box 768.
Goods/Services:
Data processing apparatus Computer memory devices Recorded computer operating programs Computer peripheral devices Recorded
computer software Microprocessors Monitors
(computer hardware) Central processing unit
(CPU) Integrated circuit cards Smart cards (integrated circuit cards) Recorded computer pro)grams Electronic publications (downloadable
)Computer programs (downloadable software
Readers (data processing equipment) USB
flash disks Surveillance programs (computer
programs) Computer game software Downloadable music files Downloadable video files
Counters Quantity indicators Electronic tags
for goods Electronic notice boards Electronic
bulletin boards Luminous electronic indicators
Blinkers lights signal lights Luminous or mechanical signal panels luminous or mechanical
signals Intercommunications apparatus Video
telephones Network communications equipment Radio equipment Radar equipment Electro-dynamic apparatus for the remote control of
signals Navigation apparatus for vehicles
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كاميــرات ]للتصويــر الفوتوغرافــي ] أجهــزة قيــاس الســرعة ]
للتصويــر الفوتوغرافــي] أجهــزة إضــاءة و ماضــة ]للتصويــر
الفوتوغرافــي ] أدوات رصــد أجهــزة تعليــم ســمعية وبصريــة
كواشــف أجهــزة ضبــط الســرعة للمركبــات أجهــزة ليــزر )ليســت
لغايــات طبيــة) أجهــزة تمثيليــة للقيــادة والتحكــم بالمركبــات
أجهــزة قيــاس كثافــة الســوائل مؤشــرات درجــة الحــرارة أجهــزة
وأدوات بصريــة عدســات بصريــة مــواد الطاقــة )األســاك
والكابــات (أجهــزة شــبه موصــات شاشــات عــرض الفيديــو
أجهــزة التحكــم عــن بعــد مجســات كهربائيــة منظمــات الضــوء )
الكهربائيــة) أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث لالســتخدام الشــخصي
أجهــزة كهربائيــة لمنــع الســرقة أدوات إنــذار ضــد الحريــق
كواشــف الدخــان أجهــزة إنــذار صوتيــة أجهــزة إنــذار أقفــال
كهربائيــة طنانــات أجهــزة إنــذار ضــد الســرقة نظــارات خاليــا
غلفانيــة أجــزاء بطاريــات صــور كرتونيــة متحركــة أجهــزة مراقبــة
ذكيــة لألبــواب بواســطة التعــرف الــى الوجــه أقفــال لألبــواب
بواســطة بصمــة األصبــع كاميــرا لتســجيل لوحــات القيــادة
أجــراس ]أدوات إنــذار[ أقــراص تخزيــن قوابــس ومآخــذ وأدوات
توصيــل أخــرى ]وصــات كهربائيــة[ درع ومنصــة للكاميــرات
بطاريــات كهربائيــة جهــاز توجيــه روبوتــات ذات مواصفــات
بشــرية تعمــل بواســطة الــذكاء االصطناعــي روبوتــات للمراقبــة
األمنيــة منصــات برامــج الكمبيوتــر ،مســجلة أو قابلــة للتنزيــل
أجهــزة كمبيوترقابلــة لالرتــداء مــع أو تحــت أو فــوق المالبــس
عصــاة الســلفي ]ذات قائمــة واحــدة تحمــل باليــد[ أجهــزة
إلكترونيــة لعــرض األرقــام أجهــزة عــرض الشــرائح أجهــزة عــرض
الشــرائح لوحــات مفاتيــح كهربائيــة مفاتيــح كهربائيــة مفاتيــح
زمنيــة أوتوماتيكيــة ثيرموســات )منظمــات الحــرارة ) أنابيــب
للتخاطــب ميكروفونــات خزائــن للمكبــرات الصــوت لوحــات
تحكــم أجهــزة مرســلة مجيبــة خافتــات ]منظمات[[كهربائيــة[
للضــوء أجهــزة تحليــل الهــواء خدمــة الوصــول إلــى الشــبكة.

60
(on-board computers) Global Positioning System (GPS) devices Optical communication instruments Recording devices Video recorders
Camcorders Portable media players Self-motion
advertising machine Audio and video receivers
Editing applications for cinematographic films
Cameras (photography) Speed measuring appa)ratus (photography) Flashlights (photography
Observation instruments Audiovisual teaching
apparatus Detectors Speed checking apparatus
)for vehicles Lasers (not for medical purposes
Simulators for the steering and control of vehicles Hydrometers Temperature indicators Optical apparatus and instruments Optical lenses
Power material (wires, cables) Semiconductor
apparatus Video display screens Remote control devices Sensors, electric Light regulators
(electric) Protection devices for personal use
against accidents Theft prevention installations
(electric) Fire alarms Smoke detectors Sound
alarms Alarms Electric locks Buzzers Anti-theft alarming apparatus Eyeglasses Galvanic cells Accumulator cells Animated cartoons
Lookout (smart door viewer with face recognition) Smart fingerprint door lock Dashboard
camera Bells [warning devices] Hard disk
Plugs, sockets and other contacts [electric connections] Shield and stand for cameras Batteries, electric Router Humanoid robots with
artificial intelligence Security surveillance robots Computer software platforms, recorded or
downloadable Wearable computers Selfie sticks
[hand-held monopods] Electronic numeric displays Transparency projection apparatus Slide
projectors
Switchboards Switches, electric
Time switches, automatic Thermostats Speaking tubes Microphones Cabinets for loudspeakers Control panels Transponders light dimmers
[regulators], electric Air analysis apparatus
Network access server
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Date :23/04/2019

التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35886 :

Trademark No.:35886

في الصنف 7 :

Class: 7

العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .

Applicant for Correspondence : Firas Attereh Intellectual Property, Nablus, Galarya center, P.O. Box 768.

بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

آالت وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة؛ معــدات تصريــف الغبــار
ألغــراض التنظيــف؛ معــدات إزالــة الغبــار لغايــات التنظيــف؛
مكانــس كهربائيــة؛ إنســان آلــي [آلــة]؛ أجهــزة كهربائيــة لســحب
الســتائر؛ آالت كهربائيــة لصنــع الطعــام؛ آالت كــي؛ آالت كهربائية
لإلســتخدام فــي المطبــخ؛ غســاالت؛ غســاالت صحــون؛ أجهــزة رفــع؛
مقصــات كهربائيــة؛ مولــدات التيــار المتــردد؛ مكبــس هوائــي؛ آلــة
لصنــع حليــب الصوي ـا.

Goods/Services:
Machines and apparatus for cleaning, electric
Dust exhausting installations for cleaning purposes Dust removing installations for cleaning
]purposes Vacuum cleaners Robots [machines
Curtain drawing devices, electrically operated
Electric machinery for making food Ironing
machines Electric machines used in kitchen
Washing machine Dish-washing machine Lifting equipment Electric scissors Alternator Air
compressor Soybean milk maker.
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التاريخ2019/04/23 :

Date :23/04/2019
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العالمة التجارية رقم 35887 :

Trademark No.:35887

في الصنف 45 :

Class: 45

بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اإلستشــارات األمنيــة؛ مراقبــة أجهــزة األمــان واإلنــذار ضــد
الســرقة؛ الحــراس الليليــون؛ خدمــات الحراســة؛ تفتيــش المصانــع
لغايــات الســامة؛ العنايــة باألطفــال؛ المجالســة المنزليــة؛ حضانــة
الحيوانــات األليفــة؛ مرافقــة اجتماعيــة )المرافقــة(؛ مكافحــة
الحرائــق؛ تأجيــر أنظمــة اإلنذاربالحريــق؛ إستشــارات الملكيــة
الفكريــة؛ تراخيــص برامــج الكمبيوتــر )خدمــات قانونيــة(؛
تســجيل اســم النطــاق )خدمــات قانونيــة(.

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Applicant for Correspondence : Firas Attereh
Intellectual Property, Nablus, Galarya center,
P.O. Box 768.
Goods/Services:
Security consultancy monitoring of burglar
and security alarms night guards guard services inspection of factories for safety purposes babysitting house sitting pet sitting social
escort (chaperoning) fire-fighting rental of fire
alarms intellectual property advisory licenses
of computer software (legal services) Registration of domain name (legal services).

) ( 79

التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35888 :
في الصنف 42 :
بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.
العنوان  :رقم  555تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت،
هانغتشو ،جمهورية الصين الشعبية

Date :23/04/2019
Trademark No.:35888
Class: 42
Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co.
Ltd.
Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
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Applicant for Correspondence : Firas Attereh Intellectual Property, Nablus, Galarya center, P.O. Box 768

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

األبحــاث التقنيــة؛ دراســات المشــاريع التقنيــة؛ الهندســة؛
البحــث والتطويــر للمنتجــات اآلخريــن الجديــدة؛ خدمــة الرســومات
الهندســية؛ مســح؛ التصميــم الصناعــي ؛ تصميــم الديكــور
الداخلــي ؛ تأجيــر أجهــزة كمبيوتــر؛ برمجــة الكمبيوتــر؛ تصميــم
برامــج كمبيوتــر؛ تحليــل أنظمــة الكمبيوتــر؛ تصميــم أنظمــة
كمبيوتــر؛ تحــدث برامــج الكمبيوتــر؛ استشــارات فــي مجــال
تصميــم وتصويــر معــدات الكمبيوتــر؛ تأجيــر برامــج كبيوتــر؛
إســترجاع بيانــات الكمبيوتــر؛ صيانــة برامــج الكمبيوتــر؛ نســخ
برامــج الكمبيوتــر؛ تحويــل البيانــات أو الوثائــق مــن أوســاط مــادة
إلــى إلكترونيــة؛ إنشــاء وصيانــة المواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت
لآلخريــن ؛ تفعيــل مواقــع االنترنــت؛ تحميــل برامــج كمبيوتــر؛
تحويــل بيانــات برامــج الكمبيوتــر ومعلوماتــه [ تحويــل غيــر
مــادي] االستشــارات فــي برامــج الكمبيوتــر تأجيــر خــوادم
الشــبكة خدمــات حمايــة الكمبيوترمــن الفيروســات تزويــد
محــركات بحــث علــى االنترنــت مراقبــة ـــنظمة الكمبيوتــر عــن
طريــق الوصــول مــن بعيــد تحويــل بيانــات الوثائــق إلــى رقميــة
[مســح] خدمــة المنصــات الخاصــة بالتطبيقــات [  ]Paasخدمــة
البرامــج [.]SaaS

Goods/Services:
Technical research Technical project studies
Engineering Research and development of new
products for others Engineering drawings service Surveying Industrial designs Interior designs Computer rental Computer programming
Computer software designs Computer systems
analysis Computer systems designs Updating
of computer software Consultancy in the field
of computer hardware design and development
Rental of computer software Recovery of computer data Maintenance of computer software
Duplication of computer program Conversion
of data or documents from physical to electronic
media Creating and maintaining web sites for
others Hosting computer sites [web sites] Computer software installation Data conversion of
computer programs and data (not physical conversion) Computer software consulting Rental
of web server Computer virus protection services Providing Internet search engine Remote
monitoring of computer system Document digi]tization (scanning) Platform as a service [PaaS
Software as a service [SaaS].

) ( 80

التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35889 :
في الصنف 38 :
بإسم  :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

Date :23/04/2019
Trademark No.:35889
Class: 38
Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd
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Applicant Address: No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
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، بينجيانغ ديستريكت، تشيانمو رود555  رقم: العنوان
 جمهورية الصين الشعبية،هانغتشو

Applicant for Correspondence : Firas Attereh
Intellectual Property, Nablus, Galarya center,
P.O. Box 768.

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

Goods/Services:
Television broadcasting Telephone services
Communications by computer terminals Computer-aided transmission of messages and images Telecommunications information Rental of
message sending apparatus Rental of telecommunications equipment Providing telecommunication connections to a global computer network Providing user access service to a global
computer network Teleconferencing services
Transmission and reception [transmission] of
database information via the telecommunication
network Transmission of electronic mail Rental
of information transmission equipment Communications by fiber optic networks Electronic
bulletin board services (telecommunications services) Rental of global computer network access time Providing Internet chat rooms Providing database access services Voice mail service
Transmission of digital files.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
البث بالتلفزيون؛ خدمات التلفونات؛ اإلتصال عبر
الطرفيات الحاسوبية؛ نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر؛
معلومات حول اإلتصاالت؛ تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛
تأجير معدات اإلتصاالت؛ تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط
بالشبكة العالمية الكمبيوتر؛ توفير إمكانية توصيل
المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية ؛ خدمات عقد
المؤتمرات عن ُبعد؛ إرسال واستقبال ]نقل[معلومات قاعدة
البيانات عبر شبكة االتصاالت؛ نقل البريد اإللكتروني
؛ تأجير أجهزة نقل المعلومات؛ اإلتصاالت عبر شبكات
] األلياف البصرية؛ خدمات لوحات النشرات اإللكترونية
خدمات إتصاالت[؛ تأجير زمن الوصول إلى شبكات
الكمبيوتر العالمية؛ توفيرغرف الدردشة عبر اإلنترنت؛
توفير خدمات الوصول إلى قاعدة البيانات؛ خدمات البريد
.الصوتي ؛ إرسال الملفات الرقمية

( 81 )

Date :23/04/2019
Trademark No.:35890
Class: 30
Applicant Name: alaa ahmad maher khaled shaka

2019/04/23 :التاريخ

35890 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
 عالء احمد ماهر خالد شكعه: بإسم
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العنوان  :نابلس -مقابل المقبرة الغربية

Applicant Address: nablus moqabel almaqbara
al ghrbiyeh

عنوان التبليغ  :نابلس -مقابل المقبرة الغربية

Applicant for Correspondence : nablus moqabel
almaqbara al ghrbiyeh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البــن والشــاي والــكاكاو الســكر واالرز والتابيــوكا والســاغو؛ البــن
االصطناعــي الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛
الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ عســل النحــل
والعســل األسود؛ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل
والصلصــات (التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج.

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; sugar
rice, tapioca and sago; artificial coffee .flour and
preparations made frome cereals, bread pastry
,and confectionery. ice .hony. treacle .yeast. baking powder. salt mustard. vinegar . sauces .condiments.spices.ice

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم منح حمايه على كلمة شهية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة مع وجود
موافقه عن التنازل عن كلمة شهية

) ( 82

التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35907 :
في الصنف 30 :

Date :23/04/2019
Trademark No.:35907
Class: 30

بإسم  :شركة نورث فيس لتجارة المواد الغذائية

Applicant Name: shareket north face le tejaret
al mawad al gethaeah
Applicant Address: Ramallah - Palestine

عنوان التبليغ  :البيرة  -مقابل البنك االسالمي الفلسطيني

Applicant for Correspondence : albireh mokabel albank al islami al falastine

العنوان  :رام الله -فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهوة االصطناعيــة األرز التابيوكا
والســاغو الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب
الخبــز والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل
والعســل األســود الخميــرة ومســحوق الخبيــز الملــح الخــردل
البهــارات الثلــج.
الخــل والصلصــات التوابــل

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.
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) ( 83

Date :23/04/2019

التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35908 :

Trademark No.:35908

في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: Mega Disposables S.A.

بإسم  :ميجا ديسبوزابليس اس .إيه.
العنوان  148 :ديكيلياس ستريت 13678 ،اهارنيس،
اليونان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

Applicant Address148: Dekelias street, 13678
Aharnes, Greece,
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Baby wipes, baby care products (non-medicated).

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مناديل األطفال ،منتجات العناية باألطفال (غير العالجية).

) ( 84

التاريخ2019/04/23 :

العالمة التجارية رقم 35909 :
في الصنف 5 :
بإسم  :ميجا ديسبوزابليس اس .إيه.
العنوان  148 :ديكيلياس ستريت 13678 ،اهارنيس،
اليونان ,
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

حفاضــات األطفــال؛ حفاضــات االطفــال معــدة لالســتعمال مــرة واحــدة
فقــط؛ حفاضــات األطفــال المعــدة لالســتعمال مــرة واحــدة فقــط مــن
الــورق أو الســليولوز؛ حفاضــات األطفــال المســتخدمة لمــرة واحــدة
فقــط علــى شــكل ســراويل؛ حفاضــات االطفــال معــدة لالســتعمال
مــرة واحــدة فقــط علــى شــكل ســراويل مــن الــورق أو الســليولوز

Date :23/04/2019
Trademark No.:35909
Class: 5
Applicant Name: Mega Disposables S.A.
Applicant Address148: Dekelias street, 13678
Aharnes, Greece,
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Babies&apos; diapers disposable baby diapers
disposable babies diapers of paper or cellulose
disposable babies&apos; diaper-pants babies
)diaper-pants of paper or cellulose (disposable

العـدد السابع والعشرون
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) ( 85

Date :24/04/2019

التاريخ2019/04/24 :

العالمة التجارية رقم 35917 :

Trademark No.:35917

في الصنف 29 :

Class: 29
Applicant Name: Sharkt Eltelal Elkdraa

بإسم  :شركة التالل للمواد الغذائية

 Applicant Address: halhul-mafraq altahrerhebron - tele : 0599592040

العنوان  :الخليل  -حلحول  -مفرق التحرير -
0599592040
عنوان التبليغ  :الخليل  -حلحول  -مفرق التحرير -
0599592040

Applicant for Correspondence: halhul-mafraq
altahrer - hebron - tele : 0599592040
Goods/Services:
Nuts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكسرات

) ( 86

التاريخ2019/04/25 :

العالمة التجارية رقم 35918 :
في الصنف 5 :
بإسم  :شركة تارجت االستثمارية م  .خ  .م
العنوان  :الخليل  -شارع عين ساره مقابل جوال
عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع عين ساره مقابل جوال
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حفاضات

Date :25/04/2019
Trademark No.:35918
Class: 5
Applicant Name: SHARIKAT TARGET
AL-ESTETHMARIYEH M . K . M
Applicant Address: ALKALEEL - SHARE’ EIN SARAH
Applicant for Correspondence : ALKALEEL
 - SHARE’ EIN SARAHGoods/Services:
diapers

العـدد السابع والعشرون
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Date :25/04/2019

التاريخ2019/04/25 :

العالمة التجارية رقم 35919 :

Trademark No.:35919

في الصنف 29 :

Class: 29
Applicant Name: sharikat al altelal llmoad
aletakia
 Applicant Address: halhul-mafraq altahrerhebron - tele : -0599592040

بإسم  :شركة التالل للمواد الغذائية
العنوان  :الخليل – حلحول – مفرق التحرير  -تلفون -:
0599592040

Applicant for Correspondence : ALKALEEL
- SHARE’ EIN SARAH -

عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع عين ساره مقابل جوال
فلسطين

Goods/Services:
nuts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكسرت

) ( 88

التاريخ2019/04/25 :

العالمة التجارية رقم 35920 :
في الصنف 30 :
بإسم  :شركة التالل للمواد الغذائية
العنوان  :الخليل – حلحول – مفرق التحرير  -تلفون -:
0599592040
عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع عين ساره مقابل جوال
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عسل

Date :25/04/2019
Trademark No.:35920
Class: 30
Applicant Name: sharikat al altelal llmoad
aletakia
 Applicant Address: halhul-mafraq altahrerhebron - tele : -0599592040
Applicant for Correspondence : ALKALEEL
 - SHARE’ EIN SARAHGoods/Services:
honey

العـدد السابع والعشرون
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Date :30/04/2019

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35929 :

Trademark No.:35929

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: Shandong Linglong Tyre Co.,
Ltd.
Applicant Address: No.777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, 265400, Shandong, China,

بإسم  :شاندونج لينجلونج تاير كو ،.ال تي دي.
العنوان  :نمبر  777جينلونج رود ،زهاويوان سيتي،
 265400شاندونج ،الصين
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب ( ) 182بيت ساحور

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

إطــارات لعجــات المركبــات؛ عجــات إطــارات المركبــات؛ أغلفــة
خارجيــة لإلطــارات الهوائيــة؛ إطــارات صلبــه لعجــات المركبــات؛
مداســات إلعــادة إصــاح اإلطــارات؛ اإلطــارات المضغوطــة بالهــواء؛
مداســات للمركبــات؛ إطــارات داخليــة لإلطــارات المضغوطــة
بالهــواء؛ إطــارات الســيارات؛ اإلطــارات الهوائيــة

Applicant for Correspondence : Nader J. Qumsieh P.O. Box182 Beit Sahour
Goods/Services:
Tires for vehicle wheels Vehicle wheel tires
Casings for pneumatic tires Tyres, solid, for vehicle wheels Treads for retreading tires Airplane
tires Treads for vehicles Inner tubes for pneumatic tires Automobile tires Pneumatic tires

) ( 90

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35931 :
في الصنف 11 :
بإسم  :جي دي ميديا اير -كونديشينينج اكويبمنت كو،.
ال تي دي.
العنوان  :لينجانج رود ،بيجياو ،شوندي ،فوشان،
جوانجدونج ،جمهورية الصين الشعبية

Date :30/04/2019
Trademark No.:35931
Class: 11
Applicant Name: GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.
Applicant Address: LINGANG ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, P.
R. CHINA

العـدد السابع والعشرون
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عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب ( ) 182بيت ساحور

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مكيفــات هــواء؛ مكيفــات الهــواء المركزيــة؛ ثالجــات؛ آالت وأجهــزة
الثلــج؛ موزعــات ميــاه الشــرب؛ آالت وأجهــزة تنقيــة المــاء؛ آالت
وأجهــزة تنقيــة الهــواء؛ مزيــات الرطوبــة؛ أجهــزة ترطيــب؛ مــراوح
كهربائيــة؛ مجففــات شــعر كهربائيــة؛ غاليــات كهربائيــة؛ اجهــزة
طهــي االرز؛ طبخــات عليهــا مؤشــر؛ أفــران ميكروويــف [أجهــزة
طهــو]؛ طناجــر ضغــط كهربائيــة [أوتــوكالف]؛ مكنــات لخبيــز
الخبــز؛ آالت وأجهــزة الطهــي؛ مواقــد غــاز؛ مواقــد [أفــران] المطبــخ؛
مواقــد نــار؛ أغطيــة شــفط للمطابــخ؛ مــراوح شــفط للمطابــخ؛ خزائــن
تعقيــم ادوات المائــدة؛ مكنــات كهربائيــة لصنــع القهــوة؛
مقالــي الحديــد الكهربائيــة؛ شــوايات؛ أجهــزة مطهــرة؛ أجهــزة
فلتــرت الميــاه؛ ســخانات مــاء لحمامــات الــدوش؛ ســخانات الميــاه
بالطاقــة الشمســية؛ منشــآت تدفئــة؛ أجــزاء مــن تمديــدات
صحيــة والمعنــي بهــا المواســير؛ الســخانات الكهربائيــة؛ دفايــات
الســرير؛ مجففــات الغســيل كهربائيــة؛ مبخــرات القمــاش؛
مصابيــح كهربائيــة؛ انابيــب الفلورســنت؛ مضخــات حــرارة؛ أجهــزة
كهربائيــة لصناعــة األلبــان؛ أجهــزة تســخين كهربائيــة؛ دفايــات
جيــب

Applicant for Correspondence : Nader J. Qumsieh P.O. Box182 Beit Sahour
Goods/Services:
Air conditioners Central air conditioners Refrigerators Ice machines and apparatus Drinking
water dispensers Water purifying apparatus and
machines Air purifying apparatus and machines
Dehumidifiers Humidifiers Electric fans Electric hair dryers Electric kettles Rice cookers Induction cookers Microwave ovens [cooking apparatus] Pressure cookers [autoclaves], electric
Bread baking machines Cooking apparatus and
]machines Gas stoves Kitchen ranges [ovens
Fireplaces Extractor hoods for kitchen Exhaust
fans for kitchen Tableware disinfection cabinets
Electric coffee machines Electric iron pans Rotisseries Disinfectant apparatus Water filtering
apparatus Water heater for shower Solar water
heaters Heating installations Parts of sanitary
installations, namely, pipes Electric heaters
Bed-warmers Electric laundry dryers Fabric
steamers Electric lamps Fluorescent tubes Heat
pumps Electric appliances for making yogurt
Heating apparatus, electric Pocket warmers

) ( 91
التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35932 :
في الصنف 11 :
بإسم  :جي دي ميديا اير -كونديشينينج اكويبمنت كو،.
ال تي دي.
العنوان  :لينجانج رود ،بيجياو ،شوندي ،فوشان،
جوانجدونج ،جمهورية الصين الشعبية
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية  -بيت ساحور  -ص.ب 182
فلسطين

Date :30/04/2019
Trademark No.:35932
Class: 11
Applicant Name: GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.
Applicant Address: LINGANG ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, P.
R. CHINA
Applicant for Correspondence : Nader J. Qumsieh - Biet-Sahour P.O.Box 182

العـدد السابع والعشرون
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2019/12/18

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مكيفــات هــواء؛ مكيفــات الهــواء المركزيــة؛ ثالجــات؛ آالت وأجهــزة
الثلــج؛ موزعــات ميــاه الشــرب؛ آالت وأجهــزة تنقيــة المــاء؛ آالت
وأجهــزة تنقيــة الهــواء؛ مزيــات الرطوبــة؛ أجهــزة ترطيــب؛ مــراوح
كهربائيــة؛ مجففــات شــعر كهربائيــة؛ غاليــات كهربائيــة؛ اجهــزة
طهــي االرز؛ طبخــات عليهــا مؤشــر؛ أفــران ميكروويــف [أجهــزة
طهــو]؛ طناجــر ضغــط كهربائيــة [أوتــوكالف]؛ مكنــات لخبيــز
الخبــز؛ آالت وأجهــزة الطهــي؛ مواقــد غــاز؛ مواقــد [أفــران] المطبــخ؛
مواقــد نــار؛ أغطيــة شــفط للمطابــخ؛ مــراوح شــفط للمطابــخ؛ خزائــن
تعقيــم ادوات المائــدة؛ مكنــات كهربائيــة لصنــع القهــوة؛
مقالــي الحديــد الكهربائيــة؛ شــوايات؛ أجهــزة مطهــرة؛ أجهــزة
فلتــرت الميــاه؛ ســخانات مــاء لحمامــات الــدوش؛ ســخانات الميــاه
بالطاقــة الشمســية؛ منشــآت تدفئــة؛ أجــزاء مــن تمديــدات
صحيــة والمعنــي بهــا المواســير؛ الســخانات الكهربائيــة؛ دفايــات
الســرير؛ مجففــات الغســيل كهربائيــة؛ مبخــرات القمــاش؛
مصابيــح كهربائيــة؛ انابيــب الفلورســنت؛ مضخــات حــرارة؛ أجهــزة
كهربائيــة لصناعــة األلبــان؛ أجهــزة تســخين كهربائيــة؛ دفايــات
جيــب

Goods/Services:
Air conditioners Central air conditioners Refrigerators Ice machines and apparatus Drinking
water dispensers Water purifying apparatus and
machines Air purifying apparatus and machines
Dehumidifiers Humidifiers Electric fans Electric hair dryers Electric kettles Rice cookers Induction cookers Microwave ovens [cooking apparatus] Pressure cookers [autoclaves], electric
Bread baking machines Cooking apparatus and
]machines Gas stoves Kitchen ranges [ovens
Fireplaces Extractor hoods for kitchen Exhaust
fans for kitchen Tableware disinfection cabinets
Electric coffee machines Electric iron pans Rotisseries Disinfectant apparatus Water filtering
apparatus Water heater for shower Solar water
heaters Heating installations Parts of sanitary
installations, namely, pipes Electric heaters
Bed-warmers Electric laundry dryers Fabric
steamers Electric lamps Fluorescent tubes Heat
pumps Electric appliances for making yogurt
Heating apparatus, electric Pocket warmers

) ( 92
التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35933 :
في الصنف 16 :
بإسم  :ذا كارتون نيتورك ،إنك.
العنوان  1050 :تيشوود درايف ،أن دبليو ،اتالنتا ،جورجيا
 ،30318الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

Date :30/04/2019
Trademark No.:35933
Class: 16
Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.
Applicant Address1050: Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, USA,
,,
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

العـدد السابع والعشرون
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المطبوعــات والبضائــع الورقيــة ،تحديــدا :الكتــب ،كتــب للرســوم
الهزليــة ،دفاتــر تلويــن ،المجــات ،النشــرات اإلخباريــة ،كتــب
النشــاطات ،القرطاســية ،دفاتــر المالحظــات ،الصحــف ،بطاقــات
المالحظــات ،بطاقــات التهنئــة ،بطاقــات للمبادلــة؛ اقــام
الحبــر ،اقــام الرصــاص ،األلــوان ،مؤشــرات الصفحــات ،طباشــير،
مجموعــات الرســم وعلبهــا؛ المحايــات ،ورق نســخ الرســوم ،الرقــع
الالصقــة ،واوراق الصقــة؛ الملصقــات ،أغلفــة الكتــب ،مؤشــرات
الصفحــات للكتــب ،التقاويــم ،ورق لــف الهدايــا ،المســتلزمات
الورقيــة للحفــات والزينــة الورقيــة للحفــات؛ ألبومــات الصــور
الفوتوغرافيــة ،كتــب جمــع القصاصــات ،مســاند الكتــب ،األلــواح
ذات المشــابك ،القطــع الواقيــة الورقيــة ،دفاتــر الرســم ،الملفــات،
البطاقــات البريديــة ،صفائــح إستنســل ،ألــواج ممغنطــة ،ألــواح
المحــي الجــاف ،ألــواح الكتابــة باســتخدام الطباشــير ،ألــواح رســم

Goods/Services:
Printed matter and paper goods, namely books,
comic books, coloring books, magazines, newsletters, activity books, stationery, notebooks,
journals, note cards, greeting cards, trading
cards pens, pencils, crayons, markers, chalk,
paint sets and cases therefor erasers, decals,
stickers, heat transfers posters, book covers,
book marks, calendars, gift wrap paper, paper
party favors and paper party decorations albums
for photographs, scrapbooks, bookends, clipboards, paper coasters, drawing pads, folders,
postcards, stencils, magnetic boards, dry erase
boards, chalk boards, drawing boards.

) ( 93
التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35934 :
في الصنف 18 :
بإسم  :ذا كارتون نيتورك ،إنك.

Date :30/04/2019
Trademark No.:35934
Class: 18
Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.

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

Applicant Address1050: Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, USA,

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

صناديــق الثيــاب ،حقائــب الســفر الصغيــرة ،حقائــب الســفر،
الجزاديــن ،حقائــب ســعاة البري ـد ،الحقائــب الرياضيــة ،الحقائــب
المعلقــة علــى الخصــر ،الحقائــب التــي تعلــق علــى الظهــر،
حقائــب األوراق ،حقائــب الحمــل  ،محافــظ النقــود ،حافظــات
العمــل المعدنيــة ،حافظــات جــوازات الســفر ،المظــات.

Goods/Services:
Trunks, suitcases, traveling bags, purses, messenger bags, sport bags, waist packs, backpacks,
briefcases, tote bags, wallets, coin cases, passport cases, umbrellas.
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Date :30/04/2019

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35935 :

Trademark No.:35935

في الصنف 25 :

Class: 25
Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.

بإسم  :ذا كارتون نيتورك ،إنك.
العنوان  1050 :تيشوود درايف ،أن دبليو ،اتالنتا ،جورجيا
 ،30318الواليات المتحدة األمريكية ,
,,,
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مالبــس رجــال ،والنســاء واألطفــال ،تحديــدا ، :القمصــان،
المريــات ،بــدالت الهرولــة ،الســراويل  ،الســراويل القصيــرة ،
والبالئــز بــدون أكمــام  ،صــدارات األطفــال القماشــية ،التنانيــر ،
القمصــان بــدون أزرار ،الفســاتين  ،حمــاالت الســراويل ،الكنــزات،
الجاكيتــات ،المعاطــف  ،بــدالت ترتــدى فــي الثلــج ،ربطــات العنــق،
األرواب ،القبعــات  ،واقيــات الشــمس ،أحزمــة ،األوشــحة ،مالبــس
النــوم ،المالبــس الداخليــة ،الجزمــات ،االحذيــة ،أحذيــة رياضيــة،
الصنــادل ،جــوارب صغيــرة لألطفــال ،جــوارب ذات نعــل ،مالبــس
الســباحة؛ أزيــاء وأقنعــة عيــد القديســين.

Applicant Address1050: Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, USA,
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Clothing for men, women and children, namely,
shirts, aprons, jogging suits, pants, shorts, tank
tops, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, snow suits,
ties, robes, hats, sun visors, belts, scarves, pajamas, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals,
booties, slipper socks, swimwear Halloween
costumes and masks.

) ( 95
التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35936 :
في الصنف 28 :
بإسم  :ذا كارتون نيتورك ،إنك.

Date :30/04/2019
Trademark No.:35936
Class: 28
Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.

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

Applicant Address1050: Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, USA,

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

العـدد السابع والعشرون
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

األلعــاب والبضائــع الرياضيــة بما في ذلــك األلعــاب وأدوات اللعب؛
شــخصيات الحركــة واالكسســوارات المتعلقــة بهــا؛ واأللعــاب
القماشــية المحشــوة؛ البالونــات؛ ألعــاب أحــواض االســتحمام،
ألعــاب رش الميــاه ،األلعــاب القابلــة للنفــخ ،فقاقيــع الصابــون؛
ألعــاب الركــوب ،ألعــاب علــى شــكل مركبــات؛ الدمــى ،اكسســوارات
الدمــى ،مالبــس الدمــى؛ ألعــاب البطاقــات ،وورق اللعــب ،األلعــاب
اللوحيــة ،االحاجــي؛ األلعــاب علــى شــكل قطــع بنــاء؛ ألعــاب
تجهيــزات الخبــز وألعــاب تجهيــزات الطبــخ؛ ألعــاب الحصــاالت؛
الطائــرات الورقيــة؛ األقــراص الطائــرة؛ ألــواح التزلــج ،زالجــات
الجليـد ،والزالجــات ذات عجــات علــى شــكل أحذيــة ،الزالجــات ذات
العجــات؛ الكــرات ،مضــارب البيســبول ،قفــازات الضــرب؛ عوامــات
الســباحة لالســتخدامات الترفيهيــة ،ألــواح الســباحة ألدوات
التعويــم لالســتخدامات الترفيهيــة  ،ألــواح التزلــج علــى األمــواج،
ألــواح االســتحمام لالســتخدامات الترفيهيــة ،زعانــف الســباحة
؛ أقنعــة الوجــه الورقيــة ،القبعــات الورقيــة للحفــات  ،العبــوات
الملونــة المحشــوة بــاألوراق ّ
الملونــة؛ زينــة شــجرة عيــد الميــاد ؛
ّ
المحشــوة؛ أدوات التحكــم بأجهــزة األلعــاب
كراســي االســترخاء
 ،أيــدي التحكــم بألعــاب الفيديــو ،وحــدات األلعــاب االلكترونيــة
المحمولــة باليــد  ،آالت ألعــاب الكــرة والدبابيــس؛ أيــدي التحكــم
بألعــاب الفيديــو ،طــاوالت النشــاطات لألطفــال.

Goods/Services:
Toys and sporting goods including games and
playthings action figures and accessories therefor plush toys balloons bathtub toys, water
squirting toys, inflatable toys, soap bubbles
ride-on toys, toy vehicles dolls, doll accessories,
doll clothes card games, playing cards, board
games, puzzles building blocks toy bake ware
and toy cookware toy banks kites flying discs
skateboards, ice skates, roller skates, in-line
roller skates balls, baseball bats, batting gloves
swimming floats for recreational use, kickboard
floatation devices for recreational use, surfboards, swim boards for recreational use, swim
fins paper face masks, paper party hats, pinatas
Christmas tree ornaments bean bags controllers
for game consoles, video game joysticks, electronic hand held game units, pinball machines
video game joysticks, children&apos;s activity
tables.

) ( 96

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35937 :
في الصنف 36 :
بإسم  :شركة البنك االهلي االردني المساهمة العامة
االجنبية
العنوان  :رام الله  /البيرة ,

Date :30/04/2019
Trademark No.:35937
Class: 36
Applicant Name: Sharekat al bank al ahli al
ordune Mosahama amah ajnabia
Applicant Address: ramllah/albireh,

عنوان التبليغ  :رام الله  /األرسال  /عمارة العبسي  /ط 7
فلسطين

Applicant for Correspondence : Ramllah/ Alarsal/Amart Alabse/ Tabk 7

خدمــات التأميــن ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون الماليــة والشــؤون
العقاريــة.

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

العـدد السابع والعشرون
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Date :30/04/2019

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35938 :

Trademark No.:35938

في الصنف 36 :

Class: 36
Applicant Name: Sharekat al bank al ahli al
ordune Mosahama amah ajnabia

بإسم  :شركة البنك االهلي االردني المساهمة العامة
االجنبية

Applicant Address: ramllah/albireh,

العنوان  :رام الله  /البيرة,

Applicant for Correspondence : Maktab Injaz
Lalmohamat / Ramllah/ Alarsal/Amart Alabse/
Tabk 7

عنوان التبليغ  :مكتب أنجاز للمحاماة  /رام الله  /األرسال /
عمارة العبسي  /ط 7
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات التأميــن ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون الماليــة والشــؤون
العقاريــة.

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

) ( 98

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35939 :
في الصنف 36 :
بإسم  :شركة البنك االهلي االردني المساهمة العامة
االجنبية
العنوان  :رام الله  /البيرة ,
عنوان التبليغ  :رام الله  /األرسال  /عمارة العبسي  /ط 7
فلسطين

Date :30/04/2019
Trademark No.:35939
Class: 36
Applicant Name: Sharekat al bank al ahli al
ordune Mosahama amah ajnabia
Applicant Address: ramllah/albireh,
Applicant for Correspondence : Ramllah/ Alarsal/Amart Alabse/ Tabk 7

العـدد السابع والعشرون
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات التأميــن ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون الماليــة والشــؤون
العقاريــة.

monetary affairs

Goods/Services:
Insurance financial affairs
real estate affairs.

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

) ( 99

Date :30/04/2019

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35940 :

Trademark No.:35940

في الصنف 36 :

Class: 36
Applicant Name: Sharekat al bank al ahli al
ordune Mosahama amah ajnabia

بإسم  :شركة البنك االهلي االردني المساهمة العامة
االجنبية

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
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات التأميــن ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون الماليــة والشــؤون
العقاريــة.

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

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

) ( 100

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35941 :
في الصنف 36 :

Date :30/04/2019
Trademark No.:35941
Class: 36

العـدد السابع والعشرون
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Applicant Name: Sharekat al bank al ahli al
ordune Mosahama amah ajnabia

بإسم  :شركة البنك االهلي االردني المساهمة العامة
االجنبية

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
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات التأميــن ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون الماليــة والشــؤون
العقاريــة.

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

) ( 101

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35942 :
في الصنف 36 :
بإسم  :شركة البنك االهلي االردني المساهمة العامة
االجنبية
العنوان  :رام الله  /البيرة ,
عنوان التبليغ  :رام الله  /األرسال  /عمارة العبسي  /ط 7
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات التأميــن ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون الماليــة والشــؤون
العقاريــة.

Date :30/04/2019
Trademark No.:35942
Class: 36
Applicant Name: Sharekat al bank al ahli al
ordune Mosahama amah ajnabia
Applicant Address: ramllah/albireh,
Applicant for Correspondence : Ramllah/ Alarsal/Amart Alabse/ Tabk 7
Goods/Services:
Insurance financial affairs monetary affairs
real estate affairs.

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

العـدد السابع والعشرون
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) ( 102

Date :30/04/2019

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35944 :

Trademark No.:35944

في الصنف 12 :

Class: 12

بإسم  :شركة ستار ياغجيالر المحدودة للعربات نصف
المقطورة الشاحنات القالبة والشاسيه والسيارات والحديد
والفوالذ واالنشاءات والنقل والصناعة والتجارة

Applicant Name: STAR YAGCILAR DAMPER
DORSE SASE OTOMOTIV DEMIR CELIK
INSAAT NAKLIYAT SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKEYI

العنوان  :ازمير انقرا اسفلتي  51سيوتشلر ميفكي
,,,,
كيملباسا/ايزمير

Applicant Address: IZMIR Ankara Asfalti
NO:51 Sutculer Mevkii Kemalpasa / IZMIR, , ,

عنوان التبليغ  :رام الله المنطقة الصناعية جوال
 , 0599135500فلسطين

Applicant for Correspondence : RAMALLAH
ALMANTIQA ALSINAIYA
Goods/Services:
Cars , Locomotives

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عربات  ,قاطرات

) ( 103

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35946 :
في الصنف 11 :
بإسم  :شركة المواد الخصوصية لالستيراد والتصدير
المساهمة الخصوصية المحدوده
العنوان  :طولكرم وسط البلد , , , ,

Date :30/04/2019
Trademark No.:35946
Class: 11
Applicant Name: sharket slmoyad alkhososya
llesterad waltasder almosahma alkhososya
almahdodh
Applicant Address: tulkarem wast albalad , , ,

العـدد السابع والعشرون
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Applicant for Correspondence : tulkarem wast
albalad

عنوان التبليغ  :طولكرم وسط البلد
فلسطين

Goods/Services:
Electrical Machine

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اجهزة كهربائية

) ( 104

Date :30/04/2019

التاريخ2019/04/30 :

العالمة التجارية رقم 35947 :

Trademark No.:35947

في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: sharket slmoyad alkhososya
llesterad waltasder almosahma alkhososya
almahdodh

بإسم  :شركة المواد الخصوصية لالستيراد والتصدير
المساهمة الخصوصية المحدوده
العنوان  :طولكرم وسط البلد , , , ,

Applicant Address: tulkarem wast albalad , , ,

عنوان التبليغ  :طولكرم وسط البلد
فلسطين

Applicant for Correspondence : tulkarem wast
albalad

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل فــي
غســل وكــي المالبــس ،مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي
وكشــط ،صابــون ،عطــور وزيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل،
غســول (لوشــن) للشــعر ،منظفــات أســنان.

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

) ( 105

التاريخ2019/05/02 :

العالمة التجارية رقم 35948 :
في الصنف 30 :

Date :02/05/2019
Trademark No.:35948
Class: 30

العـدد السابع والعشرون
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بإسم  :شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق
المواد الغذائية

Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad
wl estthmar w tsweek al mwaad alghithaya
Applicant Address: Ramallah -Albera,

العنوان  :رام الله  -البيرة ,

Applicant for Correspondence : Bilal kamal - Ramallah-Al birah-Al Sharfeh -Share
Gemzo-BeGanebNadi AL Sayart AL Flstinee

عنوان التبليغ  :بالل كمال  -رام الله-البيرة -الشرفة -شارع
جمزو -بجانب نادي السيارات الي
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

القهــوة وبدائــل القهــوة؛ الشــاي؛ الســكر ،االرز ،التابيــوكا ،الســاجو؛
الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ المعكرونــة؛
َ
الخبــز  ،المعجنــات؛ المثلجــات ،وااليــس كريــم؛ العســل ،والعســل
االســود؛ الملــح ،الخــردل ،الخــل ،الصلصــات ،البهــارات ،التوابــل؛
والمنتجــات المعــدة لالســتهالك والتــي تتكــون اساســا مــن
المنتجــات المشــار اليهــا فــي هــذا الصنــف

Goods/Services:
Coffee and coffee substitutes tea, cocoa sugar,
rice, tapioca, sago flour and preparations made
from cereals pasta bread, pastry confectionery
ice, ices and ice cream honey, treacle salt, mustard vinegar sauces condiments spices products prepared for consumption and consisting
primarily of the aforesaid goods

) ( 106

التاريخ2019/05/02 :

العالمة التجارية رقم 35950 :
في الصنف 35 :
بإسم  :بينيللى كيو.جيه .اس ار ال.
العنوان  :سترادا فورانس فيشيا ،اس.ان61122 /.بيسارو،
ايطاليا.
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .

من اجل البضائع /الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

Date :02/05/2019
Trademark No.:35950
Class: 35
Applicant Name: BENELLI Q.J. SRL.
Applicant Address: Strada Fornace Vecchia,
s.n./61122 Pesaro, Italy.
Applicant for Correspondence : Firas Attereh
Intellectual Property, Nablus, Galarya center,
P.O. Box 768
Goods/Services:
Advertising business management business
administration office functions.
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( 107 )

Date :02/05/2019

2019/05/02 :التاريخ

35951 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35951

12 : في الصنف

Class: 12
Applicant Name: BENELLI Q. J. SRL.

. اس ار ال.جيه. بينيللى كيو: بإسم

Applicant Address: Strada Fornace Vecchia,
s.n./61122 Pesaro, Italy.

،بيسارو61122 /.ان. اس، سترادا فورانس فيشيا: العنوان
.ايطاليا

Applicant for Correspondence : Firas Attereh
Intellectual Property, Nablus, Galarya center,
P.O. Box 768

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

Goods/Services:
Vehicles apparatus for locomotion by land, air
or water.

:  الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي

( 108 )

Date :02/05/2019
Trademark No.:35952
Class: 43
Applicant Name: Ibrahim Issa Ibrahim Hood

2019/05/02 :التاريخ

35952 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
 ابراهيم عيسى ابراهيم حمود: بإسم

Applicant Address: Bethlehem,Beit Jala Hebron
Jerusalem ST, , ,

, ,بيت جاال شارع القدس الخليل- بيت لحم: العنوان

Applicant for Correspondence : Bethlehem,Beit
Jala Hebron Jerusalem ST

بيت جاال شارع القدس الخليل- بيت لحم: عنوان التبليغ
فلسطين

العـدد السابع والعشرون
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Goods/Services:
Restaurants,Cafeterias,Self-service
restaurants,Snack-bars,Catering (Foodanddrink),Ca)fes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المطاعم,الكافتيريات,مطاعم الخدمة الذاتية,مطاعم
تقديم الوجبات الفيفة,طاوالت,التزويد بالطعام
والشراب,الماهي

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

) ( 109

التاريخ2019/05/02 :

العالمة التجارية رقم 35953 :
في الصنف 9 :
بإسم  :جول البز ،اينك.
العنوان 20 560 :ث ستريت ،بيلدينغ  ،104سان
فرانسيسكو ،كاليفورنيا  ،94107الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب 74
 ،رام الله

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

برامــج قابلــة للتحميــل علــى أجهــزة الهاتــف المحمــول
والمســتعملة مــع مــرذاذ الفــم الغــراض التدخيــن وتحديــدا
برامــج مــن اجــل تعديــل وحفــظ اعــدادات درجــة الحــرارة عــن بعــد
وتحديــث اعــدادات المــرذاذ ،مســتلزمات المــرذاذ الكهربائــي
لتبخيــر المــادة العشــبية والنباتيــة الغــراض منزليــة وتحديــدا
علــب الشــحن والمحــوالت الكهربائيــة واســاك الكهربــاء،
البطاريــات والبطاريــات الكهربائيــة للســجائر الكهربائيــة
وااللكترونيــة ،شــاحنات البطاريــات المســتعملة مــع الســجائر
االلكترونيــة والكهربائيــة ،شــاحنات يــو اس بــي للســجائر
الكهربائيــة وااللكترونيــة ،شــاحنات الســيارات للســجائر
الكهربائيــة وااللكترونيــة ،االجهــزة االلكترونيــة واجهــزة شــحن
وحمــل الســجائر االلكترونيــة والكهربائيــة ،برامــج الحاســوب
المســتعملة لنشــر ونقــل واســترجاع واســتالم وفحــص وتنظيــم
والبحــث عــن وادارة النصــوص الســمعية والبصريــة وبيانــات
الوســائط المتعــددة والمحتــوى عبــر اجهــزة الحاســوب والهواتــف
المحمولــة واجهــزة االتصــال الســلكية والالســلكية وشــبكات
االتصــال البصريــة وااللكترونيــة ،برامــج الحاســوب لحســاب

Date :02/05/2019
Trademark No.:35953
Class: 9
Applicant Name: JUUL Labs, Inc.
Applicant Address20 560: th Street, Building
104, San Francisco, California 94107 U.S.A.,
Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad
and Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74,
Ramallah
Goods/Services:
downloadable software for mobile devices for
use with an oral vaporizer for smoking purposes,
namely, software 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 purposes, namely, charging
cases, electrical adapters, and 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 posting, transmitting, retrieving, receiving, reviewing,
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organizing, searching and managing text, audio,
visual and multimedia data and content via computers, mobile phones, wired and wireless communication devices, and optical and electronic
communications networks computer software
for calculating, mapping, transmitting and reporting information relating to the location,
movement, proximity, departure and arrival of
individuals and objects via computers, mobile
phones, wired and wireless communication devices, and optical and electronic communications networks

العـدد السابع والعشرون

ولرســم الخرائــط وتحويــل ونقــل المعلومــات المتعلقــة بالموقــع
والحركــة والمســافة واالنطــاق والوصــول لالفــراد واالشــياء مــن
خــال اجهــزة الحاســوب والهواتــف المحمولــة واجهــزة االتصــال
.الســلكية والالســلكية وشــبكات االتصــال المرئيــة وااللكترونيــة

( 110 )

Date :02/05/2019
Trademark No.:35954
Class: 34
Applicant Name: JUUL Labs, Inc.

2019/05/02 :التاريخ

35954 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
. اينك، جول البز: بإسم

Applicant Address20 560: th Street, Building
104, San Francisco, California 94107 U.S.A.,

 سان،104  بيلدينغ،ث ستريت20 560 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،94107  كاليفورنيا،فرانسيسكو

Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad
and Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74,
Ramallah

74 ب. ص،  محامون،  عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،

Goods/Services:
nicotine-based liquid, namely, liquid nicotine
used to refill electronic cigarettes cartridges sold
filled with liquid nicotine for electronic cigarettes electronic cigarette refill liquids, namely,
chemical 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 vaporizers, namely, electronic cigarettes tobacco substitutes in liquid solution form other
than for medical purposes for electronic cigarettes

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

ســائل اساســه النيكوتيــن وتحديــدا ســائل النيكوتيــن
 خراطيــش تبــاع،المســتعمل العــادة تعبئــة الســجائر االلكترونيــة
 ســوائل اعــادة،مملــوءة بســائل النيكوتيــن للســجائر االلكترونيــة
تعبئــة الســجائر االلكترونيــة وتحديــدا النكهــات الكيماويــة علــى
،شــكل ســائل مســتعمل العــادة تعبئــة الســجائر االلكترونيــة
الخراطيــش التــي تبــاع مــع نكهــات كيماويــة علــى شــكل ســائل
 مــرذاذ التدخيــن، الســجائر االلكترونيــة،للســجائر االلكترونيــة
 بدائــل التبــغ علــى،االلكترونــي وتحديــدا الســجائر االلكترونيــة
شــكل محلــول ســائل غيــر تلــك المســتعملة الغــراض طبيــة
للســجائر االلكترونيــة

العـدد السابع والعشرون
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) ( 111
Date :05/05/2019

التاريخ2019/05/05 :

العالمة التجارية رقم 35955 :

Trademark No.:35955

في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: Naos Lighthouse

بإسم  :ناوس اليتهاوس
العنوان  355 :شارع بيارسيمون البالس  13290 ،إكس إن
بروفانس  ،فرنسا ,
,,,
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  .فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الصابــون؛ المــواد العطريــة؛ الزيــوت العطريــة؛ مســتحضرات
التجميــل؛ الكريمــات ،الجــل ،اللوشــن؛ مســتحضرات إزالــة الروائــح
الكريهــة لالســتخدام الشــخصي؛ الشــامبو ولوشــن الشــعر؛
مناديــل التنظيــف المبللــة؛ مســتحضرات التجميــل لتفتيــح
البشــرة؛ مســتحضرات التجميــل لتنظيــف البشــرة؛ مســتحضرات
تجميــل لغايــات التخســيس؛ مســتحضرات التجميــل لتســمير
البشــرة والوقايــة مــن الشــمس؛ منتجــات إزالــة الشــعر؛ البيئــة
المعيشــية البيئيــة الحيويــة (مســتحضرات) التــي تعــزز تنميــة
خاليــا الجلــد (لالســتخدام التجميلــي)

Applicant Address355: Rue Pierre-Simon Laplace 13290 AIX EN PROVENCE (FRANCE),
,,
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Soaps perfumery essential oils cosmetics
creams, gels, lotions deodorants for personal
use shampoos and hair lotions cleansing wipes
cosmetic preparations for skin whitening cosmetic preparations for cleaning the skin cosmetic preparations for slimming purposes cosmetic
preparations for tanning and sun protection depilatory products Bio-ecological living environment (preparations) promoting the development
of skin cells (for cosmetic use).

) ( 112

التاريخ2019/05/05 :

العالمة التجارية رقم 35960 :
في الصنف 34 :

Date :05/05/2019
Trademark No.:35960
Class: 34
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Applicant Name: Nakhla Tobacco Co. S.A.E.

العـدد السابع والعشرون

.م.م. شركة أدخنة النخلة ش: بإسم

Applicant Address: 8 Soliman Al Halabi Street,
Azbakia, Cairo, Egypt

 مصر, القاهرة, األزبكية, شارع سليمان الحلبي3 : العنوان

Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited
- P.O. Box 3800 Al-Birah

 ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 اجنتس ليمتد ص ب
فلسطين

Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured smoking tobacco, pipe tobacco, hand
rolling tobacco, chewing tobacco, s nus tobacco
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos
snuff smokers&apos; articles included in class
34 cigarette papers, cigarette tubes and matches

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تبغ, سواء مصنع او غير مصنع؛ تبغ التدخين,التبغ
 تبغ السعوط, تبغ المضغ, تبغ اللف اليدوي,الغاليين
ّ
 سيجاريلو, سيجار, السجائر االلكترونية,(الشمة)؛ السجائر
ّ
 سعوط (الشمة)؛ ادواتالمدخنين في,)(سيجار رفيع
 ورق السجائر الملفوف مسبقا,؛ ورق السجائر34 الصنف
 المعسل,واعواد الثقاب

( 113 )

Date :06/05/2019
Trademark No.:35961
Class: 32
Applicant Name: sharikat al shaheen llmantojat
alethakia
Applicant Address: mafraq altahrer - hebron tele :0599801175
Applicant for Correspondence : mafraq altahrer
- hebron - tele :0599801175
Goods/Services:
Juice

2019/05/06 :التاريخ

35961 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
 شركة شاهين للمنتوجات الغذائية: بإسم
-:  تلفون-  الخليل – مفرق التحرير: العنوان
-:  تلفون-  الخليل – مفرق التحرير,0599801175
0599801175
-:  تلفون-  الخليل – مفرق التحرير: عنوان التبليغ
0599801175
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
عصير
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( 114 )

Date :06/05/2019

2019/05/06 :التاريخ

35962 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35962

12 : في الصنف

Class: 12
Applicant Name: SHARIKET HALA CAR
LEKMALEYAT AL SYARAT
Applicant Address: NABLUS SHARE FISAL
JAWAL 0598500900
Applicant for Correspondence : NABLUS
SHARE FISAL JAWAL 0598500900

 شركة هال كار لكماليات السيارات: بإسم
0598500900  شارع فيصل جوال-  نابلس: العنوان
0598500900  شارع فيصل جوال-  نابلس: عنوان التبليغ
فلسطين

Goods/Services:
auto spear parts

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
قطع غيار سيارات

( 115 )

Date :06/05/2019
Trademark No.:35963
Class: 12
Applicant Name: SHARIKET HALA CAR
LEKMALEYAT AL SYARAT
Applicant Address: NABLUS SHARE FISAL
JAWAL 0598500900
Applicant for Correspondence : NABLUS
SHARE FISAL JAWAL 0598500900
Goods/Services:
AUTO SPEAR PARTS

2019/05/06 :التاريخ

35963 : العالمة التجارية رقم
12 : في الصنف
 شركة هال كار لكماليات السيارات: بإسم
0598500900  شارع فيصل جوال-  نابلس: العنوان
0598500900  شارع فيصل جوال-  نابلس: عنوان التبليغ
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
قطع غيار سيارات

العـدد السابع والعشرون
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) ( 116

Date :06/05/2019

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35964 :

Trademark No.:35964

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: SHARIKET HALA CAR
LEKMALEYAT AL SYARAT
Applicant Address: NABLUS SHARE FISAL
JAWAL 0598500900

بإسم  :شركة هال كار لكماليات السيارات
العنوان  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900

Applicant for Correspondence : NABLUS
SHARE FISAL JAWAL 0598500900

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900
فلسطين

Goods/Services:
AUTO SPEAR PARTS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع غيار سيارات
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

) ( 117

التاريخ06/05/2019 :
العالمة التجارية رقم 35965 :
في الصنف 12 :
بإسم  :شركة هال كار لكماليات السيارات
العنوان  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900
عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900
فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع غيار سيارات

Date :06/05/2019
Trademark No.:35965
Class: 12
Applicant Name: SHARIKET HALA CAR
LEKMALEYAT AL SYARAT
Applicant Address: NABLUS SHARE FISAL
JAWAL 0598500900
Applicant for Correspondence : NABLUS
SHARE FISAL JAWAL 0598500900
Goods/Services:
Auto Spear parts

العـدد السابع والعشرون
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) ( 118

Date :06/05/2019

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35966 :

Trademark No.:35966

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: SHARIKET HALA CAR
LEKMALEYAT AL SYARAT

بإسم  :شركة هال كار لكماليات السيارات
العنوان  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900

Applicant Address: NABLUS SHARE FISAL
JAWAL 0598500900
Applicant for Correspondence : NABLUS
SHARE FISAL JAWAL 0598500900

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900
فلسطين

Goods/Services:
AUTO SPEAR PARTS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع غيار سيارات

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

) ( 119

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35967 :
في الصنف 12 :
بإسم  :شركة هال كار لكماليات السيارات
العنوان  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900

Date :06/05/2019
Trademark No.:35967
Class: 12
Applicant Name: SHARIKET HALA CAR
LEKMALEYAT AL SYARAT
Applicant Address: NABLUS SHARE FISAL
JAWAL 0598500900

العـدد السابع والعشرون
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Applicant for Correspondence : NABLUS
SHARE FISAL JAWAL 0598500900

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900
فلسطين

Goods/Services:
Auto spear parts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع غيار سيارات

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

) ( 120

Date :06/05/2019

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35968 :

Trademark No.:35968

في الصنف 12 :
بإسم  :شركة هال كار لكماليات السيارات
العنوان  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900

Class: 12
Applicant Name: SHARIKET HALA CAR
LEKMALEYAT AL SYARAT
Applicant Address: NABLUS SHARE FISAL
JAWAL 0598500900
Applicant for Correspondence : NABLUS
SHARE FISAL JAWAL 0598500900

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل جوال 0598500900
فلسطين

Goods/Services:
Auto Spear parts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع غيار سيارات

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

) ( 121

التاريخ2019/05/06 :

Date :06/05/2019

العـدد السابع والعشرون
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العالمة التجارية رقم 35970 :

Trademark No.:35970

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: Shareket mataem toasty

بإسم  :شركة مطاعم توستي
العنوان  :رام الله والبيرة_ شارع القدس

Applicant Address: RAMALLAH AND ALBIERAH_ ALQUDS STREET,

عنوان التبليغ  :رام الله ،برج رام الله التجاري
فلسطين

Applicant for Correspondence : Palestine- Ramallah-Ramallah Trade Tower

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمات المطاعم وخدمات تقديم المأكوالت والمشروبات ،
وخدمات اعداد وتقديم االغذية والحلويات والمشروبات  ،ترتيب
االقامة المؤقت.

Goods/Services:
Restrurant for providing food and drink and
services of preparation and providing food and
drinks and desserts , organizing temporary accommodation.

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

) ( 122

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35971 :
في الصنف 10 :
بإسم  :شركة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة
العنوان  :الخليل -شارع السالم مقابل البنك العربي ت
0599228008
عنوان التبليغ  :الخليل -شارع السالم مقابل البنك العربي ت
0599228008

Date :06/05/2019
Trademark No.:35971
Class: 10
Applicant Name: shareket abnaa abed alhadi
alnatsheh leltejara w alsenaa
Applicant Address: hebron alsalam street in
front of alarabi bank
Applicant for Correspondence : hebron alsalam
street in front of alarabi bank

فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

أجهــزة وأدوات جراحيــة وطبيــة وطــب أســنان وبيطريــة ،أطــراف
وعيــون وأســنان إصطناعيــة ،أدوات تجبيــر ،مــواد خياطــة أو درز
الجــروح.

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

العـدد السابع والعشرون
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) ( 123

Date :06/05/2019

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35972 :

Trademark No.:35972

في الصنف 16 :

Class: 16
Applicant Name: TAREQ M MOJAHED

بإسم  :طارق محمد مجاهد

Applicant Address: AL KHALIL, , ,

العنوان  :الخليل الجلدة , , , ,
عنوان التبليغ  :الخليل الجلدة

فلسطين

Applicant for Correspondence : AL KHALIL
Goods/Services:
Tissue paper

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المحارم الورقية

) ( 124

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35973 :
في الصنف 16 :

Date :06/05/2019
Trademark No.:35973
Class: 16

العنوان  :الخليل شارع السالم مقابل البنك العربي

Applicant Name: MOHAMMAD RIFAAT AA
SHAWAR
Applicant Address: AL KHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل شارع السالم مقابل البنك العربي

Applicant for Correspondence : AL KHALIL

بإسم  :محمد رفعت عبد الحفيظ شاور

فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الورق والكرتون و والقرطاسية

Goods/Services:
carton ,paper ,stationary

العـدد السابع والعشرون
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) ( 125

Date :08/05/2019

التاريخ2019/05/08 :

العالمة التجارية رقم 35975 :

Trademark No.:35975

في الصنف 38 :
بإسم  :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال

Class: 38
Applicant Name: sharekat aletesalat alkhalawiyah alfalastiniah -ajawwal
Applicant Address: al - bireh / al - balou

العنوان  :البيرة  -البالوع

 Applicant for Correspondence : al - bireh / albalou

عنوان التبليغ  :البيرة  -البالوع ،فلسطين

Goods/Services:
Telecommunication

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

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

) ( 126

التاريخ2019/05/08 :

العالمة التجارية رقم 35976 :
في الصنف 38 :
بإسم  :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال
العنوان  :البيرة  -البالوع

Date :08/05/2019
Trademark No.:35976
Class: 38
Applicant Name: sharekat aletesalat alkhalawiyah alfalastiniah -ajawwal
Applicant Address: al - bireh / al - balou

العـدد السابع والعشرون
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عنوان التبليغ  :البيرة  -البالوع ،فلسطين

Applicant for Correspondence : al - bireh / al - balou
Goods/Services:
Telecommunication

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

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

) ( 127

Date :08/05/2019

التاريخ2019/05/08 :

العالمة التجارية رقم 35977 :

Trademark No.:35977

في الصنف 38 :
بإسم  :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال

Class: 38
Applicant Name: sharekat aletesalat alkhalawiyah alfalastiniah -ajawwal
Applicant Address: al - bireh / al - balou

العنوان  :البيرة  -البالوع

 Applicant for Correspondence : al - bireh / albalou

عنوان التبليغ  :البيرة  -البالوع ،فلسطين

Goods/Services:
Telecommunication

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

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

) ( 128

التاريخ2019/05/08 :

العالمة التجارية رقم 35978 :

Date :08/05/2019
Trademark No.:35978

العـدد السابع والعشرون
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في الصنف 38 :
بإسم  :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال

Class: 38
Applicant Name: sharekat aletesalat alkhalawiyah alfalastiniah -ajawwal
Applicant Address: al - bireh / al - balou

العنوان  :البيرة  -البالوع
عنوان التبليغ  :البيرة  -البالوع ،فلسطين

Applicant for Correspondence : al - bireh / al - balou
Goods/Services:
Telecommunication

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

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

) ( 129

Date :08/05/2019

التاريخ2019/05/08 :

العالمة التجارية رقم 35979 :

Trademark No.:35979

في الصنف 38 :

Class: 38

بإسم  :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال

Applicant Name: sharekat aletesalat alkhalawiyah alfalastiniah -ajawwal
Applicant Address: al - bireh / al - balou

عنوان التبليغ  :البيرة  -البالوع ،فلسطين

Applicant for Correspondence : al - bireh / al - balou

العنوان  :البيرة  -البالوع

Goods/Services:
Telecommunication

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

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

) ( 130

التاريخ2019/05/08 :

Date :08/05/2019

العـدد السابع والعشرون

2019/12/18

العالمة التجارية رقم 35980 :
في الصنف 34 :
بإسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
العنوان  :كاي جينريناود  2000 ،3نوشاتيل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة ،فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المبخــرات الســلكية للســجائر ّااللكترونيــة وأجهــزة التدخيــن
االلكترونيــة؛ التبــغ ،الخــام أو المصنــع؛ منتجــات التبــغ ،بمــا فــي ذلــك
الســيجار ،الســجائر ،الســيجار الرفيــع ،تبــغ ماكينــات اللــف اليدويــة،
تبــغ الغليــون ،تبــغ المضــغ ،تبــغ الســعوط ،الســجائر المصنوعــة
مــن مزيــج التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل التبــغ (لغيــر األغــراض
الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنيــن ،بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر
 ،فالتــر الســجائر ،علــب التبــغ ،علــب ومنافــض الســجائر ،الغالييــن،
أدوات الجيــب للــف الســجائر ،القداحــات؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،
منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها  ،أجهــزة إلكترونيــة وقطعهــا
لغايــة تســخين الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــاق رذاذ النيكوتيــن
لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة فــي الســجائر
االلكترونيــة؛ أجهــزة التدخيــن اإللكترونــي؛ الســجائر اإللكترونيــة؛
الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ األجهــزة
اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن  ،منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار
ســابقا ّ المتضمنــة ،فــي الفئــة 34؛ ّ
المســخن وكذلــك أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة
للســجائر االلكترونيــة
القابلــة إلعــادة الشــحن .المبخــرات الســلكية
ّ
وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ التبــغ ،الخــام أو المصنــع؛ منتجــات
التبــغ ،بمــا فــي ذلــك الســيجار ،الســجائر ،الســيجار الرفيــع ،تبــغ
ماكينــات اللــف اليدويــة ،تبــغ الغليــون ،تبــغ المضــغ ،تبــغ الســعوط،
الســجائر المصنوعــة مــن مزيــج التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل
التبــغ (لغيــر األغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنيــن ،بمــا فــي ذلــك
ورق وأنابيــب الســجائر  ،فالتــر الســجائر ،علــب التبــغ ،علــب ومنافــض
الســجائر ،الغالييــن ،أدوات الجيــب للــف الســجائر ،القداحــات؛ أعــواد
الثقــاب؛ أعــواد التبــغ ،منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها  ،أجهــزة
إلكترونيــة وقطعهــا لغايــة تســخين الســجائر أو التبــغ مــن أجــل
إطــاق رذاذ النيكوتيــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل
المســتخدمة فــي الســجائر االلكترونيــة؛ أجهــزة التدخيــن اإللكترونــي؛
الســجائر اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر
التقليديــة؛ األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي
علــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخيــر بالفــم للمدخنيــن  ،منتجــات التبــغ
وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع
أجهــزة
ـابقا المتضمنــة ،فــي الفئــة 34؛ ّ
ولــوازم للمنتجــات المذكــورة سـ ّ
إطفــاء الســجائر والســيجار المســخن وكذلــك أعــواد التبــغ المســخنة؛
علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة الشــحن

95

Trademark No.:35980
Class: 34
Applicant Name: Philip Morris Products S.A.
Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, Switzerland,
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and
electronic smoking devices tobacco, raw or
manufactured tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your
own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek snus tobacco substitutes
(not for medical purposes) smokers&apos; articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters matches tobacco sticks, tobacco
products for the purpose of being heated, electronic devices and their parts for the purpose of
heating cigarettes or tobacco in order to release
nicotine-containing aerosol for inhalation liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes
electronic smoking devices electronic cigarettes
electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes electronic devices for the inhalation
of nicotine containing aerosol oral vaporising
devices for smokers, tobacco products and tobacco substitutes smoker&apos;s articles for
electronic cigarettes parts and fittings for the
aforesaid products included in class 34 devices for extinguishing heated cigarettes and cigars
as well as heated tobacco sticks electronic rechargeable cigarette cases

اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة .وتشتمل العالمة على اللون السكني الفاتح
والسكني الغامق واالبيض
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العـدد السابع والعشرون

( 131 )

Date :08/05/2019

2019/05/08 :التاريخ

35981 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35981

35 : في الصنف

Class: 35
Applicant Name: Zohir Mohammad Rajeh
Dwekat
Applicant Address: Eastern Industrial Zone,
Nablus, Palestine
Applicant for Correspondence : Firas Atira Intellectual Property Co., Nablus, Galleria Center Bldg. B. 768
Goods/Services:
Administrative processing of purchase orders,
Advertising, Advertising material, Advertising
matter, Advice for consumers (commercial information and-), Assistance (business management), Communication media for retail purposes, Demonstration of goods, Dissemination of
advertising matter Exhibitions for commercial
or advertising purposes, Layout services for advertising purposes, Modeling for advertising or
sales promotion, Outdoor advertising, Publicity
,Publicity material rental, Publication of publicity texts, Presentation of goods on communication media for retail purposes, Sales promotion
for others Distribution of samples, Television
advertising, Television commercials.

 زهير محمد راجح يوسف دويكات: بإسم
–  المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس: العنوان
فلسطين
، نابلس، شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 فلسطين، 768 . ب. ص،عمارة جاليريا سنتر

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تحديث, دعاية و اعالن,المعالجة االدارية الوامر الشراء
, نشر مواد الدعاية و االعالن,مواد الدعاية و االعالن
معلومات و نصائح تجارية للمستهلكين (محل نصح
 عرض سلع على, المساعدة في ادارة االعمال,)المستهلك
 نشر, عرض السلع,وسائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة
 تنظيم المعارض لغايات تجارية,مواد الدعاية و االعالن
, خدمات العروض لغايات الدعاية و االعالن,او دعائية
,خدمات اعداد نماذج الدعاية و االعالن او ترويج المبيعات
 تاجير مواد,الدعاية و االعالن الخارجي الدعاية و االعالن
 عرض, نشر نصوص الدعاية و االعالن,الدعاية و االعالن
 ترويج,السلع على وسائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة
 الدعاية و االعالن عبر, توزيع العينات,المبيعات لالخرين
. االعالنات التجارية,التلفاز

( 132 )
Date :09/05/2019
Trademark No.:35984
Class: 9

2019/05/09 :التاريخ

35984 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
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Applicant Name: HANGZHOU GREAT STAR
INDUSTRIAL CO., LTD.
Applicant Address: No. 35 Jiu Huan Road, Jiang
Gan Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, China,

. لميتد،. هانغزهو غريت ستار اندستريال كو: بإسم

Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

74 ب. ص،  محامون،  عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،

Goods/Services:
Accumulator jars Battery jars Accumulator boxes Battery boxes Plates for batteries Batteries
for lighting Anode batteries High tension batteries Chargers for electric batteries Galvanic cells
Galvanic batteries Grids for batteries Batteries,
electric Accumulators, electric Solar batteries .

 علــب، علــب التجميــع، عبــوات البطاريــات،عبــوات التجميــع
، بطاريــات األنود، بطاريــات لالضاءة، لوحــات للبطاريــات،البطاريــات
 خاليــا، شــواحن للبطاريــات الكهربائيــة،بطاريــات الضغــط العالــي
 البطاريــات، شــبكات للبطاريــات، بطاريــات كلفانيــة،كلفانيــة
. البطاريــات الشمســية، المجمعــات الكهربائيــة،الكهربائيــة

، جيانغ غان زون، جيو هوان رود35  رقم: العنوان
 الصين، مقاطعة زهيجيانغ،هانغزهو

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

( 133 )

Date :09/05/2019

2019/05/09 :التاريخ

35985 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35985

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Novartis AG

 نوفارتس ايه جي: بإسم

Applicant Address4002: Basel, Switzerland,
Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

 سويسرا، بازل4002 : العنوان
،74 ب. ص،  محامون،  عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.المستحضرات الصيدالنية

( 134 )

Date :09/05/2019

2019/05/09 :التاريخ
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35986 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35986

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Novartis AG
Applicant Address4002:
,,

العـدد السابع والعشرون

 نوفارتس ايه جي: بإسم

Basel, Switzerland,

,  سويسرا، بازل4002 : العنوان
,,,

Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

74 ب. ص،  محامون،  عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
.المستحضرات الصيدالنية

( 135 )

Date :09/05/2019
Trademark No.:35987
Class: 25

2019/05/09 :التاريخ

35987 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف

Applicant Name: Ahmad Farouq Mohammad Hamed

 احمد فاروق محمد حامد: بإسم

Applicant Address: Ramallah Al-Terah Emaret
AlurjowanTabeq 3, , ,

, , , ,3  رام الله الطيرة عمارة االرجوان ط: العنوان

Applicant for Correspondence : Ramallah
Al-Terah Emaret AlurjowanTabeq 3

3  رام الله الطيرة عمارة االرجوان ط: عنوان التبليغ
فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear

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

العـدد السابع والعشرون
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) ( 136

Date :12/05/2019

التاريخ2019/05/12 :

العالمة التجارية رقم 35988 :

Trademark No.:35988

في الصنف 32 :

Class: 32
Applicant Name: SHARIKAT ALKAWTHAR
LISINAT ALMASHROBAT

بإسم  :شركة الكوثر لصناعة المشروبات

Applicant Address: HEBRON ALSHABA, , ,

العنوان  :الخليل الشعابة , , , ,

Applicant for Correspondence : HEBRON
ALSHABA

عنوان التبليغ  :الخليل الشعابة
فلسطين

Goods/Services:
juices and soft drinks and energy drinks

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العصائر والمشروبات ومشروبات الطاقة

) ( 137

التاريخ2019/05/12 :

العالمة التجارية رقم 35989 :
في الصنف 5 :
بإسم  :عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابو الرب
العنوان  :جنين  -الشارع العسكري  -بجانب فندق نورث
جيت
جوال  0598163484 :جنين  -دوار الداخلية  -عمارة
السعد و الخير  -ط () 2

Date :12/05/2019
Trademark No.:35989
Class: 5
Applicant Name: ABED ALRAHMAN MOHAMAD ABD ALRAHMAN ABU ALROB
Applicant Address: JENIN - SHAREEAA
ALASKRI - BEJANB FONDOQ NORTH
GATE

العـدد السابع والعشرون
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عنوان التبليغ  :جنين /دوار الداخلية  /عمارة السعد والخير ط
( - )2فلسطين

Applicant for Correspondence : Jenin / Interior
roundabout / building Saad and good 2

مســتحضرات صيدالنيــة وبيطريــة  ،مســتحضرات صحيــة لغايــات
طبيــة  ،مــواد و أغذيــة حميــة معــدة لالســتعمال الطبــي أو البيطــري
و أغذيــة للرضــع و األطفــال  ،مكمــات للحميــة الغذائيــة لالنســان
و الحيــوان  ،لصقــات و مــواد ضمــاد  ،مــواد حشــو األســنان و شــمع
طــب االســنان  ،مطهــرات  ،مســتحضرات إلبــادة الجشــرات و
الحيوانــات الضــارة  ،مبيــدات فطريــات و مبيــدات أعشــاب .

Goods/Services:
pharmaceuticl and veterinary preparatinos ,
sanitary , preparatinos for medical purposes ,
dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use , food for babies . dietary
supplements for humans and animals , plasters
, materials , for dressigs , materials for stopping
teeth , dental wax , desinfectants preparations
for destroying vermin , fungicides , herbicides.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

) ( 138

التاريخ2019/05/12 :

العالمة التجارية رقم 35991 :
في الصنف 43 :
بإسم  :جمعية انعاش االسرة

Date :12/05/2019
Trademark No.:35991
Class: 43
Applicant Name: Jameiat Inash El-usra

العنوان  :البيرة شارع سميحة خليل, , , ,

Applicant Address: Al-Bireh Shar’e Sameha
Khalil, , ,

عنوان التبليغ  :البيرة شارع سميحة خليل
فلسطين

Applicant for Correspondence : Al-Bireh Shar’e
Sameha Khalil

الكافتيريــات  ،التزويــد بالطعــام والشــراب  ،المطاعــم  ،مطاعــم
الخدمــة الذاتيــة مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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) ( 139

Date :12/05/2019

التاريخ2019/05/12 :

العالمة التجارية رقم 35992 :

Trademark No.:35992

في الصنف 44 :

Class: 44
Applicant Name: Jameiat Inash El-usra

بإسم  :جمعية انعاش االسرة
العنوان  :البيرة شارع سميحة خليل, , , ,

Applicant Address: Al-Bireh Shar’e Sameha Khalil

عنوان التبليغ  :البيرة شارع سميحة خليل
فلسطين

Applicant for Correspondence : Al-Bireh Shar’e
Sameha Khalil

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صالونات التجميل  ،صالونات تسريح الشعر  ،العناية
بأظافر اليدين  ،خدمات خبراء التجميل

Goods/Services:
Beauty salons , Hairdressing salons , Manicuring , Visagists’ services

) ( 140

التاريخ2019/05/12 :

العالمة التجارية رقم 35994 :
في الصنف 19 :
بإسم  :كوبياكس ميدل إيست م.د.م.س

Date :12/05/2019
Trademark No.:35994
Class: 19
Applicant Name: COBIAX MIDDLE EAST
DMCC

العـدد السابع والعشرون

102

2019/12/18

العنوان  :وحدة رقم ,209 :بالتنيوم تاور ,ابراج بحيرات
جميرا ,دبي ,االمارات العربية المتحدة, .
,,,
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية ،نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مــواد غيــر معدنيــة للبنــاء ،مــواد انشــاء غيــر معدنيــة ،كظــام
(حشــوات) غيــر معدنيــة لألســقف ،قوالــب غيــر معدنيــة للبنــاء،
أســقف غيــر معدنيــة ،اســقف غيــر معدنيــة للمبانــي ،مــواد
تســقيف غيــر معدنيــة ،كظــام (حشــوات) غيــر معدنيــة للبنــاء،
قوالــب غيــر معدنيــة لصــب الخرســانة ،يــاكل غيــر معدنيــة للبناء.

Applicant Address: UNIT NO. 209, Platinum
Tower, Jumeirah Lakes Towers, DUABI, UAE.,
,,
Applicant for Correspondence : Firas Atira Intellectual Property Co., Nablus, Galleria Center
Bldg. B. 768
Goods/Services:
Building materials, not of metal Construction
material, not of metal, Roof flashing, not of metal, Molding, not of metal, for building, Ceilings,
not of metal, Coverings, not of metal, for building, Roofing, not of metal, Flashing, not of metal,
for building, Concrete ( shuttering, not of metal,
for…), Building ( framework for…..), not of metal

) ( 141

التاريخ2019/05/12 :
العالمة التجارية رقم 35996 :
في الصنف 30 :
بإسم  :شركة محامص البرقاوي االصلي للمكسرات والبن
العنوان  :طولكرم دوار شويكة

Date :12/05/2019
Trademark No.:35996
Class: 30
Applicant Name: sharekat mahamis albarqawi
alasle lilmokasarat wa albin
Applicant Address: Tulkarm Dowar Shweka,

عنوان التبليغ  :طولكرم دوار شويكة
فلسطين

Applicant for Correspondence : Tulkarm Dowar
Shweka

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهوة االصطناعيــة األرز التابيوكا
والســاغو الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب
الخبــز والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل
والعســل األســود الخميــرة ومســحوق الخبيــز الملــح الخــردل
البهــارات الثلــج  ،المكســرات
الخــل والصلصــات التوابــل

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 , nuts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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( 142 )

Date :12/05/2019

2019/05/12 :التاريخ

35997 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35997

35 : في الصنف

Class: 35
Applicant Name: sharekat mahamis albarqawi
alasle lilmokasarat wa albin

 شركة محامص البرقاوي االصلي للمكسرات والبن: بإسم

Applicant Address: Tulkarm Dowar Shweka, , ,

, , , ,  طولكرم دوار شويكة: العنوان

Applicant for Correspondence : Tulkarm Dowar
Shweka

 طولكرم دوار شويكة: عنوان التبليغ
فلسطين

Goods/Services:
Advertising business management business administration office functions

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

( 143 )

Date :12/05/2019
Trademark No.:35998
Class: 35
Applicant Name: sharekat mahamis albarqawi
alasle lilmokasarat wa albin

2019/05/12 :التاريخ

35998 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
 شركة محامص البرقاوي االصلي للمكسرات والبن: بإسم
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Applicant Address: Tulkarm Dowar Shweka,

العنوان  :طولكرم دوار شويكة
عنوان التبليغ  :طولكرم دوار شويكة
فلسطين

Applicant for Correspondence : Tulkarm Dowar
Shweka

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

Goods/Services:
Advertising business management business administration office functions

) ( 144

التاريخ2019/05/12 :

العالمة التجارية رقم 35999 :
في الصنف 31 :

Date :12/05/2019
Trademark No.:35999
Class: 31

بإسم  :شركة محامص البرقاوي االصلي للمكسرات والبن

Applicant Name: sharekat mahamis albarqawi
alasle lilmokasarat wa albin

العنوان  :طولكرم دوار شويكة , , , ,

Applicant Address: Tulkarm Dowar Shweka, , ,

عنوان التبليغ  :طولكرم دوار شويكة
فلسطين

Applicant for Correspondence : Tulkarm Dowar
Shweka

الغــال والمنتجــات الزراعيــة ،ومنتجــات البســاتين والغابــات غيــر
ِ
الــواردة فــي فئــات أخــرى ،الحيوانــات الحيــة ،الفواكــه والخضــروات
الطازجــة ،البــذور والنباتــات والزهــور الطبيعيــة ،المــواد الغذائيــة
الخاصــة بالحيوانــات ،الشــعير المنبــت الملــت

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 foodstuffs for animals, malt

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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) ( 145

Date :12/05/2019

التاريخ2019/05/12 :

العالمة التجارية رقم 36000 :

Trademark No.:36000

في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :شركة محامص البرقاوي االصلي للمكسرات والبن

Applicant Name: sharekat mahamis albarqawi
alasle lilmokasarat wa albin
Applicant Address: Tulkarm Dowar Shweka

العنوان  :طولكرم دوار شويكة
عنوان التبليغ  :طولكرم دوار شويكة
فلسطين

Applicant for Correspondence : Tulkarm Dowar
Shweka

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهوة االصطناعيــة األرز التابيوكا
والســاغو الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب
الخبــز والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل
والعســل األســود الخميــرة ومســحوق الخبيــز الملــح الخــردل
البهــارات الثلــج  ،المكســرات
الخــل والصلصــات التوابــل

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 , nuts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 146

التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36001 :
في الصنف 3 :

Date :13/05/2019
Trademark No.:36001
Class: 3
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Applicant Name: .NICE GROUP CO., LTD

بإسم  :نايس غروب كو ،.ليمتد.
العنوان  3 :شانغشوينان ،ليشوي سيتي ،زهيجيانغ
بروفينس ،جمهورية الصين الشعبية
عنوان التبليغ  :جهاد علي أغريب حســـن بني عودة  -طمون –
دولة جوال 00970595521917
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

صابــون؛ مبيضــات للغســيل؛ مســتحضرات للغســيل؛ شــامبو؛
قطــع مــن الصابــون؛ مكيفــات شــعر؛ مســحوق الغســيل؛
مســتحضرات تنظيــف؛ مســتحضرات لفتــح أنابيــب الصــرف؛
منظفــات المرحــاض؛ منظفــات؛ العطــور؛ مســتحضرات التجميــل؛
العطــور؛ غســول الفــم ،ليــس لألغــراض الطبيــة؛ معاجيــن أســنان؛
مســتحضرات التجميــل للحيوانــات؛ مســتحضرات لتعطيــر الجــو؛
منظفــات الغســيل؛ مســحوق الصابــون؛ جيــل االســتحمام؛ رقائــق
النســيج المنعمــة؛ مســتحضرات إزالــة البقــع؛ صابــون مضــاد
للميكروبــات.

Applicant Address3: SHANGSHUINAN, LISHUI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.
CHINA
Applicant for Correspondence : JEHAD ALI
 Ghrayeb HASAN BANI ODEH - TammunState of Palestine M : 00970595521917
Goods/Services:
Soap Laundry bleach Laundry preparations
Shampoos Cakes of soap Hair conditioner
Laundry powder Cleaning preparations Preparations for unblocking drain pipes Toilet cleaner Detergent Perfumery Cosmetics Perfumes
Mouth washes, not for medical purposes Dentifrices Cosmetics for animals Air fragrancing
preparations Laundry detergents soap powder
bath and shower gels Fabric softeners Stain removing preparations antimicrobial soap.

) ( 147

التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36002 :
في الصنف 3 :
بإسم  :نايس غروب كو ،.ليمتد.
العنوان  3 :شانغشوينان ،ليشوي سيتي ،زهيجيانغ
بروفينس ،جمهورية الصين الشعبية
عنوان التبليغ  :جهاد علي أغريب حســـن بني عودة  -طمون –
دولة جوال  00970595521917فلسطين

Date :13/05/2019
Trademark No.:36002
Class: 3
Applicant Name: .NICE GROUP CO., LTD
Applicant Address3: SHANGSHUINAN, LISHUI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.
CHINA
Applicant for Correspondence : JEHAD ALI
 Ghrayeb HASAN BANI ODEH - TammunState of Palestine M : 00970595521917
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صابون؛ مبيضات للغسيل؛ مستحضرات للغسيل؛ شامبو؛
قطع من الصابون؛ مكيفات شعر؛ مسحوق الغسيل؛
مستحضرات تنظيف؛ مستحضرات لفتح أنابيب الصرف؛
منظفات المرحاض؛ منظفات؛ العطور؛ مستحضرات
التجميل؛ العطور؛ غسول الفم ،ليس لألغراض الطبية؛
معاجين أسنان؛ مستحضرات التجميل للحيوانات؛
مستحضرات لتعطير الجو؛ منظفات الغسيل؛ مسحوق
الصابون؛ جيل االستحمام؛ رقائق النسيج المنعمة؛
مستحضرات إزالة البقع؛ صابون مضاد للميكروبات.

Goods/Services:
Soap Laundry bleach Laundry preparations
Shampoos Cakes of soap Hair conditioner
Laundry powder Cleaning preparations Preparations for unblocking drain pipes Toilet cleaner Detergent Perfumery Cosmetics Perfumes
Mouth washes, not for medical purposes Dentifrices Cosmetics for animals Air fragrancing
preparations Laundry detergents soap powder
bath and shower gels Fabric softeners Stain removing preparations antimicrobial soap.

) ( 148

التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36003 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة السعافين لخوان لصناعة وتجارة المواد اال
ستهالكية
العنوان  :الخليل ضاحية البلدية

Date :13/05/2019
Trademark No.:36003
Class: 16
Applicant Name: SHARIKAT AL SAFEEN
IKHWAN LISINAAT WATIGARAT AL
MAWAD AL ISTIHLAKIA
Applicant Address: AL KHALIL DAHIAT

عنوان التبليغ  :الخليل ضاحية البلدية
فلسطين

Applicant for Correspondence : AL KHALIL
DAHIAT

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اكياس النفايات نايلون للتغليف

Goods/Services:
garbage bags and nylon for packaging

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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) ( 149

التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36004 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنوان  :شارع الوحدة ,المنطقة الصناعية رقم  ,1ص.ب:
 ,4115الشارقة ,االمارات العربية المتحدة ,
,,,
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين

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

Date :13/05/2019
Trademark No.:36004
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co
LLC
Applicant Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115,
Sharjah,
United
Arab
Emirates,
,,
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah
Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking
Powder and other Bakery Ingredients, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen dough, frozen parathas, ice creams,
non-dairy frozen desserts, frozen fruit desserts,
ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle,
salt, mustard, flour made from cereals, spices.,
Food beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn

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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) ( 150

Date :13/05/2019

التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36005 :

Trademark No.:36005

في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: AGF88 HOLDING Srl

بإسم  :ايه جي اف 88هولدينغ اس ار ال
العنوان  :فيا ديل بالو /7دي 35018 ,سان مارتينو دي
لوباري (بي دي) ,ايطاليا ,
,,,
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

شــامبو ,لوشــن (غســول) للشــعر ,كريــم للشــعر ,تلوينــات الشــعر,
بلســم الشــعر ,مســتحضرات تمليــس الشــعر ,مســتحضرات
تمويــج الشــعر ,مســتحضرات التجميــل

Applicant Address: Via del Palu 7/D, 35018
SAN MARTINO DI LUPARI (PD), Italy,
,,
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah
Goods/Services:
shampoos, hair lotions, hair creams, hair colorants, hair conditioners, hair straightening preparations, hair waving preparations, cosmetics

) ( 151

التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36006 :
في الصنف 9 :

Date :13/05/2019
Trademark No.:36006
Class: 9

بإسم  :بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Name: Bank of America Corporation

العنوان  : 100نورث ترايون ستريت ,تشارلوت ,نورث
كاروالينا  ,28255الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي

Applicant Address: 
100 North Tryon Street,
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah

اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة فلسطين

العـدد السابع والعشرون

110

2019/12/18

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ماكينــات الصــراف اآللــي؛ بطاقــات الدخــول البالســتيكية
المشــفرة مغناطيســيا المســتخدمة فــي الصناعــات المصرفيــة
والماليــة واالســتثمارية والتأميــن؛ برامــج الكمبيوتــر المســتخدمة
فــي الصناعــات المصرفيــة والماليــة واالســتثمارية وصناعــات
التأميــن ,باالخــص برامــج الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة
اإللكترونيــة وإدارتهــا عبــر شــبكات الكمبيوتــر وشــبكات
االتصــاالت العالميــة؛ برنامــج لمعالجــة غرفــة المقاصــة اآلليــة؛
برنامــج تمكــن عمــاء البنــوك مــن إرســالأوامــر الدفــع والتحصيــل
بشــكل مباشــر وقبــول معلومــات تســوية الحســاب مــن البنــك
تلقائيــا؛ برنامــج لالســتخدام بمــا يتعلــق بتحويــات األمــوال
اإللكترونيــة؛ برامــج للوصــول إلــى البيانــات مــن واحــد أو أكثــر
مــن أجهــزةالكمبيوتــر المركزيــة وأنظمــة الكمبيوتــر األخــرى فــي
تقديــم البيانــات بتنســيق موحــد ألنــواع أخــرى مــن تطبيقــات
الكمبيوتــر؛ برنامــج لتثقيــف موظفــي اإلقــراض العقــاري حــول
ممارســات اإلقــراض العــادل ؛ برامــج لالســتخدام فــي اتصــال
البيانــات بيــن أجهــزة الكمبيوتــر وأجهــزة الكمبيوتــر األخــرى أو
ملحقــات الكمبيوتــر؛ برنامــج لالســتخدام فيمــا يتعلــق بخدمــات
صــرف العمــات األجنبيــة

Goods/Services:
Automatic teller machines magnetically encoded plastic access cards for use in banking,
financial, investment and insurance industries
computer software for use in banking, financial,
investment and insurance industries, namely,
software for accessing and conducting electronic
banking services via global computer networks
and telecommunication networks software for
automated clearance house processing software
enabling banking customers to transmit payment
and collection orders directly and automatically
accept account reconciliation information from
the bank software for use in connection with
electronic funds transfers software for accessing data from one or more mainframes and other
computer systems in presenting the data i n a uniform format to other types of computer applications software for educating mortgage lending
personnel about fair lending practices software
for use in communication of data between computers and other computers or computer peripherals software for use in connection with foreign
exchange financial services

) ( 152

التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36007 :
في الصنف 36 :
بإسم  :بانك اوف اميريكا كوربوريشن
العنوان  : 100نورث ترايون ستريت ,تشارلوت ,نورث
كاروالينا  ,28255الواليات المتحدة األمريكية ,
,,,
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين

Date :13/05/2019
Trademark No.:36007
Class: 36
Applicant Name: Bank of America Corporation
Applicant Address: 
100 North Tryon Street,
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A.
,
,,
Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah

العـدد السابع والعشرون

2019/12/18

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات المصرفيــة والتمويليــة؛ الخدمــات الماليــة ،باالخــص
تقديــم التحليــل المالــي ،االستشــارات ،التخطيــط واإلدارة،
خدمــات اإلقــراض والتأجيــر التجاريــة واالســتهالكية ،اإلقــراض
العقــاري ،وتمويــل القــروض؛ خدمــات بطاقــات االئتمــان؛
خدمــات بطاقــات الخصــم؛ الدفــع اإللكترونــي ،باالخــص المعالجــة
اإللكترونيــة وإرســال بيانــات دفــع الفواتيــر؛ المعلومــات الماليــة
فــي طبيعــة أســعار الصــرف؛ خدمــات األمــن ،باالخــص ضمــان
القــروض؛ إدارة النقــود؛ خدمــات الرهــن العقــاري المصرفيــة؛
خدمــات صناديــق الودائــع؛ خدمــات حســابات التوفيــر؛
توفيــر المنــح الجامعيــة والتعليميــة؛ خدمــات الصــراف اآللــي
االوتوماتيكيــة؛ خدمــات االســتثمار ،باالخــص تقديــمخدمــات
تحليــل االســتثمار ،االستشــارات ،التخطيــط ،اإلدارة ،االستشــارات،
الوســاطة ،الخدمــات المصرفيــة ،والخدمــات البحثيــة فيمــا يتعلــق
باألســهم وصناديــق االســتثمار المشــتركة واألوراق الماليــة
والســندات والســلعوالعقــارات وغيرهــا مــن أدوات االســتثمار؛
خدمــات التأميــن ،باالخــص تقديــم خدمــات التأميــن والوســاطة
الســنوية ،وكاالت التأميــن ،إدارة التأميــن وخدمــات االستشــارات
التأمينيــة فــي مجــاالت تأميــن الحيــاة والممتلــكاتواإلصابــات
والحــوادث والصحــة واالئتمــان؛ تقديــم االستشــارات والمعلومــات
المتعلقــة بالخدمــات المصرفيــة والماليــة واالســتثمارية والتأميــن
عبــر شــبكات الكمبيوتــر العالميــة وشــبكات معلومــات الكمبيوتــر
الداخليــة وشــبكاتاالتصــاالت لنقــل معلومــات الصــوت والبيانــات
والوســائط المتعــددة والرســومات والفيديــو والصــور والصــوت
عبــر اإلنترنــت؛ وتوفيــر استشــارات ومعلومــات مصرفيــة وماليــة
واســتثمارية وتأمينيــة تفاعليــة عبــر شــبكات الكمبيوتــر
العالميــة وشــبكات معلومــات الكمبيوتــر الداخليــة وشــبكات
االتصــاالت لنقــل معلومــات الصــوت والبيانــات والوســائط
المتعــددة والرســومات والفيديــو والصــور والصــوت عبــر اإلنترنــت؛
توفيــر معلومــات عــن التمويــل الدولــيوأســعار صــرف العمــات
األجنبيــة عبــر شــبكات الكمبيوتــر العالميــة وشــبكات معلومــات
الكمبيوتــر الداخليــة وشــبكات االتصــاالت مــن أجــل اإلرســال
اإللكترونــي والتليفونــي والتلفزيونــي المباشــر لهــذه المعلومــات

111
Goods/Services:
Banking and financing services financial services, namely, providing financial analysis, consultation, planning and management, commercial and consumer lending and leasing services,
mortgage lending, and loan financing credit card
services debit card services electronic payment,
namely, electronic processing and transmission
of bill payment data financial information in the
nature of rates of exchange security services,
namely, guaranteeing loans cash management
mortgage banking safety deposit box services
savings account services providing educational and college scholarships automated teller
machine services investment services, namely,
providing investment analysis, consultation,
brokerage,
planning, management, advisory, 
banking, and research services with respect to
stocks, mutual funds, securities, bonds, commodities, real estate and o ther instruments of investment insurance services, namely, providing
insurance and annuity brokerage services, insurance agencies, insurance administration and insurance consultation services in the fields of life,
property and casualty, accident, health and credit
insurance services providing banking, financial,
investment and insurance consultation and information via global computer networks, internal
computer information networks and telecommunication networks for the electronic, telephonic
and telefacsimile transmission of voice, data,
multi-media, graphics, video, photo and audio
information and providing interactive banking,
financial, investment and insurance consultation
and information via global computer networks,
internal computer information networks and

telecommunication networks for the electronic, telephonic and telefacsimile transmission of
voice, data, multi-media, graphics, video, photo
and audio information providing information on
international finance and foreign exchange rates
via global computer networks, internal computer information networks and telecommunication
networks for electronic, telephonic and telefacsimile transmission of such information

العـدد السابع والعشرون
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التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36008 :
في الصنف 42 :

Date :13/05/2019
Trademark No.:36008
Class: 42

بإسم  :بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Name: Bank of America Corporation

العنوان  : 100نورث ترايون ستريت ,تشارلوت ,نورث
كاروالينا  ,28255الواليات المتحدة األمريكية

Applicant Address: 
100 North Tryon Street,
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A

عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة فلسطين

Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah
Goods/Services:
Providing temporary use of on-line non-downloadable computer software for accessing financial information and services 
through an
online global computer network providing
online non-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 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
providing temporary use of online non-downloadable computer software for bank, bank
mortgage, home equity loan, and home equity
line of credit customer use for storing,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

توفيــر االســتخدام المؤقــت لبرنامــج الكمبيوتــر غيــر القابــل
للتنزيــل عبــر اإلنترنــت للوصــول إلــى المعلومــات والخدمــات
الماليــة مــن خــال شــبكة كمبيوتــر عالميــة؛ توفيــر برامــج
كمبيوتــر غيــر قابلــة للتحميــل عبــر اإلنترنــت للبحــوثالماليــة
والمعلومــات الماليــة والتحليــل المالــي والتخطيــط المالــي واإلدارة
الماليــة وإدارة االســتثمار والخدمــات المصرفيــة وتــداول العمــات
األجنبيــة وتوفيــر المعالجــة اإللكترونيــة لتحويــل األمــوال
 Aوالشــيكاإللكترونــي والمدفوعــات اإللكترونية
اإللكترونــي و CH
والمعامــات الماليــة والتحويــات اإللكترونيــة لالمــوال؛ تصميــم
وصيانــة وتطويــر وتحديــث برامــج الكمبيوتــر لألبحــاث الماليــة
والمعلومــات الماليــة والتحليــل المالــي والتخطيــط المالــي واإلدارة
الماليــةوإدارة االســتثمار والخدمــات المصرفيــة وتــداول العمــات
األجنبيــة وتوفيــر المعالجــة اإللكترونيــة لتحويــل األمــوال
 Aوالشــيك اإللكترونــي والمدفوعــات اإللكترونية
اإللكترونــي و CH
والمعامــات الماليــة والتحويــات اإللكترونيــةلألمــوال؛ توفيــر
االســتخدام المؤقــت لبرامــج الكمبيوتــر غيــر القابلــة للتحميــل عبــر
اإلنترنــت للبنــك والرهــن العقــاري المصرفــي وقــروض األســهم
المنزليــة وخــط ائتمــان األســهم المنزليــة الســتخدام العمــاء
لتخزيــن ومعالجــة وإرســالواســتالم وطباعــة وإدارة المعلومــات
العقاريــة والمعلومــات ذات الصلــة للمعامــات العقاريــة ،باالخــص
الرهــن العقــاري وقــروض أســهم المنــزل وخــط أســهم حقــوق
ملكيــة معلومــات حالــة طلــب االئتمــان؛ توفيــر االســتخدام
المؤقــت لبرامــج الكمبيوتــر غيــر القابلــة للتحميــل عبــر اإلنترنــت
لتحميــل وتقديــم قــروض الرهــن العقــاري وقــروض أســهم
المنــزل وخــط ائتمــان حقــوق ملكيــة المنــازل
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processing, transmitting, receiving, printing and
managing real estate information, and information related to real estate transactions, namely,
mortgage, home equity loan, and home equity
line of credit application status information
providing temporary use of online non-downloadable computer software for uploading and
submission of mortgage, home equity loan, and
home equity line of credit documentation

( 154 )

Date :14/05/2019
Trademark No.:36012
Class: 30

2019/05/14 :التاريخ

36012 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف

Applicant Name: Jobeco General Trading FZCO

 جوبيكو للتجارة العامة ش م ح: بإسم

Applicant Address: Office Number L.B
(180709) Floor 7 Jafza View 18 Dubai Emirates,
,,
Applicant for Correspondence : Shawkat Law
Office - Albireh Share Nablus Emaret Alkhateb
Altabeq Alawal M : 0599687520

، جبل علي،  دبي،  االمارات العربية المتحدة: العنوان
, 180709  مكتب رقم ال بي،18 جافرا فيو ط
,,,
 البيرة شارع نابلس-  مكتب شوكت للمحاماة: عنوان التبليغ

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

0599687520 عمارة الخطيب الطابق األول جوال
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة الصناعيــة ؛ أرز؛ دقيــق
 المعجنــات والحلويــات ؛ الســكر،وتحضيــرات مــن الحبــوب ؛ الخبــز
 مســحوق الخبــز؛ ملــح؛ خــردل؛، العســل األســود ؛ خميــرة،  العســل،
 البوظــه؛ وجميعهــا، الصلصــات (البهــارات) ؛ التوابــل، الخــل
30 مشــمولة فــي الصنــف

العـدد السابع والعشرون
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Date :14/05/2019

التاريخ2019/05/14 :

العالمة التجارية رقم 36013 :

Trademark No.:36013

في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :جوبيكو للتجارة العامة ش م ح

Applicant Name: Jobeco General Trading FZCO

العنوان  :االمارات العربية المتحدة  ،دبي  ،جبل علي،
جافرا فيو ط  ،18مكتب رقم ال بي 180709

)Applicant Address: Office Number L.B (180709
Floor 7 Jafza View 18 Dubai Emirates,

عنوان التبليغ  :مكتب شوكت للمحاماة  -البيرة شارع نابلس
عمارة الخطيب الطابق األول جوال 0599687520
فلسطين

Applicant for Correspondence : Shawkat Law
Office - Albireh Share Nablus Emaret Alkhateb
Altabeq Alawal M : 0599687520

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة الصناعيــة ؛ أرز؛ دقيــق
وتحضيــرات مــن الحبــوب ؛ الخبــز ،المعجنــات والحلويــات ؛ الســكر
 ،العســل  ،العســل األســود ؛ خميــرة ،مســحوق الخبــز؛ ملــح؛ خــردل؛
الخــل  ،الصلصــات (البهــارات) ؛ التوابــل ،البوظــه؛ وجميعهــا
مشــمولة فــي الصنــف 30

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 :

) ( 156

Date :14/05/2019

التاريخ2019/05/14 :

العالمة التجارية رقم 36014 :

Trademark No.:36014

في الصنف 29 :

Class: 29

بإسم  :محمد صبحي كامل محاجنة

SUBHI

العنوان  :جنين  -شارع الخندق  -تلفون 042414334 :

SHAREE

Applicant Name: MOHAMMAD
KMEL
MAHAJNEH
JENIN-

Applicant
Address:
ALKHANDAQ
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عنوان التبليغ  :جنين  -شارع الخندق  -تلفون 042414334 :
0599201031 -

 Applicant for Correspondence : 0599201031042414334 JENIN- SHAREE ALKHANDAQ

اللحــوم و األســماك و لحــوم الدواجــن والصيــد  ،خالصــات اللحــم ،
فواكــه و خضــروات محفوظــة و مجففــة و مطهــوة  ،هــام ( جلــي )
مربيــات و فواكــه مطبوخــة بالســكر  ،البيــض و الحليــب و منتجــات
الحليــب  ،الزيــوت و الدهــون الصالحــة لــأكل .

Goods/Services:
meat , fish , poultry and game , meat extracts ,
preserved dride and cooked fruits and vegetables
, jellies , jams , compots , eggs , milk and milk
products, edible oils and fats .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

) ( 157

التاريخ2019/05/14 :

العالمة التجارية رقم 36015 :
في الصنف 30 :
بإسم  :محمد صبحي كامل محاجنة
العنوان  :جنين  -شارع الخندق تلفون ك 042414334
عنوان التبليغ  :جنين  -شارع الخندق تلفون 042414334

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة  ،االرز ،التايبــوكا
والســاغو  ،الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب ،
الخبــز والفطائــر والحلويــات  ،الحلويــات المثلجــة  ،عســل النحــل
والعســل االســود  ،الخميــرة ومســحوق الخبيــز  ،الملــح  ،الخــردل ،
الخــل والصلصــات ( التوابــل )  ،البهــارات  ،الثلــج

Date :14/05/2019
Trademark No.:36015
Class: 30
Applicant Name: mohammad subhi kamel mahajneh
Applicant Address: jenin - share`e alkhandaq
 Applicant for Correspondence : Jenin - AlKhandaq Street Phone 042414334
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.

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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) ( 158

Date :14/05/2019

التاريخ2019/05/14 :

العالمة التجارية رقم 36016 :

Trademark No.:36016

في الصنف 43 :

Class: 43

بإسم  :شركة دمعه للمواد الغذائية واالستهالكية

Applicant Name: sharikit damaeh lilmawad al
ghithaiya wa alistihlakiya
Applicant Address: tulkalrem jawal 0592116666

عنوان التبليغ  :طولكرم جوال 0592116666
فلسطين

Applicant for Correspondence : tulkalrem jawal
0592116666

العنوان  :طولكرم جوال 0592116666

Goods/Services:
services for providing food and drinik

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير االطعمة والمشروبات
اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم الحماية على كلمة لزيز

) ( 159

التاريخ2019/05/15 :

العالمة التجارية رقم 36018 :
في الصنف 3 :

Date :15/05/2019
Trademark No.:36018
Class: 3

بإسم  :اليزبيتا انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا

Applicant Name: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot Spolka Cywilna
Applicant Address: ul. Grunwaldzka 62a, 37700 Przemysl, Poland,

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب ( ) 182بيت ساحور

Applicant for Correspondence : Nader J. Qumsieh P.O. Box182 Beit Sahour

العنوان  :يو ال .جرونفالدزكا 62ايه 700-37 ،برزيميسل،
بولندا

العـدد السابع والعشرون

117

2019/12/18

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات تجميــل ،مســتحضرات مكيــاج ،مســتحضرات
التجميــل الملونــة ،مســتحضرات التجميــل الملونــة للعيــن،
مســتحضرات تجميــل الشــفاه ،تغطيــة لطــاء األظافــر ،العطــور
و الروائــح الطيبــة ،مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة،
مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالجمــال ،اطقــم تجميــل

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

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

) ( 160

Date :15/05/2019

التاريخ2019/05/15 :

العالمة التجارية رقم 36019 :

Trademark No.:36019

في الصنف 35 :

Class: 35

بإسم  :تشيانجيانغ – كيواى (اوروبا) ايبارى ايس
كيريسكيديلمى زارتكوريون موكودو ريسزفينيتارساساج.

Applicant Name: QIANJIANG-KEEWAY (EUROPA) Ipari es Kereskedelmi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag.
Applicant
Address8:
Kozuzo street, Szentendre, Hungary 2000.

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
فلسطين

Applicant for Correspondence : Firas Attereh Intellectual Property, Nablus, Galarya center, P.O.
Box 768
Goods/Services:
Advertising business management business administration office functions

العنوان  8 :كوزوزو ستريت ،سزينتيندر المجر .2000

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

) ( 161

التاريخ2019/05/15 :

العالمة التجارية رقم 36020 :
في الصنف 12 :

Date :15/05/2019
Trademark No.:36020
Class: 12
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Applicant Name: QIANJIANG-KEEWAY (EUROPA) Ipari es Kereskedelmi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag.
Applicant
Address8:
Kozuzo street, Szentendre, Hungary 2000.

 تشيانجيانغ – كيواى (اوروبا) ايبارى ايس: بإسم
.كيريسكيديلمى زارتكوريون موكودو ريسزفينيتارساساج

Applicant for Correspondence : Firas Attereh Intellectual Property, Nablus, Galarya center, P.O.
Box 768
Goods/Services:
Vehicles apparatus for locomotion by land, air
or water.

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

.2000  سزينتيندر المجر، كوزوزو ستريت8 : العنوان

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي

( 162 )

Date :16/05/2019
Trademark No.:36022
Class: 36
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad
wl estthmar w tsweek al mwaad alghithaya
Applicant Address: Ramallah -Albera,

2019/05/16 :التاريخ

36022 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
 شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق: بإسم
المواد الغذائية
,  البيرة-  رام الله: العنوان

Applicant for Correspondence : Bilal kamal Ramallah-Al birah-Al Sharfeh -Share GemzoBe Ganeb Nadi AL Sayart AL Flstinee

شارع- الشرفة- البيرة- رام الله-  بالل كمال: عنوان التبليغ
 بجانب نادي السيارات الي-جمزو
فلسطين

Goods/Services:
Real estate services namely listing, leasing,
managing and sale of commercial and residential property real estate brokerage services real
estate and land acquisition Real Estate Development advisory, consultancy and information
services relating to all of the aforesaid services

 بالتحديــد إدراج وتأجيــر وإدارة وبيــع،الخدمــات العقاريــة
الممتلــكات التجاريــة والســكنية؛ خدمــات سمســرة العقــارات؛
خدمــات اكتســاب وإمتــاك األراضــي و العقــارات؛ خدمــات
 خدمــات النصــح واالستشــارات والمعلومــات،التطويــر العقــاري
،المتعلقــة بــكل الخدمــات الســالفة الذكــر

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
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( 163 )

Date :16/05/2019

2019/05/16 :التاريخ

36023 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36023

39 : في الصنف

Class: 39
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad
wl estthmar w tsweek al mwaad alghithaya

 شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق: بإسم
المواد الغذائية

Applicant Address: Ramallah -Albera

 البيرة-  رام الله: العنوان

Applicant for Correspondence : Bilal kamal - Ramallah-Al birah-Al Sharfeh -Share
Gemzo-BeGanebNadi AL Sayart AL Flstinee

شارع- الشرفة- البيرة- رام الله-  بالل كمال: عنوان التبليغ
 بجانب نادي السيارات الي-جمزو
فلسطين

Goods/Services:
Transport packaging and storage of goods travel arrangement, vehicle rental and reservation
services for vehicle rental

 خدمــات، ترتيبــات الســفر، تعبئــة وتخزيــن البضائــع،النقــل
. وخدمــات الحجــز لتأجيــر المركبــات،تأجيــر المركبــات

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

( 164 )

Date :16/05/2019
Trademark No.:36024
Class: 41
Applicant Name: Sherket al Gardens llesterad
wl estthmar w tsweek al mwaad alghithaya
Applicant Address: Ramallah -Albera
Applicant for Correspondence : Bilal kamal - Ramallah-Al birah-Al Sharfeh -Share
Gemzo-BeGanebNadi AL Sayart AL Flstinee

2019/05/16 :التاريخ

36024 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
 شركة الجاردنز لالستيراد واالستثمار وتسويق: بإسم
المواد الغذائية
 البيرة-  رام الله: العنوان
شارع- الشرفة- البيرة- رام الله-  بالل كمال: عنوان التبليغ
 بجانب نادي السيارات الي-جمزو
فلسطين
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات تربويــة ،تعليميــة ،تدريســية ،تدريبيــة ،ترفيهيــة،
خدمــات ثقافيــة ،ومــن ضمنهــا االنتــاج االذاعــي والبرامــج
التلفزيونيــة ،إنتــاج افــام وبرامــج ترفيهيــة مباشــرة ،إنتــاج
برامــج الصــور المتحركــة ،الخدمــات التــي تتعلــق بالســينما
وإســتوديوهات االنتــاج التلفزيونــي ،انتــاج برامــج ســينمائية
ترفيهيــة والبرامــج الترفيهيــة التــي تعــرض ببــث حــي ومباشــر،
معــارض الترفيــه ،خدمــات نشــر الكتــب والمجــاالت
خدمــات
ِ
والدوريــات توفيــر معلومــات عــن خدمــات برمجــة تلفزيــون الزبــون
للمســتفيدين المتعدديــن مــن خــال شــبكة االنترنــت العالميــة
او مــن خــال االنترنــت او مــن خــال قواعــد بينــات اخــرى متوفــرة
علــى شــبكة االنترنــت  ،انتــاج عــروض رقــص فنيــة او عــروض
موســيقية وعــروض التكريــم المســجلة ،عــروض كوميديــة،
انتــاج العــاب وفيديــو ومســابقات رياضيــة حيــة وتبــث مباشــرة
او مســجلة لبثهــا فــي وقــت الحــق ،انتــاج عــروض المســابقات
الرياضيــة التــي تســجل قبــل ان تبــث مباشــرة للجمهــور وعــروض
الحفــات الموســيقية المباشــرة او المســجلة للبــث الالحــق،
عــروض اخبــار التلفــاز ،تنظيــم عــروض ابــراز المواهــب المتميــزة
وعــروض تقديــم الجوائــز والتكريــم  ،عــروض االزيــاء ومــا شــابه
ذلــك ،تزويــد المعومــات عــن برامــج الترفيــه عــن طريــق شــبكة
الحاســوب العالميــة

Goods/Services:
Educational, teaching and training, entertaining, sporting and culture services, including
production of radio and television programs
production of films and live entertainment features production of animated motion pictures
and television features services relating to cinema and television production studios services
relating to motion picture entertainment, television entertainment and to live entertainment
performances and shows, services relating to the
publication of books, magazines and periodicals
providing information on the applicant’s television programming services to multiple users via
the world wide web or the internet or other online databases production of dance shows, music shows and recorded 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.

) ( 165
التاريخ2019/05/16 :

العالمة التجارية رقم 36028 :
في الصنف 16 :

Date :16/05/2019
Trademark No.:36028
Class: 16

العنوان  :أفينيو جينيرال -جويسان  ،70سي اتش1009 -
بولي ،سويسرا

Applicant Name: Tetra Laval Holdings & Finance S.A.
Applicant Address: Avenue General-Guisan 70,
CH-1009 Pully, Switzerland

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

بإسم  :تيترا الفال هولدينغز آند فاينانس أس .إيه.

العـدد السابع والعشرون

121

2019/12/18

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ّ
ّ
المقــوى والبضائــع
المقــوى (الكرتــون) ،الــورق
الــورق  ،الــورق
المصنوعــة مــن هــذه المــواد ،غيــر الــواردة فــي فئــات اخــرى؛
مــواد اللــف والتغليــف المصنوعــة جزئيــا أو بالكامــل مــن الــورق،
الــورق المقــوى ،أو الــورق المقــوى أو البالســتيك؛ عبــوات التغليــف
ومــواد التغليــف المصنوعــة مــن الــورق أو المصنوعــة مــن الــورق
والمغلفــة بمــواد بالســتيكية؛ والحقائــب ،األكيــاس ،الظــروف
واأللــواح الورقيــة ،مــواد الكرتــون والبالســتيك لتغليــف وتخزيــن
األطعمــة والســوائل أو المنتجــات شــبه الســائلة؛ الصوانــي الورقية
أو الكرتونيــة لتغليــف وتخزيــن األطعمــة والســوائل أو المنتجــات
شــبه الســائلة؛ مــواد التغليــف البالســتيكية (غيــر الــواردة فــي
ّ
فئــات أخــرى)؛ األغلفــة البالســتيكية للتغليــف؛ الــورق المغلــف
ّ
المقــوى والــورق الكرتونــي للتغليــف ،التوزيــع،
حراريــا ،الــورق
لــف وتخزيــن األطعمــة والمنتجــات الســائلة؛ المطبوعــات؛ ومــواد
التوجيــه والتدريــس (عــدا عــن األجهــزة).

Goods/Services:
Paper, cardboard (carton), paperboard and goods
made from these materials, not included in other
classes wrapping- and packing material partly
or wholly of paper, paperboard, cardboard or
plastic packaging containers and packaging
material made of paper or made of paper coated
with plastic material bags, sacks, pouches and
sheets of paper, carton or plastic materials for
packaging and storage of foodstuffs and liquid
or semi-liquid products paper or carton trays for
packaging and storage of foodstuffs and liquid
or semi-liquid products plastic materials for
packaging (not included in other classes) plastic
film for wrapping laminated paper, paperboard
or cardboard for packaging, distribution, wrapping and storage of food and liquid products
printed matter instructional and teaching material (except apparatus).

) ( 166

Date :16/05/2019

التاريخ2019/05/16 :

العالمة التجارية رقم 36029 :

Trademark No.:36029

في الصنف 7 :
بإسم  :تيترا الفال هولدينغز آند فاينانس أس .إيه.
العنوان  :أفينيو جينيرال -جويسان  ،70سي اتش1009 -
بولي ،سويسرا ,
,,,
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ّ
وتتضمــن آالت التعبئــة والتغليــف؛ آالت تغليــف؛ آالت
آالت،
تغليــف باللــف ،آالت التشــكيل بالبثــق؛ آالت تعبئــة الكميــات
الكبيــرة؛ آالت تغطيــة وســد القنانــي؛ آالت إحــكام ســد القواريــر؛
أجهــزة الســد واإلغــاق؛ آالت التشــكيل بالنفــخ؛ آالت القولبــة
بالحقــن؛ آالت طباعــة؛ آالت التغليــف الخوائــي؛ آالت تشــكيل
الكرتــون؛ آالت وضــع الملصقــات؛ آالت صناعــة الجبــن؛ آالت طحــن؛
آالت خلــط؛ أجهــزة المــزج؛ آالت تقطيــع الجبــن؛

Class: 7
Applicant Name: Tetra Laval Holdings & Finance S.A.
General-GuiSwitzerland,

Address: Avenue
CH-1009 Pully,

Applicant
san 70,

,,
Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Machines, including filling and packaging machines packing machines wrapping machines,
extrusion machines bulk filling machines bottle
capping and bottle stoppering machines bottle
sealing machines sealing apparatus blow-forming machines injection molding machines printing machines vacuum packing machines
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carton forming machines labeling machines
cheese-making machines milling machines
mixing machines
mixers
cheese-cutting
machines stirring and oscillating machines
cheese-pressing machines cheese block formers
cheese-molds (parts of machines) dairy equipments (machines) conveyors homogenizer
(machine) centrifuges (machines) separators
heat exchangers (parts of machines) pumps and
valves for use in the food and beverage industry
moulds (parts of machine) stick inserters and
fillers (parts of machine) beverage preparation
machines food preparation machines equipment for processing of foodstuffs and beverages (machines) machines for use in making ice
cream [industrial] machines and equipment for
extracting juice from fruits and vegetables machines and equipment for blending or dosing
food and liquid products machines and equipment for mixture/dilution of food and liquid
products machines and equipment for recombination or reconstitution of food and liquid
products machines and equipment for the concentration of food and liquid products aerated
beverage machines brewing machines fruit
presses machines and equipment for aseptic
storage of liquid food products machines and
equipment for aroma recovery of liquid food
products filtering machines filters (parts of machines) feeders cleaning machines machine
tools subassemblies, parts and fittings for all the
aforesaid goods.

العـدد السابع والعشرون

آالت التحريــك والتقليــب؛ آالت كبــس الجبــن؛ مشــكالت قوالــب
ّ
معــدات األلبــان (آالت)؛
الجبــن؛ قوالــب الجبــن (أجــزاء مــن آالت)؛
الناقــات؛ آالت الخلــط؛ الطــاردات المركزيــة (آالت)؛ أجهــزة الفصل؛
مبــادالت الحــرارة (أجــزاء مــن اآلالت)؛ المضخــات والصمامــات
المســتخدمة فــي صناعــة األطعمــة والمشــروبات؛ القوالــب (أجــزاء
مــن آالت)؛ مدخــات األعــواد وأدوات الحشــو (أجــزاء مــن آالت)؛
آالت إعــداد المشــروبات؛ االت تحضيــر الطعــام؛ معـ ّـدات تحضيــر
األطعمــة والمشــروبات (آالت)؛ اآلالت المســتخدمة لصناعــة البوظــة
(صناعيــة)؛ اآلالت والمعـ ّـدات الســتخالص العصيــر مــن الفواكــه
والخضــراوات؛ اآلالت والمعـ ّـدات لخلــط أو معايــرة منتجــات الطعــام
 تخفيــف منتجــات األطعمــة/ والشــراب؛ اآلالت والمعـ ّـدات لخلــط
ّ
والمعــدات إلعــادة دمــج أو إعــادة تكويــن
والمشــروبات؛ اآلالت
ّ
والمعــدات لتركيــز منتجــات
منتجــات الطعــام والشــراب؛ اآلالت
الطعــام والشــراب؛ آالت صناعــة المشــروبات الغازيــة؛ آالت التخمير
ّ
؛ معاصــر الفاكهــة؛ اآلالت والمعـ ّـدات للتخزيــن المعقــم لمنتجــات
الطعــام الســائل؛ آالت ومعــدات اســتعادة رائحــة المنتجــات
الغذائيــة الســائلة؛ آالت ترشــيح؛ المرشــحات (قطــع مــن آالت)؛
 قطــع،الملقمــات؛ االت تنظيــف؛ عــدد اآلالت؛ المجمعــات الثانويــة
ومســتلزمات جميــع البضائــع المذكــورة اعــاه

( 167 )

Date :16/05/2019
Trademark No.:36030
Class: 16
Applicant Name: Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

2019/05/16 :التاريخ

36030 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
. إيه. تيترا الفال هولدينغز آند فاينانس أس: بإسم

العـدد السابع والعشرون
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العنوان  :أفينيو جينيرال -جويسان  ،70سي اتش1009 -
بولي ،سويسرا

Applicant Address: Avenue General-Guisan 70,
CH-1009 Pully, Switzerland

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh
Goods/Services:
Paper, cardboard (carton), paperboard and goods
made from these materials, not included in other
classes wrapping- and packing material partly
or wholly of paper, paperboard, cardboard or
plastic packaging containers and packaging
material made of paper or made of paper coated
with plastic material bags, sacks, pouches and
sheets of paper, carton or plastic materials for
packaging and storage of foodstuffs and liquid
or semi-liquid products paper or carton trays for
packaging and storage of foodstuffs and liquid
or semi-liquid products plastic materials for
packaging (not included in other classes) plastic
film for wrapping laminated paper, paperboard
or cardboard for packaging, distribution, wrapping and storage of food and liquid products
printed matter instructional and teaching material (except apparatus).

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ّ
ّ
المقــوى والبضائــع
المقــوى (الكرتــون) ،الــورق
الــورق  ،الــورق
المصنوعــة مــن هــذه المــواد ،غيــر الــواردة فــي فئــات اخــرى؛
مــواد اللــف والتغليــف المصنوعــة جزئيــا أو بالكامــل مــن الــورق،
الــورق المقــوى ،أو الــورق المقــوى أو البالســتيك؛ عبــوات التغليــف
ومــواد التغليــف المصنوعــة مــن الــورق أو المصنوعــة مــن الــورق
والمغلفــة بمــواد بالســتيكية؛ والحقائــب ،األكيــاس ،الظــروف
واأللــواح الورقيــة ،مــواد الكرتــون والبالســتيك لتغليــف وتخزيــن
األطعمــة والســوائل أو المنتجــات شــبه الســائلة؛ الصوانــي الورقية
أو الكرتونيــة لتغليــف وتخزيــن األطعمــة والســوائل أو المنتجــات
شــبه الســائلة؛ مــواد التغليــف البالســتيكية (غيــر الــواردة فــي
ّ
فئــات أخــرى)؛ األغلفــة البالســتيكية للتغليــف؛ الــورق المغلــف
ّ
المقــوى والــورق الكرتونــي للتغليــف ،التوزيــع،
حراريــا ،الــورق
لــف وتخزيــن األطعمــة والمنتجــات الســائلة؛ المطبوعــات؛ ومــواد
التوجيــه والتدريــس (عــدا عــن األجهــزة)

) ( 168
التاريخ2019/05/16 :

العالمة التجارية رقم 36031 :
في الصنف 37 :
بإسم  :شركة العربي للتجارة والصناعة
العنوان  : 12شارع جوهر القائد ،الجمالية ،القاهرة ،مصر

Date :16/05/2019
Trademark No.:36031
Class: 37
Applicant Name: El Araby Co. for Trading and
Manufacturing
Applicant Address: 12 Johar Alqaed Street, Aljamaliya, Cairo, Egypt

عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
انشاء المباني واالصالح وخدمات التركيب او التجميع

Goods/Services:
Building construction repair installation services

العـدد السابع والعشرون
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) ( 169

Date :16/05/2019

التاريخ2019/05/16 :
العالمة التجارية رقم 36032 :

Trademark No.:36032

في الصنف 26 :

Class: 26
Applicant Name: Aalla Hazem Fateh Asteh

بإسم  :عالء حازم فتحي شتية

Applicant Address: Ramallah Wal Bireh

العنوان  :رام الله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله عمارة برج الساعة ط  5جوال
 , 0598856785فلسطين

Applicant for Correspondence : Ramallah Emaret Burej Asa&apos;h Tabeq 5

المخرمــات والمطــرزات واألشــرطة والجدائــل  ،األزرار والكالبــات
والعــراوي والدبابيــس واإلبــر والزهــور اإلصطناعيــة.

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 170

التاريخ2019/05/16 :
العالمة التجارية رقم 36033 :
في الصنف 38 :
بإسم  :محمد خالد نظمي بني نمرة

Date :16/05/2019
Trademark No.:36033
Class: 38
Applicant Name: Mohammad Khaled Nazmi
Bani Namera

العـدد السابع والعشرون
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Applicant Address: Salfeet Alharah Alshamiya

العنوان  :سلفيت الحارة الشامية
عنوان التبليغ  :سلفيت الحارة الشامية
فلسطين

Applicant for Correspondence : Salfeet Alharah
Alshamiya

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد

Goods/Services:
Providing telecommunication channels for teleshopping services

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

) ( 171

التاريخ2019/05/19 :

العالمة التجارية رقم 36034 :
في الصنف 43 :

Date :19/05/2019
Trademark No.:36034
Class: 43

بإسم  :شركة شاهر جميل الطيراوي وشركاه لتجارة
ادوات الزراعية واالعالف

Applicant Name: shariket shaher jamal alterawe
wa shorkah litejaret adwat alzerah walalaf

العنوان  :نابلس شارع الحسبة خلف البنك العربي جوال
0569555549

Applicant Address: nablus share alhesbah khalf
albank alarabe - jawwal 0569555549

عنوان التبليغ  :نابلس شارع الحسبة خلف البنك العربي جوال
0569555549

Applicant for Correspondence : nablus share
alhesbah khalf albank alarabe - jawwal
0569555549

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير االطعمة والمشروبات

Goods/Services:
services for providing food and drink

العـدد السابع والعشرون
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) ( 172

التاريخ2019/05/19 :

العالمة التجارية رقم 36037 :
في الصنف 16 :

Date :19/05/2019
Trademark No.:36037
Class: 16

بإسم  :تيترا الفال هولدينغز آند فاينانس أس .إيه.

Applicant Name: Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

العنوان  :أفينيو جينيرال -جويسان  ،70سي اتش1009 -
بولي ،سويسرا

Applicant Address: Avenue General-Guisan 70,
CH-1009 Pully, Switzerland,

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ّ
ّ
المقوى والبضائع
المقوى (الكرتون) ،الورق
الورق  ،الورق
المصنوعة من هذه المواد ،غير الواردة في فئات اخرى؛
مواد اللف والتغليف المصنوعة جزئيا أو بالكامل من
الورق ،الورق المقوى ،أو الورق المقوى أو البالستيك؛ عبوات
التغليف ومواد التغليف المصنوعة من الورق أو المصنوعة
من الورق والمغلفة بمواد بالستيكية؛ والحقائب ،األكياس،
الظروف واأللواح الورقية ،مواد الكرتون والبالستيك
لتغليف وتخزين األطعمة والسوائل أو المنتجات شبه
السائلة؛ الصواني الورقية أو الكرتونية لتغليف وتخزين
األطعمة والسوائل أو المنتجات شبه السائلة؛ مواد
التغليف البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)؛
ّ
األغلفة البالستيكية للتغليف؛ الورق المغلف حراريا ،الورق
ّ
المقوى والورق الكرتوني للتغليف ،التوزيع ،لف وتخزين
األطعمة والمنتجات السائلة؛ المطبوعات؛ ومواد التوجيه
والتدريس (عدا عن األجهزة).

Goods/Services:
Paper, cardboard (carton), paperboard and goods
made from these materials, not included in other
classes wrapping- and packing material partly
or wholly of paper, paperboard, cardboard or
plastic packaging containers and packaging
material made of paper or made of paper coated
with plastic material bags, sacks, pouches and
sheets of paper, carton or plastic materials for
packaging and storage of foodstuffs and liquid
or semi-liquid products paper or carton trays for
packaging and storage of foodstuffs and liquid
or semi-liquid products plastic materials for
packaging (not included in other classes) plastic
film for wrapping laminated paper, paperboard
or cardboard for packaging, distribution, wrapping and storage of food and liquid products
printed matter instructional and teaching material (except apparatus).

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

العـدد السابع والعشرون
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) ( 173

التاريخ2019/05/19 :

العالمة التجارية رقم 36038 :
في الصنف 16 :

Date :19/05/2019
Trademark No.:36038
Class: 16

العنوان  :أفينيو جينيرال -جويسان  ،70سي اتش1009 -
بولي ،سويسرا

Applicant Name: Tetra Laval Holdings & Finance S.A.
Applicant Address: Avenue General-Guisan 70,
CH-1009 Pully, Switzerland

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

بإسم  :تيترا الفال هولدينغز آند فاينانس أس .إيه.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ّ
ّ
المقــوى والبضائــع
المقــوى (الكرتــون) ،الــورق
الــورق  ،الــورق
المصنوعــة مــن هــذه المــواد ،غيــر الــواردة فــي فئــات اخــرى؛
مــواد اللــف والتغليــف المصنوعــة جزئيــا أو بالكامــل مــن الــورق،
الــورق المقــوى ،أو الــورق المقــوى أو البالســتيك؛ عبــوات التغليــف
ومــواد التغليــف المصنوعــة مــن الــورق أو المصنوعــة مــن الــورق
والمغلفــة بمــواد بالســتيكية؛ والحقائــب ،األكيــاس ،الظــروف
واأللــواح الورقيــة ،مــواد الكرتــون والبالســتيك لتغليــف وتخزيــن
األطعمــة والســوائل أو المنتجــات شــبه الســائلة؛ الصوانــي الورقية
أو الكرتونيــة لتغليــف وتخزيــن األطعمــة والســوائل أو المنتجــات
شــبه الســائلة؛ مــواد التغليــف البالســتيكية (غيــر الــواردة فــي
ّ
فئــات أخــرى)؛ األغلفــة البالســتيكية للتغليــف؛ الــورق المغلــف
ّ
المقــوى والــورق الكرتونــي للتغليــف ،التوزيــع،
حراريــا ،الــورق
لــف وتخزيــن األطعمــة والمنتجــات الســائلة؛ المطبوعــات؛ ومــواد
التوجيــه والتدريــس (عــدا عــن األجهــزة).

Goods/Services:
Paper, cardboard (carton), paperboard and goods
made from these materials, not included in other
classes wrapping- and packing material partly
or wholly of paper, paperboard, cardboard or
plastic packaging containers and packaging
material made of paper or made of paper coated
with plastic material bags, sacks, pouches and
sheets of paper, carton or plastic materials for
packaging and storage of foodstuffs and liquid
or semi-liquid products paper or carton trays for
packaging and storage of foodstuffs and liquid
or semi-liquid products plastic materials for
packaging (not included in other classes) plastic
film for wrapping laminated paper, paperboard
or cardboard for packaging, distribution, wrapping and storage of food and liquid products
printed matter instructional and teaching material (except apparatus).

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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( 174 )

Date :19/05/2019

2019/05/19 :التاريخ

36041 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36041

35 : في الصنف

Class: 35
Applicant Name: Khalil Walid Hanna Jadallah
Applicant Address: Ramallah Birzeit
Atara

 خليل وليد حنا جادالله: بإسم

Shar’e

 رام الله بيرزيت شارع عطارة: العنوان

Applicant for Correspondence : Ramallah Birzeit Shar’e Atara

 رام الله بيرزيت شارع عطارة: عنوان التبليغ
فلسطين

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

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
.النشــاط المكتبــي

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

( 175 )

Date :19/05/2019
Trademark No.:36042
Class: 43

2019/05/19 :التاريخ

36042 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف

Applicant Name: Sharikat Mataem Hungers Llwajbat Al Sareaa Musahameh Khusuyeh Mahdoudah

 شركة مطاعم هانجزر للوجبات السريعة مساهمة: بإسم
خصوصية محدودة

Applicant Address: Ramallah Emaret Omar
Alkhalili Moqabel Jabal Alnejma Surda

 رام الله عمارة عمر الخليلي مقابل جبل النجمة: العنوان
سردا

العـدد السابع والعشرون
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عنوان التبليغ  :رام الله  -البيرة  -الشرفة
فلسطين

Applicant for Correspondence : ramallah -albereh - alsharfeh

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

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

) ( 176

Date :20/05/2019

التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36043 :

Trademark No.:36043

في الصنف 5 :

Class: 5
Applicant Name: sharekat belats rold letejart elmawad algdaaya
Applicant Address: ramallah - 0599996677

بإسم  :شركة بيالتس ان رولد لتجارة المواد الغذائية
العنوان  :رام الله  -بيتونيا  -المنطقة الصناعية -
0599996677
عنوان التبليغ  :الشركة المختصة االستشارية للخدمات

Applicant for Correspondence : The competent
legal advisory company / Lawyers Mousa Kaddoura and Alaa Freihat and Orouba Al-Budeiri /
Jenin Haifa Street Interior Circle / 0569200021 /
0599222644 / 042433012

القانونية /المحاميان موسى قدورة وعالء فريحات وعروبة
البديري/جنين شارع حيفا دوار الداخلية 0569200021/
042433012/ 0599222644/
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات صيدالنيــة وبيطريــة ،مســتحضرات صحيــة لغايــات
طبيــة ،مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لإلســتعمال الطبــي أو البيطــري
وأغذيــة للرضــع واألطفــال ،مكمــات للحميــة الغذائيــة لإلنســان
والحيــوان لصقــات ومــواد ضمــاد ،مــواد حشــو األســنان وشــمع طــب
األســنان ،مطهــرات ،مســتحضرات إلبــادة الحشــرات والحيوانــات
الضــارة ،مبيــدات فطريــات ومبيــدات أعشــاب.

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations sanitary preparations for medical purposes dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies dietary supplements
for humans and animals plasters, materials for
dressings material for stopping teeth, dental
wax disinfectants preparations for destroying
vermin fungicides, herbicides.

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم منح حماية على كلمة best womens

) ( 177

التاريخ2019/05/20 :

Date :20/05/2019
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العالمة التجارية رقم 36044 :

Trademark No.:36044

في الصنف 9 :

Class: 9
Applicant Name: PUBG Corporation

بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن
العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4472 Al-Bireh

برمجيــات ألعــاب الحاســوب ,أقــراص الحاســوب ,برامــج ألعــاب
حواســيب قابلــة للتنزيــل ,برمجيــات ألعــاب الحاســوب المحملــة
مــن شــبكات الحاســوب العالميــة؛ برمجيــات ألعــاب الحاســوب
لألجهــزة الالســلكية؛ برامــج ألعــاب الحاســوب متعــددة الوســائط
التفاعليــة؛ مســاند فــأرات الحاســوب؛ فــأرات الحاســوب؛ ســماعات
الــرأس لالســتخدام مــع أجهــزة الحاســوب؛ لوحــات مفاتيــح
ألجهــزة الحاســوب؛ أجــزاء ومســتلزمات الهواتــف الخلويــة؛
األشــرطة الواقيــة للهواتــف الذكيــة؛ عصــي التقــاط الصــور
الذاتيــة كمســتلزمات هواتــف خلويــة ؛ كوابــل نقــل البيانــات
التسلســلية العالميــة للهواتــف الذكيــة؛ المســاند للهواتــف
الذكيــة؛ قشــط التعليــق بالرقبــة للهواتــف الذكيــة؛ العبــوات
المقاومــة للميــاه للهواتــف الذكيــة؛ شــواحن الهواتــف الذكيــة؛
أجهــزة البلوتــوث للهواتــف الذكيــة ؛ حمــاالت الشــحن للهواتــف
الذكيــة؛ الحافظــات للهواتــف الذكيــة؛ ناقــات البيانــات
التسلســلية العالميــة؛ النظــارات الطبيــة؛ آالت التصويــر؛ الخاليــا
الجافــة؛ ســماعات األذن للهواتــف الذكيــة؛ الخــوذ؛ أقنعــة تنفــس،
بخــاف المســتخدمة للتنفــس االصطناعــي؛ ســماعات عاملــة
بتقنيــة بلوتــوث؛ بطاقــات الــدارات المتكاملــة بطاقــات ذكيــة

Goods/Services:
Computer game software; computer game
;discs; downloadable computer game programs
computer game software downloadable from
a global computer network; electronic games
software for wireless devices; interactive mul;timedia computer game programs; mousepads
computer mouses; headsets for use with computers; computer keyboards; Parts and fittings
;for cellphones; protective film for smart phones
;selfie sticks used as smartphone accessories
USB cable gender for smart phones; rest for
;smart phones; necklace straps for smart phones
water proof packs for smart phones; chargers
for smart phones; bluetooth apparatus for smart
phones; charging stand for smart phones; cases
;for smartphones; USB; eyeglasses; cameras
;dry cells; earphones for smart phones; helmets
respiratory masks, other than for artificial respiration; bluetooth speaker phones; integrated circuit cards smart cards

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 178

التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36045 :
في الصنف 16 :
بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن

Date :20/05/2019
Trademark No.:36045
Class: 16
Applicant Name: PUBG Corporation
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العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البضائــع الورقيــة ،تحديــدا ، :كتــب للرســوم الهزليــة؛ كتــب
اإلرشــادات االســتراتيجية للعــب برامــج الحاســوب الترفيهيــة؛
بطاقــات للمبادلــة؛ دفاتــر التلويــن؛ الرســومات الالصقــة؛
الرســومات المنقولــة؛ المحافــظ علــى شــكل قرطاســية؛ الملصقات؛
بطاقــات التهنئــة؛ والتقاويــم؛ المنشــورات اإلرشــادية؛ الكتيبــات
االرشــادية؛ ألــواح اإلعالنــات الورقيــة؛ ألــواح اإلعالنــات مــن الــورق
المقــوى؛ الصــور؛ والكتالوجــات؛ والصــور الفوتوغرافيــة؛ الصــور
الفوتوغرافيــة المطبوعــة؛ الدفاتــر.

Goods/Services:
Paper goods, namely, comic books; strategy
guide books for playing entertainment computer
programs; trading cards; coloring books; adhesive stickers; rub-on transfers; stationery-type
;portfolios; posters; greeting cards; calendars
instructional leaflets; manuals; advertisement
boards of paper; advertisement board of cardboard; pictures; catalogues; photographs; printed photographs; note books

) ( 179

التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36046 :
في الصنف 25 :
بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن

Date :20/05/2019
Trademark No.:36046
Class: 25
Applicant Name: PUBG Corporation

العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المالبــس ،تحديــدا ، :القبعــات ؛ الطواقــي ؛ قمصــان الغولــف؛
القمصــان ذات األكمــام القصيــرة؛ الكنــزات؛ الســتر؛ المالبــس؛
االحذيــة؛ أحذيــة للتدريــب؛ والجــوارب ؛ األوشــحة؛ اللفحــات التــي
تلــف علــى العنــق؛ األحزمــة [مالبــس]؛ القفــازات [مالبــس]؛ مالبــس
للحفــات التنكريــة؛ أزيــاء مخصصــة لعيــد القديســين؛ الكنــزات
التــي لهــا قلنســوات؛ القمصــان الفضفاضــة التــي لهــا قلنســوات؛
المعاطــف التــي ترتــدى فــوق المالبــس؛ والبســة القــدم.

Goods/Services:
Clothing, namely, hats; caps; golf shirts; teeshirts; sweaters; jacket; Clothing; shoes; training shoes; socks; scarfs; mufflers; belts [cloth;ing]; gloves [clothing]; masquerade costumes
halloween costumes; hooded pullovers; hooded
sweatshirts; overcoats; footwear.

العـدد السابع والعشرون

132

2019/12/18

) ( 180

Date :20/05/2019

التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36047 :

Trademark No.:36047

في الصنف 28 :

Class: 28
Applicant Name: PUBG Corporation

بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن
العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الدمــى ،تحديــدا ، :ألعــاب شــخصيات الحركــة؛ وورق اللعــب؛
اإلكسســوارات أللعــاب شــخصيات الحركــة؛ األلعــاب؛ الدمــى؛
مجموعــات اللعــب لشــخصيات اإلثــارة؛ ألعــاب الشــخصيات
المقولبــة؛ ألعــاب المركبــات المتحكــم بهــا عــن بعــد؛ ألعــاب
بطاقــات المبادلــة؛ وأجهــزة األلعــاب؛ الكــرات للرياضــات؛ خــوذ
اللعــب؛ قفــازات لأللعــاب؛ األقنعــة التنكريــة؛ أقنعــة الهالويــن؛
ألعــاب المسدســات؛ بنــادق الكــرات الملونــة [أجهــزة رياضيــة].

Goods/Services:
;Toys, namely, toy action figures; playing cards
;accessories for action figure toys; Toys; dolls
;play sets for action figures; molded toy figures
remote-controlled toy vehicles; trading card
games; apparatus for games; balls for sports; toy
;helmets; gloves for games; masquerade masks
halloween masks; toy guns; paintball guns
[sports apparatus].

) ( 181

التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36048 :
في الصنف 41 :
بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن
العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

Date :20/05/2019
Trademark No.:36048
Class: 41
Applicant Name: PUBG Corporation
Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA
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Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الترفيــه  ،تحديــدا ، :توفيــر ألعــاب الحاســوب علــى
اإلنترنــت؛ توفيــر ألعــاب الحاســوب التــي يمكــن الدخــول إليهــا
عبــر شــبكات الحاســوب العالميــة؛ توفيــر المعلومــات عبــر
اإلنترنــت حــول ألعــاب الحاســوب وتحســينات الحاســوب لأللعــاب؛
خدمــات األلعــاب اإللكترونيــة المقدمــة عــن طريــق اإلنترنــت؛
خدمــات تنظيــم منافســات األلعــاب.

Goods/Services:
Entertainment services, namely, providing online computer games; providing computer games
that may be accessed via a global computer network; providing information on-line relating to
computer games and computer enhancements for
games; electronic games services provided by
means of the internet; arranging of game contests.

) ( 182
التاريخ2019/05/20 :
العالمة التجارية رقم 36049 :
في الصنف 9 :
بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن
العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا, , , ,
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

برمجيــات ألعــاب الواقــع االفتراضــي؛ برمجيــات الحاســوب إلدارة
المعلومــات الشــخصية؛ برمجيــات ألعــاب الحاســوب القابلــة
للتحميــل عبــر شــبكات حاســوب عالميــة واألجهــزة الالســلكية؛
برمجيــات ألعــاب الحاســوب المحملــة مــن شــبكات الحاســوب
العالميــة؛ برامــج الحاســوب لأللعــاب المسـ ّـجلة مســبقا؛ تطبيقــات
الهواتــف الذكيــة القابلــة للتحميــل (برمجيــات)؛ برمجيــات ألعــاب
الهواتــف النقالــة القابلــة للتحميــل؛ برامــج األلعــاب القابلــة
للتحميــل ،المقدمــة عبــر اإلنترنــت؛ برامــج األلعــاب التفاعليــة؛
برمجيــات ألعــاب الحاســوب؛ ملحقــات الحواســيب اللوحيــة
ّ
المســجلة للهواتــف النقالــة؛
العاملــة باللمــس؛ برامــج األلعــاب
الوســائل اإللكترونيــة التــي تظهــر برامــج ألعــاب الحاســوب؛ برامــج
الحاســوب الدائمــة؛ برامــج تســجيل الــدارات اإللكترونيــة ألجهــزة
التســلية المســتخدمة مــع شاشــات العــرض البلوريــة الســائلة ؛

Date :20/05/2019
Trademark No.:36049
Class: 9
Applicant Name: PUBG Corporation
Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA,
,,
Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760
Goods/Services:
Virtual reality game software; computer soft;ware for personal information management
downloadable computer game software via a
;global computer network and wireless devices
computer game software downloadable from a
global computer network; computer programs
for pre-recorded games; downloadable smart
phone application (software); downloadable
mobile game software; downloadable game
programs, provided from online; interactive
game programs; computer game software; tablet terminal; recorded game software for mobile
phones; electronic media featuring computer
;game program; computer firmware
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برامــج ألعــاب الحاســوب متعــددة الوســائط التفاعليــة؛ برمجيــات
معالجــة الصــور ،الرســومات والنصــوص؛ برمجيــات ضغــط الصــور
 /الصــوت؛ برامــج الحاســوب لتحريــر الصــور ،ومقاطــع الصــوت
والفيديــو؛ برمجيــات الحاســوب للتحكــم بعمــل األجهــزة الصوتيــة
والمرئيــة؛ أجــزاء ومســتلزمات الهواتــف الخلويــة؛ األشــرطة
الواقيــة للهواتــف الذكيــة؛ عصــي التقــاط الصــور الذاتيــة
كمســتلزمات هواتــف خلويــة ؛ كوابــل نقــل البيانــات التسلســلية
العالميــة للهواتــف الذكيــة؛ المســاند للهواتــف الذكيــة؛ قشــط
التعليــق بالرقبــة للهواتــف الذكيــة؛ الحافظــات المقاومــة للميــاه
للهواتــف الذكيــة؛ شــواحن الهواتــف الذكيــة؛ أجهــزة البلوتــوث
للهواتــف الذكيــة ؛ حمــاالت الشــحن للهواتف الذكيــة؛ الحافظات
للهواتــف الذكيــة؛ ناقــات البيانــات التسلســلية العالميــة؛
النظــارات الطبيــة؛ آالت التصويــر؛ الخاليــا الجافــة؛ ســماعات األذن
للهواتــف الذكيــة؛ الخــوذ؛ أقنعــة تنفــس ،بخــاف المســتخدمة
للتنفــس االصطناعــي؛ ســماعات عاملــة بتقنيــة بلوتــوث؛ بطاقــات
الــدارات المتكاملــة [بطاقــات ذكيــة].

electronic circuits recording programs for
amusement apparatus for use with liquid crystal screens; interactive multimedia computer
game programs; software for processing images, graphics and text; software for compressing
image/sound; computer programs for editing
images, sound and video; computer software
for controlling the operation of audio and video
devices; Parts and fittings for cellphones; protective film for smart phones; selfie sticks used as
smartphone accessories; USB cable gender for
smart phones; rest for smart phones; necklace
straps for smart phones; water proof packs for
smart phones; chargers for smart phones; bluetooth apparatus for smart phones; charging stand
;for smart phones; cases for smartphones; USB
eyeglasses; cameras; dry cells; earphones for
smart phones; helmets; respiratory masks, other
than for artificial respiration; bluetooth speaker
phones; integrated circuit cards [smart cards].

) ( 183
التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36050 :
في الصنف 25 :
بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن

Date :20/05/2019
Trademark No.:36050
Class: 25
Applicant Name: PUBG Corporation

العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا

Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الطواقــي ؛ قمصــان الغولــف؛ القمصــان ذات األكمــام القصيــرة؛
الكنــزات؛ الســترات؛ القبعــات ؛ المالبــس؛ االحذيــة؛ أحذيــة
للتدريــب؛ والجــوارب ؛ األوشــحة؛ اللفحــات التــي تلــف علــى
العنــق؛ األحزمــة [مالبــس]؛ القفــازات [مالبــس]؛ مالبــس للحفــات
التنكريــة؛ أزيــاء مخصصــة لعيــد القديســين؛ الكنــزات التــي لهــا
قلنســوات؛ القمصــان الفضفاضــة التــي لهــا قلنســوات؛ المعاطف
التــي ترتــدى فــوق المالبــس؛ البســة القــدم.

Goods/Services:
;Caps; golf shirts; tee-shirts; sweaters; jackets
;hats; Clothing; shoes; training shoes; socks
scarfs; mufflers; belts [clothing]; gloves [clothing]; masquerade costumes; halloween cos;tumes; hooded pullovers; hooded sweatshirts
overcoats; footwear.
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) ( 184
Date :20/05/2019

التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36051 :

Trademark No.:36051

في الصنف 28 :

Class: 28
Applicant Name: PUBG Corporation

بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن
العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا, , , ,
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الدمــى ،تحديــدا ، :ألعــاب شــخصيات الحركــة؛ وورق اللعــب؛
اإلكسســوارات أللعــاب شــخصيات الحركــة؛ األلعــاب؛ الدمــى؛
مجموعــات اللعــب لشــخصيات اإلثــارة؛ ألعــاب الشــخصيات
المقولبــة؛ ألعــاب المركبــات المتحكــم بهــا عــن بعــد؛ ألعــاب
بطاقــات المبادلــة؛ وأجهــزة األلعــاب؛ الكــرات للرياضــات؛ خــوذ
اللعــب؛ قفــازات لأللعــاب؛ األقنعــة التنكريــة؛ أقنعــة الهالويــن؛
ألعــاب المسدســات؛ بنــادق الكــرات الملونــة [أجهــزة رياضيــة].

Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA,
,,
Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760
Goods/Services:
;Toys, namely, toy action figures; playing cards
;accessories for action figure toys; Toys; dolls
;play sets for action figures; molded toy figures
remote-controlled toy vehicles; trading card
games; apparatus for games; balls for sports; toy
;helmets; gloves for games; masquerade masks
halloween masks; toy guns; paintball guns
[sports apparatus].

) ( 185
التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36052 :
في الصنف 41 :
بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن

Date :20/05/2019
Trademark No.:36052
Class: 41
Applicant Name: PUBG Corporation

العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا, , , ,

Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

تقديــم معلومــات تحليــل منافســات األلعــاب؛ توفيــر المعلومــات
المتعلقــة بخدمــات األلعــاب؛ خدمــات المقامــرة؛ خدمــات صــاالت
أجهــزة ألعــاب تعمــل بالنقــود؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة
ّ
المقدمــة عــن طريــق تطبيقــات
بأروقــة األلعــاب؛ خدمــات األلعــاب
الهواتــف النقالــة القابلــة للتحميــل؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة
بخدمــات األلعــاب اإللكترونيــة؛ توفيــر مرافــق األلعــاب؛ توفيــر
ّ
المقدمــة إلكترونيــا
المعلومــات حــول األلعــاب؛ خدمــات األلعــاب
مــن شــبكات الهواتــف النقالــة؛ تنظيــم وعقــد منافســات ألعــاب
الهواتــف النقالــة؛ خدمــات األلعــاب المقدمــة عبــر تطبيقــات
الهواتــف النقالــة القابلــة للتحميــل؛ خدمــات األلعــاب اإللكترونيــة
مــن خــال تطبيقــات ألعــاب الهواتــف النفالــة (التطبيقــات)؛
ّ
المقدمــة عبــر تطبيقــات الهواتــف
خدمــات األلعــاب اإللكترونيــة
النقالــة؛ خدمــات ألعــاب الهواتــف النقالــة؛ خدمــات األلعــاب
ّ
المقدمــة إلكترونيــا عبــر اإلنترنــت مــن شــبكات الحاســوب ؛
توفيــر محتويــات األلعــاب إلكترونيــا عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر
ألعــاب الحاســوب علــى اإلنترنــت؛ خدمــات األلعــاب اإللكترونيــة
عبــر اإلنترنــت؛ خدمــات األلعــاب اإللكترونيــة المقدمــة عــن طريــق
اإلنترنــت.

Goods/Services:
Providing of game competitions analysis information; provision of information relating to
game services; gaming services; amusement
arcade services; provision of information relating to game arcade; game services provided by
;means of downloadable mobile applications
provision of information relating to electronic
;games services; providing of gaming facilities
provision of game information; game services
;provided on-line from a mobile phone network
arranging and conducting of mobile game competitions; game services provided by means of
downloadable mobile application; electronic
games services through mobile game applications (app); online game services provided via
;a mobile applications; mobile game services
game services provided on-line from a computer network; providing of game contents via online; providing on-line computer games; on-line
game service; electronic games services provided by means of the internet.

) ( 186

التاريخ2019/05/20 :

العالمة التجارية رقم 36053 :
في الصنف 32 :
بإسم  :ذا كوكا  -كوال كومبني

Date :20/05/2019
Trademark No.:36053
Class: 32
Applicant Name: The Coca-Cola Company

العنوان  :وان كوكا-كوال بالزا ،أتالنتا ،جيورجيا ،30313
الواليات المتحدة األمريكية

Applicant Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب 74
 ،رام الله

Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المشــروبات وتحديــدا ميــاه الشــرب والميــاه المنكهــة والميــاه
المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن المشــروبات غيــر الكحوليــة
وتحديــدا المشــروبات الخفيفــة ومشــروبات الطاقــة ومشــروبات
الرياضييــن؛ المشــروبات المســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر
الفواكــه؛ أشــربة و مركــزات و مســاحيق لتحضيــر المشــروبات
وتحديــدا الميــاه المنكهــة والميــاه المعدنيــة والغازيــة
والمشــروبات الخفيفــة ومشــروبات الطاقــة ومشــروبات الرياضييــن
والمشــروبات المســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر الفواكــه.

Goods/Services:
Beverages, namely, drinking waters, flavored
waters, mineral and aerated waters; and other
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks and sports drinks; fruit drinks
and juices; syrups, concentrates and powders
for making beverages, namely flavored waters,
mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.

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

) ( 187

التاريخ2019/05/21 :

العالمة التجارية رقم 36054 :
في الصنف 41 :

Date :21/05/2019
Trademark No.:36054
Class: 41

بإسم  :أمل محمود رزق الجوجو

Applicant Name: Amal Mahmoud Rezeq Aljojo

العنوان  :فلسطين – قطاع غزة  /مدينة غزة – الجامعة
اإلسالمية – حاضنة األعمال والتكنولوجيا.

Applicant Address: Palestine – Gaza Strip/ Gaza
city – Islamic University – Business and Technology Incubator.

عنوان التبليغ  – :قطاع غزة  /مدينة غزة – الجامعة اإلسالمية
– حاضنة األعمال والتكنولوجيا.

Applicant for Correspondence : Palestine – Gaza
Strip/ Gaza city – Islamic University – Business
and Technology Incubator.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التعليــم ،والتهذيــب والتدريــس ،الترفيــه ،األنشــطة الرياضيــة
والثقافيــة

Goods/Services:
;Education; providing of training; entertainment
sporting and cultural activities
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) ( 188
Date :21/05/2019

التاريخ2019/05/21 :
العالمة التجارية رقم 36055 :

Trademark No.:36055

في الصنف 16 :

Class: 16
Applicant Name: PUBG Corporation

بإسم  :بي يو بي جي كوربوريشن
العنوان  6 :ف7 ،ف8 ،ف11 ،ف ،12 ،سيوشو-دايرو -38
جيل ،سيوشو-جو ،سيؤول ،كوريا, , , ,
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البضائــع الورقيــة ،تحديــدا ، :كتــب للرســوم الهزليــة؛ كتــب
اإلرشــادات االســتراتيجية للعــب برامــج الحاســوب الترفيهيــة؛
بطاقــات للمبادلــة؛ دفاتــر التلويــن؛ الرســومات الالصقــة؛
الرســومات المنقولــة؛ المحافــظ علــى شــكل قرطاســية؛ الملصقات؛
بطاقــات التهنئــة؛ والتقاويــم؛ المنشــورات اإلرشــادية؛ الكتيبــات
االرشــادية؛ ألــواح اإلعالنــات الورقيــة؛ ألــواح اإلعالنــات مــن الــورق
المقــوى؛ الصــور؛ والكتالوجــات؛ والصــور الفوتوغرافيــة؛ الصــور
الفوتوغرافيــة المطبوعــة؛ الدفاتــر.

Applicant Address6: F, 7F, 8F, 11F, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, SEOUL, KOREA,
,,
Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760
Goods/Services:
Paper goods, namely, comic books; strategy
guide books for playing entertainment computer
programs; trading cards; coloring books; adhesive stickers; rub-on transfers; stationery-type
;portfolios; posters; greeting cards; calendars
instructional leaflets; manuals; advertisement
boards of paper; advertisement board of cardboard; pictures; catalogues; photographs; printed photographs; note books.

) ( 189

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36056 :
في الصنف 7 :
بإسم  :شركة ان جي ار لالجهزة الكهربائية
العنوان  :الخليل واد الهرية

Date :22/05/2019
Trademark No.:36056
Class: 7
Applicant Name: SHARIKAT NGR LLAJHIZA AL KAHRABAIEH
Applicant Address: AL KHALIL
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عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية

Applicant for Correspondence : AL KHALIL

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

االت تحضيــر األغذيــة الكتروميكانيكيــة ,االت غســل
المالبس,خالطــات,االت غســل الصحــون ,معالجــات أغذيــة ,عصــارة
فواكــه ,مطاحــن كهربائيــة .االت المطبــخ الكهربائيــة ,االت
عجيــن ,مكانــس كهربائيــة

Goods/Services:
Electromechanical, Washing Machines, Mixers,
Dish Washers, Food Processors, Fruit Juicer,
Electric Grinders. Electrical kitchen machines,
kneading machines, vacuum cleaners

) ( 190

Date :22/05/2019

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36057 :

Trademark No.:36057

في الصنف 7 :

Class: 7
Applicant Name: SHARIKAT NGR LLAJHIZA AL KAHRABAIEH
Applicant Address: AL KHALIL

بإسم  :شركة ان جي ار لالجهزة الكهربائية
العنوان  :الخليل واد الهرية
عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence : AL KHALIL

االت تحضيــر األغذيــة الكتروميكانيكيــة ,االت غســل
المالبس,خالطــات,االت غســل الصحــون ,معالجــات أغذيــة ,عصــارة
فواكــه ,مطاحــن كهربائيــة .االت المطبــخ الكهربائيــة ,االت
عجيــن ,مكانــس كهربائيــة

Goods/Services:
Electromechanical, Washing Machines, Mixers,
Dish Washers, Food Processors, Fruit Juicer,
Electric Grinders. Electrical kitchen machines,
kneading machines, vacuum cleaners

) ( 191

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36058 :
في الصنف 7 :
بإسم  :شركة ان جي ار لالجهزة الكهربائية

Date :22/05/2019
Trademark No.:36058
Class: 7
Applicant Name: SHARIKAT NGR LLAJHIZA AL KAHRABAIEH
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Applicant Address: AL KHALIL

العنوان  :الخليل واد الهرية
عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية

Applicant for Correspondence : AL KHALIL

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

االت تحضيــر األغذيــة الكتروميكانيكيــة ,االت غســل
المالبس,خالطــات,االت غســل الصحــون ,معالجــات أغذيــة ,عصــارة
فواكــه ,مطاحــن كهربائيــة .االت المطبــخ الكهربائيــة ,االت
عجيــن ,مكانــس كهربائيــة

Goods/Services:
Electromechanical, Washing Machines, Mixers,
Dish Washers, Food Processors, Fruit Juicer,
Electric Grinders. Electrical kitchen machines,
kneading machines, vacuum cleaners

) ( 192

التاريخ2019/05/22 :
العالمة التجارية رقم 36060 :
في الصنف 9 :

Date :22/05/2019
Trademark No.:36060
Class: 9

العنوان 3 :اف2/إيه اوف ثيرد فايز ،يانغبيي إنداستريال
بارك ،هوانغتيان ،كسيكسيانغ ستريت ،باوان
ديستريكت ،شينزهين ،الصين

Applicant Name: SHENZHEN MEETION
TECH CO., LTD
Applicant Address3: F/2A of Third Phase, Yangbei Industrial Park, Huangtian, Xixiang Street,
Bao’An District, Shenzhen, China

عنوان التبليغ  :نابلس  -طمون 0595581917 -
فلسطين

Applicant for Correspondence : Nablus - Tamon
0595581917

أغطيــة للهواتــف الذكيــة؛ علــب للهواتــف الذكية؛عصــا حمــل
الهواتــف لاللتقــاط الصــور الذاتيــة (مناصــب أحاديــة محمولــة
باليــد)؛ النظــارات الطبيــة؛ شــواحن للبطاريــات الكهربيــة؛ قارنــات
[أجهــزة لمعالجــة البيانــات]؛ أجهــزة ملحقــة بالحاســوب؛ ألــواح
مفاتيــح الحاســوب؛ اجهــزة الهاتــف؛ ســماعات رأس.

Goods/Services:
;covers for smartphones; cases for smartphones
;selfie sticks [hand-held monopods]; spectacles
chargers for electric batteries; couplers [data
processing equipment]; computer peripheral
;devices; computer keyboards; telephone sets
headphones.

بإسم  :شينزهين ميتيون تيك كو ،.ليمتد

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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) ( 193

Date :22/05/2019

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36061 :

Trademark No.:36061

في الصنف 43 :

Class: 43

بإسم  :شركة مطاعم كافيار للمأكوالت البحرية مساهمة
خصوصية

Applicant Name: Sharkat Mtaem Caviar Lilma’kolat Albahreia Mosahamah Khososiya

العنوان  :رام الله حي الطيرة عمارة مرة وفلنة

Applicant Address: Palestine Ramallah Hay Altera Emaret Mora Wa Falana

عنوان التبليغ  :رام الله شارع االرسال عمارة فريز ط 3جوال
0592944944

Applicant for Correspondence : Ramallah
Shar’e Alersal Emaret Farez Tabeq 3

الكافتيريــات  ،التزويــد بالطعــام والشــراب ،المطاعــم  ،مطاعــم
الخدمــة الذاتيــة  ،مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

) ( 194

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36068 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جيه تي انترناشيونال اس ايه

Date :22/05/2019
Trademark No.:36068
Class: 34
Applicant Name: JT International SA
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العنوان  8 :رو كازم-رادجافي 1202 ,جنيف ,سويسرا

Applicant Address8: rue Kazem-Radjavi, 1202
Geneva, Switzerland

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

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

التبــغ ,ســواء مصنــع او غيــر مصنــع؛ تبــغ التدخيــن ,تبــغ الغالييــن,
ّ
(الشــمة)؛
تبــغ اللــف اليــدوي ,تبــغ المضــغ ,تبــغ الســعوط
الســجائر ,الســجائر االلكترونيــة ,ســيجار ,ســيجاريلو (ســيجار
رفيــع) ,ســعوط (الشـ ّـمة)؛ ادوات المدخنيــن فــي الصنــف 34؛ ورق
الســجائر ,ورق الســجائر الملفــوف مســبقا واعــواد الثقــاب

Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, hand
;rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigaril;los; snuff; smokers’ articles included in class 34
cigarette papers, cigarette tubes and matches

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 195

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36069 :
في الصنف 30 :

Date :22/05/2019
Trademark No.:36069
Class: 30

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.

Applicant Name: International Foodstuffs Co. LLC

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

Applicant Address: Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O. Box: 4115, Sharjah, United
Arab Emirates
Applicant for Correspondence : T.M.P AGENTS
P.O.BOX 3800 AL-BEERAH
Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant
Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings,
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen dough,
frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice desserts, coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee,
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour made from
cereals, spices., Food beverages (Grain-based and
Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه)،
الكعــك ،الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة
العصائيــة الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق
الخبــازة والمكونــات االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز،
الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات (التوابــل) ،منتجــات العجيــن
الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس المثلــج ،البوظــة،
الحلويــات المثلجــة غيــر المصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات المثلجــة
المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة،
الخبــز ،دبــس الســكر ،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن
الحبــوب ،التوابــل ،مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب
واالعشــاب) ،الصلصــات ،الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

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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) ( 196

Date :22/05/2019

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36070 :

Trademark No.:36070

في الصنف 2 :

Class: 2
Applicant Name: Al Taqaddom Paints Company
LLC
Applicant Address: P.O Box 533 Abu-Alanda
11592, Jordan

بإسم  :شركة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.
العنوان  :ص.ب 533 .ابو علندا  ,11592االردن
عنوان التبليغ  :تي ام بي اجنتس ص ب  3800البيرة
فلسطين

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

الدهانــات والورنيــش وطــاء اللــك  ،المــواد الحافظــة ضــد الصــدأ
وضــد تلــف الخشــب  ،المــوادالملونــة  ،مثبتــات األلــوان ،
الراتينجــات الطبيعيــة الخــام  ،معــادن علــى شــكل رقائــق وعلــى
شــكلمســحوق للدهانيــن والمزخرفيــن والطباعيــن والفنانيــن ،
دهانــات المركبــات  ،دهانــات ســيارات  ،دهانــات مضــادة للمــاء
 ،دهانــات الورنيــش  ،دهانــات االلمنيــوم  ،دهانــات داخليــة ،
دهانــات خارجيــة  ،دهانــات مركبــات

Goods/Services:
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
;rust and against d eterioration of wood; colorants
mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers
and artists; Automotive paints, car paints, W
 aterproof paints, Varnish paints, Aluminum p aints,
Interior paints, Exterior paints, Vehicles paint

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 197

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36071 :
في الصنف 9 :

Date :22/05/2019
Trademark No.:36071
Class: 9

بإسم  :بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Name: Bank of America Corporation

العنوان  100 :نورث ترايون ستريت ،تشارلوت ،نورث
كاروالينا  ،28255الواليات المتحده االمريكيه

Applicant Address100: North Tryon Street,
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A.
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Applicant for Correspondence : T.M.P AGENTS
P.O.BOX 3800 AL-BEERAH

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

برامــج كمبيوتــر؛ برامــج كمبيوتــر ,برامــج كمبيوتــر وتطبيقــات
الهاتــف للبحــث المالــي قابلــة للتحميــل ,معلومــات ماليــة,
تحليــل مالــي ,تخطيــط مالــي ,ادارة ماليــة ,ادارة االســتثمار,
خدمــات بنكيــة ,تــداول العمــات األجنبيــة ,توفيــر المعالجــة
اإللكترونيــة لتحويــل األمــوال اإللكترونــي ,ايــه ســي اتــش,
الشــيكات اإللكترونيــة والمدفوعــات اإللكترونيــة ,العمليــات
الماليــة ,تحويــل االمــوال االلكترونــي

Goods/Services:
Computer software; computer software, downloadable computer software and mobile applications 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

) ( 198

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36072 :
في الصنف 36 :

Date :22/05/2019
Trademark No.:36072
Class: 36

بإسم  :بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Name: Bank of America Corporation

العنوان  100 :نورث ترايون ستريت ،تشارلوت ،نورث
كاروالينا  ،28255الواليات المتحده االمريكيه
عنوان التبليغ  :تي ام بي اجنتس ص ب  3800البيرة

Applicant Address100: North Tryon Street,
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A.

فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

شــؤون التأميــن ؛ الشــؤون التمويليــة ؛ الشــؤون الماليــة ؛ الشــؤون
العقاريــة؛ البحــث المالــي؛ المعلومــات الماليــة؛ التحليــل المالــي؛
االرشــاد المالــي؛ التخطيــط المالــي؛ االستشــارات الماليــة؛ االدارة
الماليــة؛ وســاطة االســتثمار؛ استشــارات االســتثمار؛ ادارة
االســتثمار؛ ارشــاد االســتثمار؛ اســتثمار الصناديــق المشــتركة؛
الخدمــات البنكيــة؛ خدمــات بطاقــات االئتمــان والصــراف االلــي؛
تجــارة االوراق الماليــة ,واالســهم ,وتبــادل العمــات ,والســلع,
وخيــارات الشــراء ومنتجــات اخــرى مشــتقة لالخريــن؛ التخطيــط
المالــي للتقاعــد؛ المعلومــات والخدمــات الماليــة المقدمــة عبــر
اإلنترنــت مــن قاعــدة بيانــات الكمبيوتــر أو شــبكة الكمبيوتــر
العالميــة

Applicant for Correspondence : T.M.P AGENTS
P.O.BOX 3800 AL-BEERAH
Goods/Services:
Insurance affairs; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 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
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التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36073 :
في الصنف 42 :

Date :22/05/2019
Trademark No.:36073
Class: 42

بإسم  :بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Applicant Name: Bank of America Corporation

العنوان  100 :نورث ترايون ستريت ،تشارلوت ،نورث
كاروالينا  ،28255الواليات المتحده االمريكيه

Applicant Address100: North Tryon Street,
Charlotte, North Carolina 28255, U.S.A.

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الخدمــات العلميــة والتكنولوجيــة وخدمــات البحــث والتصميــم
المتعلقــة بتلــك الخدمــات  ،خدمــات التحليــل واالبحــاث
الصناعيــة  ،خدمــات تصميــم وتطويــر عتــاد وبرامــج الكمبيوتــر؛
برمجــة الكمبيوتــر؛ استشــارات برامــج الكمبيوتــر؛ تحليــل انظمــة
الكمبيوتــر؛ توفيــر برامــج الكمبيوتــر عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر برامــج
غيــر قابلــة للتنزيــل عبــر االنترنــت للبحــث والمعلومــات والتحليــل
والتخطيــط واالدارة الماليــة وادارة االســتثمار والخدمــات البنكيــة
وتجــارة العمــات ,تقديــم معالجــة الكترونيــة لتحويــل األمــوال
اإللكترونــي ,غــرف المقاصــة االليــة ,الدفــع االلكترونــي والشــيكات
االلكترونيــة ,العمليــات الماليــة ,تحويــل االمــوال االلكترونــي؛
تصميــم وصيانــة وتطويــر وتحديــث برامــج الكمبيوتــر للبحــث
والمعلومــات والتحليــل والتخطيــط واالدارة الماليــة وادارة
االســتثمار والخدمــات البنكيــة وتجــارة العمــات ,تقديــم معالجــة
الكترونيــة لتحويــل األمــوال اإللكترونــي ,غــرف المقاصــة االليــة,
الدفــع االلكترونــي والشــيكات االلكترونيــة ,العمليــات الماليــة,
تحويــل االمــوال االلكترونــي

Goods/Services:
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design and de;velopment of computer hardware and software
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, fi;nancial 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
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التاريخ2019/05/23 :

العالمة التجارية رقم 36074 :
في الصنف 30 :
بإسم  :شركة تاتلي سوماكالر لترويج وتجارة وصناعة
المواد الغذائية المساهمة
العنوان  :حي بيوك كاياجيك .منطقة قونيا الصناعية .
زقاق  13رقم 17 :سلجوقلو /قونيا ،تركيا

Date :23/05/2019
Trademark No.:36074
Class: 30
Applicant Name: TATLISUMAKLAR GIDA
MADDELERI PAZARLAMA TICARET VE
SANAYI ANONIM SIRKETI
Applicant Address: BUYUK KAYACIK MAH.
KON. ORGANIZE SAN. BOLGESI 13. SOKAK
NO:17 SELCUKLU KONYA / TURKEY

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب ( ) 182بيت ساحور

Applicant for Correspondence : Nader J. Qumsieh P.O. Box182 Beit Sahour

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والــكاكاو؛ المشــروبات التــي اساســها القهــوة أو الــكاكاو؛
المشــروبات التــي اساســها الشــوكوالته؛ الباســتا (المعكرونــة)،
قطــع صغيــرة مــن العجين المحشــوة (الدمبلينج) ،نودلــز (معكرونة
رقيقــة)؛ معجنــات ومنتجــات المخابــز أساســها الدقيــق؛ الحلويــات
أساســها الدقيــق والشــوكوالتة؛ خبــز ،ســيميت (كعــك تركــي على
شــكل حلقــة مغطــاة ببــذور السمســم) ،بوجاجــا (كعــك تركــي)،
بيتــا (فطيــرة تركيــة) ،شــطائر أو سندويشــلت ،كاتمــر (معجنــات
تركيــة) ،فطائــر ،كعــك أو كيــك ،بقــاوة (حلويــات اساســها
العجيــن مغلفــة بالقطــر)؛ قطايــف؛ الحلويــات اساســها العجيــن
مغلفــة بالقطــر أو الشــراب؛ حلــوى البودينــغ ،الكســترد ،كازانديبــي
(حلويــات التركيــة) ،حلــوى البودينــغ مــن األرز ،كشــكول (حلويــات
التركيــة)؛ العســل ،الغــراء النحــل لالســتهالك البشــري ،العكبــر
لغايــات الطعــام؛ التوابــل للمــواد الغذائيــة ،فانيــا (منكهــات)،
بهــارات ،الصلصــات (التوابــل) ،صلصــة الطماطــم .الخميــرة،
مســحوق الخبيــز؛ طحيــن ،ســميد ،نشــا للطعــام؛ الســكر ،مكعبــات
الســكر ،الســكر المســحوق؛ الشــاي ،الشــاي المثلــج؛ الحلويــات،
الشــوكوالته ،البســكويت ،البســكويت الهــش ،البســكويت علــى
شــكل رقائــق (ويفــر)؛ علكــة المضــغ؛ بوظــة (أيســكريم) ،مثلجــات
صالحــة لــأكل؛ الملــح؛ األغذيــة الخفيفــة اساســها الحبــوب،
الفشــار أو البوشــار ،مســحوق الشــوفان ،رقائــق الــذرة ،حبــوب
اإلفطــار ،القمــح المجهــز لالســتهالك البشــري ،الشــعير المســحوق
لالســتهالك البشــري ،الشــوفان المجهــز لالســتهالك البشــري،
حبــوب الجــاودار المجهــزة لالســتهالك البشــري ،األرز؛ دبــس الجــل
الطعــام

Goods/Services:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; Pasta, stuffed dumplings, noodles; Pastries and bakery products based
;on flour; desserts based on flour and chocolate
bread, simit [Turkish ring-shaped bagel covered
with sesame seeds], pogaça [Turkish bagel], pita,
sandwiches, katmer [Turkish pastry], pies, cakes,
baklava [Turkish dessert based on dough coated with syrup], kadayif [Turkish dessert based
on dough]; desserts based on dough coated with
syrup; puddings, custard, kazandibi [Turkish pud;]ding], rice pudding, keskül [Turkish pudding
Honey, bee glue for human consumption, propolis for food purposes; Condiments for foodstuff,
vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments),
tomato sauce; Yeast, baking powder; Flour, semolina, starch for food; Sugar, cube sugar, powdered
sugar; Tea, ice tea; Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; Chewing gums; Ice-cream,
edible ices; Salt; Cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals,
processed wheat for human consumption, crushed
barley for human consumption, processed oats
for human consumption, processed rye for human
consumption, rice; Molasses for food
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Date :23/05/2019

التاريخ2019/05/23 :

العالمة التجارية رقم 36075 :

Trademark No.:36075

في الصنف 32 :

Class: 32
Applicant Name: JAFORA TABORI LTD.

بإسم  :جافورا تابوري لميتد.
العنوان  :شركة اسرائيلية عنوانها ،غاد فاينشتاين رود،
ص.ب  ،2340ريهوفوت  ،76120اسرائيل

Applicant Address: an Israeli company of, Gad
;Feinstein Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120
ISRAEL

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب 74
 ،رام الله

Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

البيــرة ،الميــاه المعدنيــة والغازيــة ومشــروبات اخــرى غيــر كحولية،
شــراب الفواكــه وعصيــر الفواكــه ،الشــراب المحلــى ومســتحضرات
اخــرى لصنــع المشــروبات ،ميــاه الشــرب المنكهــة ،شــراب الخضــار
وعصائــر الخضــار ،المشــروبات الخفيفــة ،مشــروبات الصــودا،
عصيــر التفــاح ،مشــروبات مخفوقــة ،مشــروبات الصحــة ،مشــروبات
الطاقــة.

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages; flavored drinking water; vegetable
drinks and vegetable juices; soft beverages; soda
beverages; ciders; shake beverages; health beverages; energy beverages.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

) ( 202

التاريخ2019/05/23 :

العالمة التجارية رقم 36076 :
في الصنف 9 :
بإسم  :شركة ابناء مهدي العاصي

Date :23/05/2019
Trademark No.:36076
Class: 9
Applicant Name: SHARIKET ABNA’ MAHDI
ALASI
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العنوان  :نابلس  -شارع فيصل  -بجانب التربيه والتعليم
 -جوال 0599900500 :

’Applicant Address: NABLUS - SHAREE
FAYSAL - BEJANEB AL TARBYAH WAL
TA’LEM - JAWAAL :0599900500

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل  -بجانب التربيه والتعليم
 -جوال 0599900500 :

 Applicant for Correspondence : NABLUSSHAREE’ FAYSAL - BEJANEB AL TARBYAH WAL TA’LEM - JAWAAL :0599900500
Goods/Services:
MOBILE EQUIPMENTS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اجهــزة الجــواالت واكسســوارات الجــواالت وكل مايتعلــق
بالجــواالت

) ( 203

التاريخ2019/05/23 :

العالمة التجارية رقم 36077 :

Date :23/05/2019
Trademark No.:36077

في الصنف 9 :

Class: 9

بإسم  :شركة ابناء مهدي العاصي

Name: SHARIKET ABNA’ MAHDI

العنوان  :نابلس  -شارع فيصل  -بجانب التربيه والتعليم
 -جوال 0599900500 :

’Address: NABLUS - SHAREE
- BEJANEB AL TARBYAH WAL
- JAWAAL :0599900500

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل  -بجانب التربيه والتعليم
 -جوال 0599900500 :

 Applicant for Correspondence : NABLUSSHAREE’ FAYSAL - BEJANEB AL TARBYAH WAL TA’LEM - JAWAAL :0599900500

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اجهــزة الجــواالت واكسســوارات الجــواالت وكل مايتعلــق
بالجــواالت

Applicant
ALASI
Applicant
FAYSAL
TA’LEM

Goods/Services:
MOBILE EQUIPMENTS
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Date :23/05/2019

التاريخ2019/05/23 :

العالمة التجارية رقم 36078 :

Trademark No.:36078

في الصنف 9 :

Class: 9

بإسم  :شركة ابناء مهدي العاصي

Applicant Name: SHARIKET ABNA’ MAHDI
ALASI

العنوان  :نابلس  -شارع فيصل  -بجانب التربيه والتعليم
 -جوال 0599900500 :

’Applicant Address: NABLUS - SHAREE
FAYSAL - BEJANEB AL TARBYAH WAL
TA’LEM - JAWAAL :0599900500
 Applicant for Correspondence : NABLUSSHAREE’ FAYSAL - BEJANEB AL TARBYAH WAL TA’LEM - JAWAAL :0599900500

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل  -بجانب التربيه والتعليم
 جوال 0599900500 :فلسطين

Goods/Services:
MOBILE EQUIPMENTS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اجهزة الجواالت واكسسورات الجواالت وكل مايتعلق بالجواالت

) ( 205

التاريخ2019/05/26 :

العالمة التجارية رقم 36079 :
في الصنف 14 :
بإسم  :شنزهن فوكس إندستريال كو ،.إل تي دي.

Date :26/05/2019
Trademark No.:36079
Class: 14
Applicant Name: Shenzhen Focus Industrial
Co., Ltd
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العنوان  :إف ،3/رقم  3بالنت ،نانتشانغ رقم  1إندستريال
زون ،غوشو ،شيشيانغ ستريت ،باوآن ديستريكت ،شنزهن
إف ،3/رقم  3بالنت ،نانتشانغ رقم  1إندستريال زون،
غوشو ،شيشيانغ ستريت ،باوآن ديستريكت ،شنزهن

Applicant Address: F/3, No.3 Plant, Nanchang
Jianyu No.1 Industrial Zone, Gushu, Xixiang
St., Bao’an Dist., Shenzhen

عنوان التبليغ  :شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس – شارع
رفيديا عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص ب 219

Applicant for Correspondence : SMAS INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box 219
TEL 092389202
Goods/Services:
Clocks; Wristwatches; Watch bands; Dials
[clock- and watchmaking]; Watch chains; Chronometers; Clocks and watches, electric; Cases
for clock- and watchmaking; Cases for watches [presentation]; Charms [jewellery, jewelry
;])(Am.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ســاعات؛ ســاعات يــد؛ أحزمــة لســاعات الجيــب واليــد؛ أقــراص
للســاعات [لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد]؛
سالســل لســاعات الجيــب واليــد؛ مقاييــس للوقــت بدقــة بالغــة؛
ســاعات حائــط وســاعات جيــب ويــد كهربائيــة؛ ُعلــب لصناعــة
ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد؛ ُعلــب لســاعات الجيــب
واليــد [للعــرض]؛ حلــي (مجوهــرات)

) ( 206

التاريخ2019/05/27 :

العالمة التجارية رقم 36080 :
في الصنف 25 :
بإسم  :ناصر حسني عمر عيسه
العنوان  :رام الله

Date :27/05/2019
Trademark No.:36080
Class: 25
Applicant Name: NASER HUSNE OMAR
AYASSI
Applicant Address: RAMALLAH

عنوان التبليغ  :المحامي رياض عيسه  -مكتب ادراك للخدمات
القانونية
البيرة  -البالوع  -برج مول  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Attorney Riad
Eisa - Edrak Office for Legal Services Al Bireh
- Al Balou ‘- Mall of Palestine Tower

مراييــل (مالبــس) اســكتة (لفاعــات عنــق عريضــة) ســراويل
لألطفــال (مالبــس) بندانــات (مناديــل لرقبــة) ارواب اســتحمام
صنــادل اســتحمام شباشــب اســتحمام اغطيــة راس لالســتحمام
ســراويل اســتحمام ســراويل اســتحمام اثــواب اســتحمام

Goods/Services:
Application is herby mad for Registration
of
Trade
marks
)(25
Aprons [clothing] Ascots Babies’ pants [cloth]ing] Bandanas [neckerchiefs

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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ســراويل اســتحمام مالبــس لشــاطئ احذيــة لشــاطئ
احزمة(مالبس)،احزمــة لنقود(مالبس)،بيريه(قبعــات مســتديرة
مســطحة) ،مراييــل لألطفــال غيــر مصنوعــة مــن الــورق صــدارات
(بياضــات) رخــم األحذية(الجــزء العلــوي مــن األحذيــة) احذيــة
أحذيــة لرياضــة احذيــة تزلــج ،شــياالت للمالبــس مشــدات لصــدر
بنطلونــات قصيــرة (مالبــس) قميصــوالت (ســترات نســوية
قصيــرة) اطــراف اماميــة للقبعــات قبعــات (اغطيــة لــرأس) قبعــات
اســتحمام عبــاءات مالبــس مالبــس لرياضــة البدنيــة مالبــس
مــن جلــد مقلــد مالبــس جلديــة معاطــف معاطــف خفيفــة ياقــات
ورقيــة ياقــات مالبــس قمصــان مسرولة(مالبس)مشــدات لنســاء
مشــدات(تلبس تحــت المالبس)،مالبــس للحفــات التنكريــة
زمامــات االكمــام مالبــس لراكبــي الدراجــات ياقــات قابلــة للفــك
ســراويل داخلية(مالبس)،واقيــات مالبــس اثــواب عبــاءات اغطيــة
لالذنين(مالبس)،احذيــة او صنــادل مــن نســيج الحلفــاء صــدارات
لصيــد الســمك لــوازم معدنيــة للبــاس القــدم احذيــة لكــرة القــدم
رصائــع الحذيــة كــرة القــدم احذيــة لكــرة القــدم اغطيــة ال تســخن
كهربائيــا لكــرة القــدم لبــاس القــدم لــوازم معدنيــة للبــاس القــدم
كعــاب لألحذيــة أدوات مانعــة النــزالق األحذيــة زحــاف لبــاس
القــدم رخــم لبــاس القدم(الجــزء العلــوي مــن لبــاس القدم)ســيور
للبــاس القــدم اطر(هيــاكل) قبعــات شــاالت مــن الفــرو مالبــس مــن
الفــرو ثيــاب غبرديــن ســيور للطمhقــات طماقــات حــذاء مطاطــي
خارجــي اربطــة للجــوارب مشــدات لنســاء قفازات(مالبس)،حــذاء
مطاطــي خارجــي عبــاءات احذيــة للرياضــة البدنيــة احذيــة نفيــة
اطر(هيــاكل) قبعــات قبعــات قبعــات ورقية(مالبس)،اربطــة
لراس(مالبس)،اغطيــة للــراس كعــاب لألحذيــة كعــاب للجــوارب
الطويلــة كعــاب لالحذيــة او الجــوارب برنس(اغطيــة لــراس)
(مالبس)،مالبــس محبوكــة نعــال داخلية(ضبانــات) جاكيتــات
جكيتــات مــن الصــوف (مالبس)،قمصــان صوفيــة مالبــس
اثــواب مــن الصــوف جرزايــة (كنــزات صوفية)،مالبــس محبوكــة
نعــال داخليــة (ضبانات)،جاكيتــات (مالبس)،جاكيتــات مــن
الصوف(مالبس)،قمصــان صوفيــة (مالبس)،اثــواب مــن الصــوف
جرزايــة (كنــزات صوفية)،مالبــس محبوكــة احذيــة ذات اربطــة
مالبــس للمواليــد مالبــس جلديــة مالبــس مــن الجلــد المقلــد اغطية
لســاق طماقــات (اغطيــة للســاق)،طماقات (بناطيــل) مالبــس
كتانيــة بطانــات جاهزة(اجــزاء مــن مالبــس)،زي للخــدم ،ذراعــة جــزء
مــن الثيــاب طرحــات غطــاء للعيــن عنــد النــوم مالبــس للحفــات
التنكريــة ،تــاج االســقف (قبعة)،تــاج االســقف (قبعة)،قفــازات
احزمــة لنقود(مالبس)،مالبــس ســائقي الســيارات اغطئــة
لتدفئــة اليدين(مالبس)،ربطــات عنــق أدوات مانعــة النــزالق
األحذيــة مالبــس خارجيــة افرهــوالت معاطــف خارجيــة بيجامــات
ســراويل داخليــة مالبــس مــن الــورق قبعــات ورقيــة (مالبــس)
اكيتــات مقلنســة اطــراف اماميــة للقبعــات وشــاحات معاطــف
مــن الفــرو تنانيــر تحتيــة اثــواب بــا اكمــام اوشــحة للجيــب
الكنش(عباءات)،كنــزات صوفيــة بيجامــات مالبــس جاهــزة بطانــات
جاهزة(أجــزاء مــن المالبــس)،ارواب اســتحمام صنــادل ســاري(لباس
هندي)،الســارنغ نطاقــات لفاعــات لفاعــات شــاالت واقيــات مالبــس
صــدر القميــص ياقــات قمصــان قمصــان احذيــة قمصــان قصيــرة
االكمــام لفاعــات للكتفيــن قبعــات اســتحمام قمصــان داخليــة
لرجــال احذيــة تزلــج قفــازات لتزلــج تنانيــر شــورتات علــى شــكل
تنــورة قبعــات ضيقــة غطــاء للعيــن عنــد النــوم،
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Bath robes Bath sandals Bath slippers Bathing
caps Bathing drawers Bathing suits Bathing
trunks Beach clothes Beach shoes Belts [clothing] Belts (Money—) [clothing] Berets Bibs,
]not 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 Footmuffs, not
electrically heated Footwear Footwear (Fit)—tings 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
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شباشــب قمصــان داخلية(مالبــس داخلية)،جالبيــب حمــاالت
للجــوارب جــوارب قصيــرة نعــال للبــاس القــدم طماقــات للكاحــل
احذيــة لرياضــة قمصــان لرياضــة احذيــة لرياضــة حمــاالت
للجــوارب الطويلــة جــوارب طويلــة كعاب للجــوارب الطويلــة جوارب
طويلــة ماصــة للعــرق شــاالت مــن الفــرو ســيور للطماقــات رصائــع
ألحذيــة كــرة القــدم جاكيتــات مــن الصــوف (مالبــس) بــذالت
اثــواب اســتحمام واقيــات مــن الشــمس حمــاالت للبنطالونــات
مالبــس داخليــة ماصــة للعــرق ســترات اثــواب ســباحة مالبــس
نســائية داخليــة قمصــان نصــف كــم اثــواب ضيقــة زخــارف لباس
القــدم اثــواب فضفاضــة قبعــات رســمية معاطــف خفيفــة احزمــة
للبناطيــل بناطيــل ســراويل اســتحمام عمامــات مالبــس داخليــة
مالبــس داخليــة مضاضــه للعــرق أزيــاء موحــدة رخــم لبــاس القــدم
(الجــزء العلــوي مــن لبــاس القــدم) خمــار (مالبــس) صــدارات
صــدارات لصيــد الســمك اطــراف اماميــة للقبعــات صــدارات
مالبــس مضــادة للمــاء ســيور لألحذيــة بــذالت رطبــة للتزلــج علــى
المــاء اغطيــة وجــه ( غطــاء او حجــاب) احذيــة خشــبية اســاور
قمصــان (مالبــس) ياقــات قمصــان.

[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 (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

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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التاريخ2019/05/27 :

العالمة التجارية رقم 36081 :
في الصنف 41 :
بإسم  :ناصر حسني عمر عيسه
العنوان  :رام الله

Date :27/05/2019
Trademark No.:36081
Class: 41
Applicant Name: NASER HUSNE OMAR
AYASSI
Applicant Address: RAMALLAH
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عنوان التبليغ  :المحامي رياض عيسه  -مكتب ادراك للخدمات
القانونية البيرة  -البالوع  -برج مول
فلسطين

Applicant for Correspondence : Attorney Riad
Eisa - Edrak Legal Services OfficeBeerah - Baloua - Mall of Palestine Tower

والتدريــب
والتهذيــب
التعليــم
والثقافيــة
الرياضيــة
األنشــطة
والترفيــه
االكاديميــات ( التربيــة والتعليــم) تقديــم خدمــات قاعات التســلية
حدائــق المالهــي التســلية تدريــب الحيوانــات تنظيــم وإدارة
الحلقــات الدراســية تنظيــم وإقامــة الحفــات الموســيقية تنظيــم
وإدارة المؤتمــرات تنظيــم وإدارة االجتماعــات تنظيــم وإدارة
الحلقــات الدراســية تنظيــم وإدارة النــدوات تنظيــم وإدارة ورشــات
العمــل (تدريــب) تنظيــم مســابقات الجمــال تنظيــم مســابقات
الجمــال مــدارس داخليــة حجــز المقاعــد للعــروض المســرحية
خدمــات المكتبــات المتجولــة نشــر الكتــب خدمــات التخطيــط
خدمــات معســكرات العطــات (للترفيــه) خدمــات المعســكرات
الرياضيــة توفيــر تســهيالت الكازينوهــات (للمقامــرة) تأجيــر
األفــام الســينمائية عــروض األفــام الســينمائية الســيرك
خدمــات النــوادي (للترفيــه او التعليــم) التمريــن (التدريــب)ى
تنظيــم وإدارة حلقــات دراســية تنظيــم المباريــات او المنافســات
( للتعليــم او الترفيــه) تنظيــم المباريــات الرياضيــة إقامــة حصــص
لياقــة بدنيــة تنظيــم وإقامــة الحفــات الموســيقية تنظيــم وإدارة
المؤتمــرات تنظيــم وإدارة االجتماعــات دورات دراســية بالمراســلة
خدمــات فــارس األســطوانات خدمــات الديســكو تأجيــر معــدات
الغطــس إعــادة تســجيل الصــوت إعــادة اشــرطة الفيديــو معلومــات
عــن التربيــة والتعليــم االمتحانــات التعليميــة خدمــات التربيــة
والتعليــم النشــر المكتبــي االلكترونــي خدمــات المضيــف الترفيــه
معلومــات عــن الترفيــه تنظيــم المعــارض لألغــراض الثقافيــة او
التعليميــة تنظيــم عــروض األزيــاء لغايــات الترفيــه انتــاج أفــام
بخــاف أفــام الدعايــة واإلنتــاج لعــب القمــار خدمــات األلعــاب
المقدمــة مباشــرة مــن شــبكة كمبيوتــر تأجيــر معــدات األلعــاب
توفيــر تســهيالت لعبــت الغولــف التوجيــه المدنــي (نصائــح
تعليميــة او تدريبيــة تعليمــات الرياضــة البدنيــة خدمــات
النــوادي الصحيــة ( تدريــب الياقــة البدنيــة والحفــاظ علــى الصحــة
خدمــات معســكرات العطــات (للترفيــه) معلومــات عــن التربيــة
والتعليــم معلومــات عــن الترفيــه معلومــات عــن االســتجمام
خدمــات التدريــس تفســير لغــة اإلشــارة خدمــات ترجمــة اللغــات
خدمــات تصميــم بخــاف المســتخدمة لغايــات الدعايــة واالعــان
مكتبــات اإلعــارة مكتبــات اإلعــارة خدمــات المكتبــات المتجولــة
عــرض تمثيليــات حيــة إدارة اليانصيــب التصويــر بالمايكــرو فلــم
خدمــات المكتبــات المتجولــة تزويــد العارضيــن للفنانيــن تأجيــر
األفــام الســينمائية تأجيــر بروجكتــرات 0االت عــرض) وملحقــات
ســتوديوهات ســينمائية توفيــر تســهيالت دور الســينما خدمــات
التأليــف الموســيقي قاعــات موســيقية خدمــات مراســلي االنبــاء
نــوادي ليليــة دور حضانــة إدارة اليانصيــب خدمــات األوركســترا
تنظيــم الحفــات الراقصــة تنظيــم المباريــات او المنافســات تنظيم
المعــارض لألغــراض الثقافيــة او التعليميــة تنظيــم العــروض
(خدمــات متعهــدي الحفــات ) تنظيــم المباريــات الرياضيــة
حدائــق المالهــي تنظيــم حفــات (ترفيــه) عــرض تمثيليــات حيــة
خدمــات المــدرب الشــخصي ( تدريــب للياقــة البدنيــة

Goods/Services:
Academies [education] Amusement arcade
services (Providing —) Amusement parks
Amusements Animal training Arranging and
conducting of colloquiums Arranging and conducting of concerts Arranging and conducting of conferences Atranging and conducting
of congresses Arranging and conducting of
seminars Arranging and conducting of workshops [training] Arranging of beauty contests
Beauty contests (Arranging of—) Boarding
schools Booking of seats for shows Bookmobile
services Books (Publication of —) Calligraphy
services Camp services (Holiday —) entertainment] Camp services (Sport—)Casino facilities
[gambling] (Providing —) Cine-films (Rental
of—) Cinema presentations Circuses Club services [entertainment or education] Coaching
[training] Colloquiums (Arranging and con)—ducting of—) Competitions (Organization of
[education or entertainment] Competitions
(Organization of sports—) Conducting fitness
classes Conducting of concerts (Arranging and
—)Conferences (Arranging and conducting
of—) Congresses (Arranging and conducting
of —Correspondence courses ) Disc jockey
services Discotheque services Diving equipment (Rental of skin —) Dubbing Editing (Videotape—) Education information Education
(Religious—) Educational services Electronic
desktop publishing Entertainer services Entertainment Entertainment information Exhibitions
(Organization of —) for cultural or educational purposes Fashion shows for entertainment
purposes (Organization of —) Film production, other than advertising films Gambling
Game services provided on-line from a computer network Games equipment rental Golf
facilities (Providing —) Guidance (Vocational
—) [education or training advice] Gymnastic instruction Health club services [health
and fitness training] Holiday camp services
[entertainment] Information (Education—) Information (Entertainment—) Information (Recreation—) Instruction services Interpretation
)— (Sign language

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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تقديــم التقاريــر المصــورة التصويــر الفوتوغرافــي التربيــة
البدنيــة تنظيــم حفــات ( ترفيــه) التدريــب اعملــي اســتعراض
انتــاج الموســيقى انتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون انتــاج عــروض
مســرحية انتــاج أفــام الفيديــو توفيــر خدمــات قاعــات التســلية
نشــر الكتــب نشــر الكتــب والصحــف االلكترونيــة الفوريــة نشــر
نصــوص بخــاف نصــوص الدعايــة واالعــان انتــاج برامــج الراديــو
والتلفزيــون تأجيــر أجهــزة الراديــو والتلفزيــون الترفيــه بالراديــو
تأجيــر مســجالت الفيديــو بالحافظــات الشــريطية خدمــات
ســتديوهات التأجيــر توفيــر تســهيالت االســتجمام معلومات عن
االســتجمام التعليــم الدينــي تأجيــر معــدات ارســال واســتقبال
الصــوت تاجيــر كاميــرات الفيديــو تأجيــر األفــام الســينمائية
تأجيــر أجهــزة االضــاءة للمســارح او ســتوديوهات التلفزيــون
تأجيــر األفــام الســينمائية تأجيــر بروجكتــرات (االت عــرض )
وملحقاتهــا تأجيــر أجهــزة الراديــو والتلفزيــون تأجيــر مشــاهد
العــرض تأجيــر معــدات الغطــس تأجيــر مســجالت الصــوت
تأجيــر معــدات الرياضــة عــدا المركبــات تأجيــر المالعــب الرياضيــة
تأجيــر مرافــق االســتادات تأجيــر مشــاهد مســرحية تأجيــر مالعــب
التنــس تأجيــر كاميــرات الفيديــو تأجيــر مســجالت الفيديــو
بالحافظــات الشــريطية تأجيــر اشــرطة الفيديــو خدمــات مراســلي
االنبــاء مــدارس داخليــة دور حضانــة خدمــات كتابــة الســيناريو
والبرامــج االذاعيــة والتلفزيونيــة تنظيــم وإدارة الحلقات الدراســية
تأجيــر مشــاهد العــرض انتــاج عــروض مســرحية تفســير لغــة
اإلشــارة تأجيــر مســجالت الصــوت خدمــات المعســكرات الرياضيــة
تأجيــر معــدات الرياضــة عــدا المركبــات توقيــت المناســبات
الرياضيــة تأجيــر مرافــق االســتادات تأجيــر مشــاهد مســرحية
ســتوديوهات ســينمائية ترجمــة األفــام تنظيــم وإدارة النــدوات
التدريــس الترفيــه التلفزيونــي انتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون
نشــر نصــوص بخــاف نصــوص الدعايــة واالعــان كتابــة
نصــوص بخــاف نصــوص الدعايــة واالعــان اإلنتــاج المســرحي
خدمــات وكاالت التذاكــر (ترفيــه ) توقيــت المناســبات الرياضيــة
تأجيــر األلعــاب والدمــى تدريــب الحيوانــات التدريــب العملــي
(اســتعراض) الترجمــة التدريــس اعــداد اشــرطة الفيديــو تســجيل
اشــرطة الفيديــو التوجيــه المهنــي (نصائــح تعليميــة او تدريبيــة
إعــادة التدريــب المهنــي تنظيــم وإدارة ورشــات العمــل كتابــة
نصــوص بخــاف نصــوص الدعايــة واالعــان حدائــق الحيوانــات
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Language interpreter services Layout services, other than for advertising purposes
Lending libraries Libraries (Lending—) Library services (Mobile—) Live performances
)— (Presentation of—) Lotteries (Operating
Microfilming Mobile library services Modelling for artists Motion pictures (Rental of —) Movie projectors and accessories
(Rental of—) Movie studios Movie theatre
)—presentations Museum facilities (Providing
[presentation, exhibitions] Music composition services Music-halls News reporters
services Nightclubs b Nursery schools Operating lotteries Orchestra services Organization of balls Organization of competitions
[education or entertainment] Organization of
exhibitions for cultural or educational purpos]es Organization of shows [impresario services
Organization of sports competitions Parks
](Amusement—) Party planning [entertainment
Performances (Presentation of live— Personal
trainer services [fitness training] Photographic reporting Photography Physical education
Planning (Party —) [entertainment] Practical
training [demonstration] Production of music
Production of radio and television programmes
Production of shows Production (Videotape
film—) Providing amusement arcade services
Providing karaoke services Providing on-line
electronic publications, not downloadable Providing sports facilities Publication of books
Publication of electronic books and journals
on-line Publication of texts, other than publicity texts Radio and television programmes
(Production of—)Radio and television sets
(Rental of—) Radio entertainment Recorders
(Rental of video cassette—) Recording studio
)—services Recreation facilities (Providing
Recreation information Religious education
Rental of audio equipment Rental of camcorders
Rental of cine-films Rental of lighting apparatus
for theatrical sets or television studios Rental of
motion pictures Rental of movie projectors and
accessories Rental of radio and television sets
Rental of show scenery Rental of skin diving
equipment Rental of sound recordings Rental
of sports equipment, except vehicles Rental of
sports grounds Rental of stadium facilities Rental of stage scenery Rental of tennis courts Rental
of video camerasbs
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Rental of video cassette recorders Rental of videotapes Reporters services (News—) Schools
(Boarding —) Schools (Nursery—) Scriptwriting services Seminars (Arranging and conducting of—) Show scenery (Rental of—) Shows
(Production of—) Sign language interpretation
Sound recordings (Rental of—) Sport camp serviceSports equipment (Rental of —), except vehicless Sports events (Timing of —) Stadium facilities (Rental of—) Stage scenery (Rental of—)
Studios (Movie—)Subtitling Symposiums (Arranging and conducting of—)Teaching Television entertainment Television programmes (Production of radio and—) Television sets (Rental
of radio and—) Texts (Publication of —), other
than publicity textsTexts (Writing of other than
publicity
texts
Theatre
productions
Ticket
agency
services
[entertainment] Timing of sports events Toy rental Training (Animal—) Training (Practical—)
[demonstration] Translation Tuition Videotape
editing Videotape film production Videotapes
(Rental of—) Videotaping Vocational guidance [education or training advice] Vocational
retraining Workshops (Arranging and conducting of —) [training] Writing of texts, other
than publicity texts Zoological garden services

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات:اشتراطات خاصة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :27/05/2019
Trademark No.:36082
Class: 35

2019/05/27 :التاريخ

36082 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف

Applicant Name: NASER HUSNE OMAR
AYASSI
Applicant Address: RAMALLAH

 ناصر حسني عمر عيسه: بإسم

Applicant for Correspondence : ALBERABORG MALL FALASTEN

عمارة برج مول-  البالوع--  البيرة: عنوان التبليغ
فلسطين

 رام الله: العنوان
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

االعالنــات ،تنظيــم االعمــال ،ادارة االعمــال ،النشــاط المكتبــي،
خدمــات المســاعدة الدارة االعمــال او االنشــطة التجاريــة لشــركات
صناعيــة او تجاريــة ،الخدمــات الترويجيــة المقدمــة مــن قبــل
شــركة تجاريــة مــن خــال اصــدار بطاقــات المحــات التجاريــة
للعمــاء ،خدمــات اعــداد نمــاذج الدعايــة واالعــان او ترويــج
المبيعــات تحريــر النصــوص االعالنيــة خدمــات عــرض عامــة
خدمــات المســاعدة لتشــغيل شــركة تجاريــة علــى مبــدأ االمتيــاز
عــرض المنتوجــات ترويــج المبيعات(الطــراف اخرى)المبيعــات
فــي مــزادات عامــة ترويــج وخدمــات ادارة مراكــز التســوق،خدمات
المســتعدة لالنشــطة التجاريــة التتــي تتكــون مــن طلبــات
معالجــة مــن خــال شــبكات االتصــاالت عالميــة وكاالت االســتيراد
والتصديــر ،االعــان المباشــر علــى شــبكة كمبيوتــرات ،خدمــات
التوريدلالطــراف االخرى(شــراء المنتوجــات والخدمــات لشــركات
اخــرى) ،توزيــع العينــات ،ادارة الملفــات المحوســبة ،العالقــات
العامــة  ،وكاالت االنبــاء التجاريــة  ،وكاالت االعالنــات ،تاجيــر االت
البيــع  ،تاجيــر المســاحات االعالنيــة  ،نشــر مــواد الدعايــة واالعــان
 ،المســاعدة فــي ادارة االعمــال  ،البحــث عــن المعلومــات لالخريــن
فــي ملفــات حاســوب ،تجميــع المعلومــات فــي قواعــد بيانــات
حاســوب ،النســخ ،تحضيــر اعمــدة الدعايــة واالعــان  ،المســاعدة
فــي ادارة االعمــال التجاريــة او الصناعيــة ،ادارة اعمــال فنانــي
التمثيــل ،االعــان بالبريــد المباشــر ،تحديــث مواد الدعايــة واالعالن
 ،نســخ الوثائــق دراســات الســوق ،لصــق االعالنــات  ،الدعايــة
واالعــان الخارجــي  ،اســتطالعات الــراي  ،تنظيــم المعلومــات فــي
قواعــد بيانــات الحاســوب ،نشــر نصــوص الدعاية واالعــان ،وكاالت
البيــع وترتيــب خدمــات البيــع  ،خدمــات البيــع بالجملــة والتجزئــة
بــاي طريقــة كانــت ،خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح
الغيــر ،وذلــك لتمكيــن عامــة الزبائــن مــن معاينتهــا وشــرائها .

Goods/Services:
advertising business management , business administration; office function; assistance services
for business management or commercial func;tions 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; pub;lic relations ; commercial information agencies
advertising agencies; rental of vending machines
; renting of advertising space; dissemination of
advertising matter; business management assis)tance; 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 .

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 :27/05/2019

التاريخ2019/05/27 :

العالمة التجارية رقم 36086 :

Trademark No.:36086

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: Sharekat Masna&apos;a Bozet
Alarz Mosahama Khososiya

بإسم  :شركة مصنع بوظة األرز مساهمة خصوصية
العنوان  :المنطقة الصناعية الشرقية نابلس فلسطين

Almantiqa
Plestine

عنوان التبليغ  :نابلس ميدان الشهداء عمارة فيضي ط 1جوال
0599109090
فلسطين

Applicant for Correspondence : Nablus Maydan
Alshohada&apos; Emaret Faidi Tabeq 1

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المقاهــي  ،الكافتيريــات  ،التزويــد بالطعــام والشــراب ،المطاعــم
 ،مطاعــم الخدمــة الذاتيــة  ،مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة

Address:
Alsharqiya Nablus

Applicant
Alsinaeya

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

) ( 210

Date :27/05/2019

التاريخ2019/05/27 :

العالمة التجارية رقم 36087 :

Trademark No.:36087

في الصنف 41 :
بإسم  :شركة الفلسطينية ألسناد الطلبة  /غير الربحية
العنوان  :رام الله سردا

Class: 41
Applicant Name: Sharekat Alfalasteniya Liesnad
Altalaba Gher Ribhiya
Sorda

Ramallah

Address:

Applicant
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عنوان التبليغ  :رام الله األرسال عمارة النبالي والفارس ط5
جوال 0569426753
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التعليــم والتهذيــب ،التدريــب ،الترفيــه ،األنشــطة الرياضيــة
والثقافيــة

Applicant for Correspondence : Ramallah Alersal Emarat Alnabali WalfarisTabeq 5
Goods/Services:
Education providing of training entertainment
sporting and cultural activities.

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

) ( 211

التاريخ2019/05/27 :

العالمة التجارية رقم 36088 :
في الصنف 44 :

Date :27/05/2019
Trademark No.:36088
Class: 44

بإسم  :شركة بردجز للتسويق واالستثمار العقاري م.خ.م

Applicant Name: Shareket bredgez ltsweq
wlestesmar almosahima alkhososyeh almahdodeh
Applicant
Address:
nablusrafedia

عنوان التبليغ - :رام الله -المصايف -عمارة زهرة المصايف ط1
ص.ب ()1039
فلسطين

Applicant for Correspondence : - Ramallah, AlMasayef, Amaret zahret - Al-Masayef, tabek
awal sandok bareed 1039

الخدمــات الطبيــة ،الخدمــات البيطريــة ،خدمــات العنايــة الصحيــة
والمحافظــة علــى الجمــال للكائنــات البشــرية أو الحيوانــات،
خدمــات الزراعــة والبســتنة والغابــات.

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

العنوان  :نابلس -رفيديا

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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 :28/05/2019

التاريخ2019/05/28 :

العالمة التجارية رقم 36089 :

Trademark No.:36089

في الصنف 25 :

Class: 25

بإسم  :كافسان اياككابى سانايى في تيجاريت انونيم
شيركيتي

Applicant Name: KAVSAN AYAKKABI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  :هاجيبيري ماهاليسي ،ييني سانايى سيتيسى،
كافلو جاديسي نو ,2:اسكيليب  -تشوروم  /تركيا

Applicant Address: HacipiriMahallesi, YeniSanayiSitesi, KavluCaddesi No:2, Iskilip - Corum /
TURKEY

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب (  )182بيت ساحور
فلسطين

Applicant for Correspondence : Nader J . Qumsieh P.O . BOX 182 Beit Sahour
Goods/Services:
Clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing; socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing]; footwear, shoes,
slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps; sneak;ers; beach shoes; casual shoes; dress shoes
;leather shoes; shoes for men; shoes for women
;sports shoes; waterproof shoes; boots and shoes
boots for men

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المالبــس بمــا فــي ذلــك المالبــس الداخليــة والمالبــس الخارجيــة
بخــاف المالبــس الواقيــة ذات األغــراض الخاصــة؛ جــوارب،
لفحــات [مالبــس] ،شــاالت ،عصابــات ،أوشــحة ،أحزمــة [مالبــس]؛
ألبســة القــدم ،األحذيــة ،النعــال أو شباشــب ،الصنــادل؛ أغطيــة
الــرأس ،القبعــات  ،وقبعــات مــع واقــي للشــمس،ال طواقــي،
القبعــات [أغطيــة الــرأس] ،قبعــات بجحــم الجمجمــة؛ أحذيــة
رياضيــة؛ أحذيــة الشــاطئ؛ األحذيــة غيــر رســمية (الكاجــوال)؛
األحذيــة رســمية؛ أحذيــة جلديــة؛ أحذيــة للرجــال؛ أحذيــة للنســاء؛
حــذاء رياضــي؛ أحذيــة ضــد المــاء؛ األبــواط واألحذيــة؛ أبــواط
للرجال

) ( 213

التاريخ2019/05/28 :

العالمة التجارية رقم 36090 :
في الصنف 35 :
بإسم  :كافسان اياككابى سانايى في تيجاريت انونيم
شيركيتي

Date :28/05/2019
Trademark No.:36090
Class: 35
Applicant Name: KAVSAN AYAKKABI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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العنوان  :هاجيبيري ماهاليسي ،ييني سانايى سيتيسى،
كافلو جاديسي نو ,2:اسكيليب  -تشوروم  /تركيا

Applicant Address: HacipiriMahallesi, YeniSanayiSitesi, KavluCaddesi No:2, Iskilip - Corum /
TURKEY

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب (  )182بيت ساحور
فلسطين

Applicant for Correspondence : Nader J . Qumsieh P.O . BOX 182 Beit Sahour

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن البضائــع لصالــح الغيــر ،والمعنــى
بهــا الجلــود غيــر مشــغولة أو شــبه مشــغولة وجلــود حيوانــات
والجلــود القلــدة والجلــود الســميكة و الجلــود المســتخدمة الجــل
البطانــات ،المنتجــات المصنوعــات مــن الجلــود أو الجلــود القلــدة
أو مــواد أخــرى مصممــة لحمــل المــواد والحقائــب والمحافــظ
والصناديــق والصناديــق مصنوعــة مــن جلــد أو جلــد الســميك
وحقائــب مفاتيــح وصناديــق (األمتعــة) وحقائــب الســفر
والمظــات والشماســي والمظــات الشمســية وعصــي المشــي
والســياط وأطقــم تســخير الحصــان ومداســات ركــوب الســروج
واألحزمــة جلديــة (ســروج) والمالبــس بمــا فــي ذلــك المالبــس
الداخليــة والمالبــس الخارجيــة بخــاف المالبــس الواقيــة ذات
األغــراض الخاصــة والجــوارب واللفحــات [مالبــس] و شــاالت
وعصابــات و أوشــحة وأحزمــة [مالبــس] وألبســة القــدم واألحذيــة
والنعــال أو شباشــب والصنــادل وأغطيــة الــرأس والقبعــات
وقبعــات مــع واقــي للشــمس والقبعــات طواقــي [أغطيــة الــرأس]
وقبعــات بجحــم الجمجمــة وأحذيــة رياضيــة وأحذيــة الشــاطئ
واألحذيــة غيــر رســمية (الكاجــوال) واألحذيــة رســمية وأحذيــة
جلديــة وأحذيــة للرجــال وأحذيــة للنســاء وحــذاء رياضــي وأحذيــة
ضــد المــاء واألبــواط واألحذيــة وأبــواط للرجــال وذلــك لتمكيــن
الزبائــن مــن معاينــة بشــكل مريــح وشــراء تلــك البضائــع وقــد
تقــدم مثــل هــذه الخدمــات مــن خــال متاجــر البيــع بالتجزئــة
أو أســواق البيــع بالجملــة أو بواســطة األوســاط اإللكترونيــة أو
كتالوجــات الطلــب عبــر البريــد المباشــر

Goods/Services:
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, unworked
or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, leather used for
linings, goods made of leather, imitations of
leather or other materials, designed for carrying
items, bags, wallets, boxes and trunks made of
leather or stout leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery,
stirrups, straps of leather (saddlery), clothing,
including underwear and outerclothing, other
than special purpose protective clothing, socks,
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves,
belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets,
caps [headwear], skull caps, sneakers, beach
shoes, casual shoes, dress shoes, leather shoes,
shoes for men, shoes for women, sports shoes,
waterproof shoes, boots and shoes, boots for
men, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods, such services may be
provided by retail stores, wholesale outlets, by
means of electronic media or through mail order
catalogues

) ( 214

التاريخ2019/05/28 :

العالمة التجارية رقم 36092 :
في الصنف 35 :

Date :28/05/2019
Trademark No.:36092
Class: 35

العـدد السابع والعشرون

161

2019/12/18

Applicant Name: feras fouad darweesh jarwan

بإسم  :فراس فؤاد درويش جروان
العنوان  :نابلس_رفيديا _عمارة االتيرة
تلفون_0599255556

Applicant Address: nablus rafidia amaret alatera
tel 0599255556

عنوان التبليغ  :نابلس_رفيديا _عمارة االتيرة
تلفون_ , 0599255556فلسطين

Applicant for Correspondence : nablus rafidia
amaret alatera tel 0599255556

الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه االعمــال وتفعيــل النشــاط
المكتبــي

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 215

التاريخ2019/05/28 :

العالمة التجارية رقم 36094 :
في الصنف 36 :

Date :28/05/2019
Trademark No.:36094
Class: 36

بإسم  :مجموعة ابو جوهر التجارية الصناعية

Applicant Name: Majmo3et abo johar al tijareyah al sena3eya

العنوان  :اريحا  /شارع عين السلطان /عمارة ابو جوهر ،
الطابق الثاني

 Applicant Address: Are7a share3 3en al sultan3emaret abo johar -al tabeq al tani

عنوان التبليغ  :رام الله  -عمارة طنوس  -ط 6
فلسطين

Applicant for Correspondence : Ramallah - Tannous Building - 6th floor

خدمــات التأميــن  ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون المالــي ،والشــؤون
العقارية.

Goods/Services:
;Insurance; financial affairs; monetary affairs
real estate affairs.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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 :28/05/2019

التاريخ2019/05/28 :

العالمة التجارية رقم 36095 :

Trademark No.:36095

في الصنف 17 :

Class: 17

العنوان  :اريحا  /شارع عين السلطان /عمارة ابو جوهر ،
الطابق الثاني

Applicant Name: Majmo3et abo johar al tijareyah al sena3eya
 Applicant Address: Are7a share3 3en al sultan3emaret abo johar -al tabeq al tani

عنوان التبليغ  :رام الله  -عمارة طنوس  -ط 6
فلسطين

Applicant for Correspondence : ramallah – tannous building – 6th floor

المطــاط والغوتابرشــا والصمــغ واالسبســتوس والميــكا والمنتجات
المصنوعــة مــن هــذه المــواد وغيــر واردة فــي فئــات اخــرى ،مــواد
بالســتيكية متشــكلة بالبثــق لالســتعمال فــي التصنيــع ،مــواد
التغليــف والحشــو والعــزل ،انابيــب مرنــة غيــر معدنيــة.

Goods/Services:
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for
use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal

بإسم  :مجموعة ابو جوهر التجارية الصناعية

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

) ( 217

التاريخ2019/05/28 :

العالمة التجارية رقم 36096 :
في الصنف 19 :
بإسم  :مجموعة ابو جوهر التجارية الصناعية

Date :28/05/2019
Trademark No.:36096
Class: 19
Applicant Name: Majmo3et abo johar al tijareyah al sena3eya
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العنوان  :اريحا  /شارع عين السلطان /عمارة ابو جوهر ،
الطابق الثاني

 Applicant Address: Are7a share3 3en al sultan3emaret abo johar -al tabeq al tani

عنوان التبليغ  :رام الله  -عمارة طنوس  -ط 6
فلسطين

Applicant for Correspondence : ramallah – tannous building – 6th floor

البنــاء (غيــر المعدنيــة) ،انابيــب قاســية غيــر معدنيــة للمبانــي،
أســفلت وزفــت وقــار  ،مبانــي غيــر معدنيــة قابلــة للنقــل ،نصــب
مجســمات غيــر معدنيــة.

Goods/Services:
Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

) ( 218

Date :28/05/2019

التاريخ2019/05/28 :

العالمة التجارية رقم 36097 :

Trademark No.:36097

في الصنف 9 :

Class: 9
Applicant Name: HAYA AMEED HUSSIN
KORDI
Applicant Address: nablus sharea gharnata jawal
0599376300
Applicant for Correspondence : nablus sharea
gharnata jawal 0599376300

بإسم  :هيا عميد حسين كردي
العنوان  :نابلس -شارع غرناطه جوال 0599376300
عنوان التبليغ  :تابلس -شارع غرناطه جوال 0599376300

فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اجهــزة وادوات بصريــة  ,زجــاج بصريــات ,ســلع بصريــة ,عدســات
بصريــة

Goods/Services:
Application is herby mad for Registration of
Trade marke

) ( 219

التاريخ2019/05/28 :

Date :28/05/2019
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العالمة التجارية رقم 36098 :

Trademark No.:36098

في الصنف 29 :

Class: 29

بإسم  :شركة ابناء الحاج عيسى الطريفي للتجارة العامة
عادية عامة

Applicant Name: shareket abna’ al haj issa al
tarefe liltejara alama adeya ama

العنوان  :بيتونيا  -مفرق عين عريك  -حاجز ال  17سابقا

 Applicant Address: betunia - mafrak ein areekhajez al 17 sabeKan

عنوان التبليغ  :بيتونيا  -مفرق عين عريك  -حاجز ال  17سابقا

Applicant for Correspondence : betunia - mafrak
ein areek - hajez al 17 sabeKan

فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب  ،الزيــوت والدهــون الصالحــة
لــأكل  ،قشــدة (منتجــات ألبــان)  ،قشــدة مخفوقــة

Goods/Services:
eggs, milk and milk products , edible oils and
fats , Cream (dairy products),Cream ( Whipped

) ( 220

التاريخ2019/05/28 :

العالمة التجارية رقم 36099 :
في الصنف 3 :
بإسم  :ألين ماركيتنج ن.م ( )2011لمتد.
العنوان  6 :شيمون هابورسكايا  ،بات يام  ،إسرائيل

Date :28/05/2019
Trademark No.:36099
Class: 3
Applicant Name: Alin Marketing n.m (2011) Ltd.
Applicant Address6: Shimon Haborsekayi St.,
Bat Yam, Israel

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس،
عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب , 768 .فلسطين

Applicant for Correspondence : Firas Attereh Intellectual Property, Nablus, Galarya center, P.O. Box 768

العطــور ,مزيــات الروائــح الكريهــة لالســتخدام الشــخصي ؛
الزيــوت العطريــة؛ مســتحضرات التجميــل ,مســتحضرات لمعالجة
الشــعر الغيرمعالجــة ألغــراض تجميليــة ؛ مســتحضرات العنايــة
بالبشــرة الغيــر معالجــة ؛ مســتحضرات االســتحمام الغيــر معالجــة
 .غســوالت ترطيــب ,زيــوت؛ األقنعــة والكريمــات للشــعر والوجــه
والجســم واليديــن والقدميــن .زيــوت الحمــام ,امــاح االســتحمام؛
صابــون مســتحضرات التجميــل ,الصابــون لالســتخدام الشــخصي,
شــامبو للشــعر .بلســم للشــعر ,مســتحضرات مكياج,منظفــات
للوجــه.

Goods/Services:
Perfumes perfumery deodorants for personal use
essential oils Cosmetics preparations non-medicated hair treatment preparations for cosmetic purposes non-medicated skin care preparations non-medicated bath and shower preparations moisturizing
lotions oils masks and creams for the hair, face,
body, hands and feet bath oils bath salts cosmetic
soaps soaps for personal use hair shampoos hair
conditioners makeup preparations facial cleansers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Date :28/05/2019

التاريخ2019/05/28 :
العالمة التجارية رقم 36100 :

Trademark No.:36100

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: Kia Motors Corporation

بإسم  :كيا موتورز كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

العنوان  ،12 :هيوليونغ-رو  ،سيوشو-غو  ،سيئول،
جمهورية كوريا

Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الســيارات ,الســيارات الرياضيــة  ,الشــاحنات المغلقــة [المركبات],
الشــاحنات ,الحافــات ,المركبــات الكهربائية,

Goods/Services:
Automobiles sports cars vans [vehicles] trucks
motor buses electric vehicles

) ( 222

التاريخ2019/05/28 :
العالمة التجارية رقم 36101 :
في الصنف 12 :
بإسم  :وانلي تاير كوربوريشن لميتد
العنوان  :رقم  ،3وانلي رود ،اوتو تاون ،كونغهوا،
غوانغزهو سيتي ،غوانغدونغ بروفانس ،الصين
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب
 ، 74رام الله

Date :28/05/2019
Trademark No.:36101
Class: 12
Applicant Name: Wanli Tire Corporation Limited
Applicant Address: NO. 3, WANLI ROAD,
AOTOU TOWN, CONGHUA, GUANGZHOU
CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R. China
Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

إطــارات عجــات الســيارة ،إطــارات الســيارات ،االطــارات الهوائيــة،
االطــارات الصلبــة لعجــات الســيارات ،أغلفــة لالطــارات الهوائيــة،
االنابيــب الداخليــة لالطــارات الهوائيــة ،معــدات التصليــح
لالنابيــب الداخليــة ،اطــارات الدراجــات الهوائيــة ،االنابيــب
الداخليــة الطــارات الدراجــات الهوائيــة ،اطــارات بــدون انابيــب
للدراجــات الهوائيــة.

Goods/Services:
Tires for vehicle wheels Automobile tires Pneumatic tyres Solid tyres for vehicle wheels Casings for pneumatic tyres Inner tubes for pneumatic tires Repair outfits for inner tubes Bicycle
tyres Inner tubes for bicycle tyres Tubeless
tyres for bicycles.

) ( 223

Date :28/05/2019

التاريخ2019/05/28 :
العالمة التجارية رقم 36102 :

Trademark No.:36102

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: Wanli Tire Corporation Limited
Applicant Address: NO. 3, WANLI ROAD,
AOTOU TOWN, CONGHUA, GUANGZHOU
CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R. China

بإسم  :وانلي تاير كوربوريشن لميتد
العنوان  :رقم  ،3وانلي رود ،اوتو تاون ،كونغهوا،
غوانغزهو سيتي ،غوانغدونغ بروفانس ،الصين
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب
 ، 74رام الله
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

إطــارات عجــات الســيارة ،إطــارات الســيارات ،االطــارات الهوائيــة،
االطــارات الصلبــة لعجــات الســيارات ،أغلفــة لالطــارات الهوائيــة،
االنابيــب الداخليــة لالطــارات الهوائيــة ،معــدات التصليــح
لالنابيــب الداخليــة ،اطــارات الدراجــات الهوائيــة ،االنابيــب
الداخليــة الطــارات الدراجــات الهوائيــة ،اطــارات بــدون انابيــب
للدراجــات الهوائيــة.

Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah
Goods/Services:
Tires for vehicle wheels Automobile tires Pneumatic tyres Solid tyres for vehicle wheels Casings for pneumatic tyres Inner tubes for pneumatic tires Repair outfits for inner tubes Bicycle
tyres Inner tubes for bicycle tyres Tubeless
tyres for bicycles.

) ( 224
التاريخ2019/05/28 :
العالمة التجارية رقم 36103 :
في الصنف 12 :

Date 28/05/2019:
Trademark No.36103:
Class: 12
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Applicant Name: Wanli Tire Corporation Limited
Applicant Address: NO. 3, WANLI ROAD,
AOTOU TOWN, CONGHUA, GUANGZHOU
CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R. China

بإسم  :وانلي تاير كوربوريشن لميتد
العنوان  :رقم  ،3وانلي رود ،اوتو تاون ،كونغهوا،
غوانغزهو سيتي ،غوانغدونغ بروفانس ،الصين
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب
 ، 74رام الله

Applicant for Correspondence : Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

إطــارات عجــات الســيارة ،إطــارات الســيارات ،االطــارات الهوائيــة،
االطــارات الصلبــة لعجــات الســيارات ،أغلفــة لالطــارات الهوائيــة،
االنابيــب الداخليــة لالطــارات الهوائيــة ،معــدات التصليــح
لالنابيــب الداخليــة ،اطــارات الدراجــات الهوائيــة ،االنابيــب
الداخليــة الطــارات الدراجــات الهوائيــة ،اطــارات بــدون انابيــب
للدراجــات الهوائيــة.

Goods/Services:
Tires for vehicle wheels Automobile tires Pneumatic tyres Solid tyres for vehicle wheels Casings for pneumatic tyres Inner tubes for pneumatic tires Repair outfits for inner tubes Bicycle
tyres Inner tubes for bicycle tyres Tubeless
tyres for bicycles.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 225

التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36110 :
في الصنف 5 :
بإسم  :نيبون سودا كو ،.ال تي دي.
العنوان  : ،1-2اوتيماتشي -2تشومي ،تشيودا-كو،
طوكيو ،اليابان

Date :29/05/2019
Trademark No.:36110
Class: 5
Applicant Name: Nippon Soda Co., Ltd.
Applicant Address: 2 -1, Ohtemachi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين

Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah

مبيــدات القــراد؛ مبيــدات القــراد الســتخدامات زراعيــة وبســتانية
والحدائــق المنزليــة

Goods/Services:
Acaricides Acaricides for agricultural, horticultural, and home garden use

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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) ( 226

Date :30/05/2019

التاريخ2019/05/30 :

العالمة التجارية رقم 36121 :

Trademark No.:36121

في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :شركة ذا كيك بوتيك للحلويات مساهمة
خصوصية

Applicant Name: Sharekat Tha Cake Boutique
Lilhalawiyat Mosahama Khososiya

العنوان  :رام الله عين مصباح الشارع الرئيسي عمارة
النبالي والفارس

Applicant Address: Ramallah Ein Musba&apos;h Alshar&apos;e Alraeese Emaret
Alnabali Walfares
Applicant for Correspondence : Ramallah Emaret Omayya Tabeq 2

عنوان التبليغ  :رام الله عمارة أمية ط  2جوال 0599426408
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

بســكويت  ،خبــز  ،كعــك  ،كيــك  ،حلــوى  ،قهــوة اصطناعيــة ،
حلويــات  ،كعــك محلــى  ،فطائــر محــاة ( بانكيــك)  ،أقــراص محــاة
(حلويــات )  ،معجنــات  ،حلويــات بالنعنــاع  ،بســكويت بالزبــدة ،
بتــي فــور (كعــك)  ،كعكــة الوفــل  ،موســية شــوكوالته  ،موســية
حلــوى الفاكهــة

Goods/Services:
: Biscuits , Bread , Buns , Cakes , Candy , Coffee (Artificial ) , Confectionery , Cookies , Pan]cakes , Pastilles [confectionery] , Pâté [pastries
, Peppermint sweets , Petit-beurre biscuits , Petit-beurre biscuits , Waffles , Mousses (Choco]late) , Mousses (Dessert-) [confectionery

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم منح حماية على كلمة boutique cake the

) ( 227

التاريخ2019/05/30 :

العالمة التجارية رقم 36125 :
في الصنف 5 :
بإسم  :أسترازينيكا آ بي

Date :30/05/2019
Trademark No.:36125
Class: 5
Applicant Name: AstraZeneca AB
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ApplicantAddress: SE-151 85 Sodertalje, Sweden

 السويد، سوديرتالجي85 151 –  أس إي: العنوان

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760

 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدلية

( 228 )

Date :30/05/2019

2019/05/30 :التاريخ

36126 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36126

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: AstraZeneca AB

 أسترازينيكا آ بي: بإسم

Applicant Address: SE-151 85 Sodertalje, Sweden

 السويد، سوديرتالجي85 151 –  أس إي: العنوان

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760
Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and substances

 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدلية

( 229 )

Date :30/05/2019
Trademark No.:36127
Class: 30

2019/05/30 :التاريخ

36127 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
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Applicant Name: CHOCOLALA

بإسم  :شوكوالال

Applicant Address: RASALKHEMA-U.A.E

العنوان  :راس الخيمة – االمارات العربية المتحدة

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

لقهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ األرز والتابيــوكا
والســاغو؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛
الخبــز والمعجنــات والحلويــات؛ المثلجــات القابلــة لــأكل؛ الســكر
والعســل والدبــس؛ الخميــرة ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛
الخــل والصلصات(توابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج فــي الفئــة .30

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee rice, tapioca and sago flour and preparations made from
cereals bread, pastry and confectionery edible
ices sugar, honey, treacle yeast, baking-powder
salt mustard vinegar, sauces (condiments) spices ice, in class 30.

اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون االبيض والبنفسجي

) ( 230

Date :30/05/2019

التاريخ2019/05/30 :

العالمة التجارية رقم 36128 :

Trademark No.:36128

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: CHOCOLALA

بإسم  :شوكوالال
العنوان  :راس الخيمة – االمارات العربية المتحدة
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات تقديــم و توفيــر األطعمــة و المشــروبات غيــر الكحوليــة،
خدمــات توفيــر اإلقامــة المؤقتــة ،فــي الفئــة 43

Applicant Address: RASALKHEMA-U.A.E
Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760
Goods/Services:
Services for providing food and drink temporary accommodation, in class 43.

اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون االبيض والبنفسجي
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Date :30/05/2019

التاريخ2019/05/30 :

العالمة التجارية رقم 36129 :

Trademark No.:36129

في الصنف 25 :

Class: 25

بإسم  :شركة بست الين للخدمات واالستشارات االعالمية
مساهمة خصوصية

Applicant Name: Sharekat Best Line Lilkhadamat
Walestisharat Alelamiya Mosahama Khososiya

العنوان  :رام الله البيره عماره فايق خضر ياسين الطابق
2

Applicant Address: Ramallah Albireh Emaret
Fayeq Khader Yaseen Tabeq 2

عنوان التبليغ  :رام الله البيره عماره فايق خضر ياسين
الطابق 2
فلسطين

Applicant for Correspondence : Ramallah Albireh Emaret Fayeq Khader Yaseen Tabeq 2
Goods/Services:
Clothing, footwear, 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

) ( 232

التاريخ2019/05/30 :

العالمة التجارية رقم 36130 :
في الصنف 25 :
بإسم  :شركة بست الين للخدمات واالستشارات االعالمية
مساهمة خصوصية

Date :30/05/2019
Trademark No.:36130
Class: 25
Applicant Name: Sharekat Best Line Lilkhadamat
Walestisharat Alelamiya Mosahama Khososiya
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العنوان  :رام الله البيره عماره فايق خضر ياسين الطابق
2

Applicant Address: Ramallah Albireh Emaret
Fayeq Khader Yaseen Tabeq 2

عنوان التبليغ  :رام الله البيره عماره فايق خضر ياسين
الطابق 2

Applicant for Correspondence : Ramallah Albireh Emaret Fayeq Khader Yaseen Tabeq 2
Goods/Services:
Clothing, footwear, 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

) ( 233
Date :30/05/2019

التاريخ2019/05/30 :

العالمة التجارية رقم 36131 :

Trademark No.:36131

في الصنف 35 :

Class: 35

بإسم  :شركة بال اوت لت الستيراد وتجارة المالبس و
االحذيه

Applicant Name: SHARKT PAL OUT LET LELESTERAD WA TEJART ALMALABES WAL AHDIA

العنوان  :رام الله  -البيرة  -بجانب محطة الهدى
للمحروقات  -عمارة ابو قنيص

Applicant Address: Ramallah Albireh Bejaneb
Mahatat Alhuda Lilmahroqat Emaret Abu Qnes

عنوان التبليغ  :رام الله  -البيرة  -بجانب محطة الهدى
للمحروقات  -عمارة ابو قنيص
فلسطين

Applicant for Correspondence : Ramallah Albireh Bejaneb Mahatat Alhuda Lilmahroqat Emaret Abu Qnes

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 234

التاريخ09/06/2019 :

Date :09/06/2019
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العالمة التجارية رقم 36133 :

Trademark No.:36133

في الصنف 32 :

Class: 32

بإسم  :أروو جوس فاكتوري فور بوتلنج اند برودكشن كو.
ليمتد.

Applicant Name: Arrow Juice Factory For Bottling And Production Co. Ltd.
Applicant Address: Jeddah Industrial City,
Phase 4, P O Box 5981

العنوان  :مدينة جدة الصناعية ،فيس  ،4صندوق بريد
5981
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة غيــر الكحوليــة؛ المشــروبات غيــر الكحوليــة؛ عصائــر فواكــه؛
نكتــار الفواكــه؛ مشــروبات الفاكهــة؛ المشــروبات التــي تتضمــن
قطــع؛ المشــروبات الغازيــة (ســي اس دي)؛ بيــرة الزنجبيــل /
جعــة الزنجبيــل؛ مشــروبات طاقــة؛ مشــروبات الطاقــة؛ الميــاه
المعدنيــه؛ الميــاه الغازيــة؛ مــاء الصــودا؛ عصائــر الفواكــه المركــزة؛
مركــزات المشــروبات؛ االشــربة؛ عصائــر الخضــراوات [مشــروبات]؛
المســاحيق للمشــروبات العاديــة والفــوارة

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh
- West Bank – Tel 02-2989760
Goods/Services:
non-alcoholic beer non-alcoholic beverages
fruit juices fruit nectars fruit drinks floats carbonated beverages (CSD) ginger beer / ginger
ale power drinks energy drinks mineral water
aerated waters soda water smoothies syrups for
]beverages cordials vegetable juices [beverages
powders for still &amp; effervescent beverages

اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون الرمادي وخلفية سوداء

) ( 235

التاريخ2019/06/09 :

العالمة التجارية رقم 36135 :
في الصنف 11 :
بإسم  :شركة الخيال للتجارة العامة
العنوان  :بيت لحم -شارع القدس الخليل
عنوان التبليغ  :بيت لحم -شارع القدس الخليل
فلسطين

Date :09/06/2019
Trademark No.:36135
Class: 11
Applicant Name: Al-Khayal General Trading
Co.
Applicant Address: Bethlehem-Jerusalem Hebron Str Address for Servic
Applicant for Correspondence : Bethlehem-Jerusalem Hebron Str Address for Servic
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

لــوازم الحمامــات ،معــدات للحمام،معــدات لحمــام الســاونا،بطانات
الحمامــات ،أحــواض اســتحمام( بانيــو)  ،شــطافات ،حجــرات
مقصــورات لحمامــات الدش،حنفيــات للمواســير ،حنافيــات
صنابيــر لخطــوط األنابيــب ،مقاعــد تواليــت ،حمامــات الــدش،
مغاســل.

Goods/Services:
Bath fittings, bath installations, bath installations ( sauna), Bath Linings, bath tubs, Bidets,
cubicles (enclosures showers), faucets for pipes,
pipe lines cocks (spigots), seats( toilets), show)ers, sinks, taps (faucets

) ( 236

Date :09/06/2019

التاريخ2019/06/09 :

العالمة التجارية رقم 36136 :

Trademark No.:36136

في الصنف 19 :

Class: 19

بإسم  :شركة الخيال للتجارة العامة

Applicant Name: Al-Khayal General Trading Co

العنوان  :بيت لحم -شارع القدس الخليلقرب الحسين

Applicant Address: Near al Hussien hospitalBethlehem-Jerusalem Hebron Str Address of
the applicant
Applicant for Correspondence : Near al Hussien
hospitalBethlehem-Jerusalem Hebron Str Address of the applicant

عنوان التبليغ  :بيت لحم -شارع القدس الخليلقرب الحسين
فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

حجــارة صناعيــة ،بــاط مــن االســمنت ،ألــواح لألرضيــات الخشــبية
المزخرفــة ،جرانيــت ،رخــام ،فسيفســاء للبنــاء ،بــاط مــن االســمنت
 ،بــاط جــدران غيــر معدنــي للبنــاء ،اشــغال فنيــة مــن الحجــر
والخرســانة والرخــام

Goods/Services:
in respect of (a): artificial stones, cements slabs,
flooring ( parquet), Granite, marble, mosaics for
building, slabs Cement, wall tiles not of metal for
building, works of art f stone concrete and marble.

) ( 237

التاريخ2019/06/10 :
العالمة التجارية رقم 36137 :

Date :10/06/2019
Trademark No.:36137
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32 : في الصنف

Class: 32
Applicant Name: XL Energy International Corp
Applicant Address: P.O.B 3463, Road Town,
Tortola, Virgin Islands.
Applicant for Correspondence : 3rd Floor, Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.

 إكس أل إنيرجي إنترناشونال كورب: بإسم
 فيرجن، تورتوال، روود تاون،3463  صندوق بريد: العنوان
ايسالند
 اتقان للخدمات- المحامي مهند عساف: عنوان التبليغ
3ط- برج رام الله التجاري- رام الله-األستشارية
فلسطين

Goods/Services:
Energy Drinks

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات الطاقة

( 238 )

Date :10/06/2019
Trademark No.:36138
Class: 29
Applicant Name: Sharkeet Al Hamoudeh Lil
lmantojat Al ghethayah W Al zrayyeh W Al Synaeeah W Elsthmaryya
Applicant Address: ِAl Suoaher Al SharqyaPalestine
Applicant for Correspondence : Attorney Alaa
Jaffal - Al Bireh - Balou - Plaza Mall Building 6th Floor 05990413559
Goods/Services:
Yogurt

2019/06/10 :التاريخ

36138 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
 شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية: بإسم
والصناعية واالستثمارية
 فلسطين-  السواحرة الشرقية: العنوان
 عمارة-  البالوع-  البيرة-  المحامي عالء جفال: عنوان التبليغ
05990413559 / 6  ط- بالزا مول
فلسطين

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
البان
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) ( 239

Date :10/06/2019

التاريخ2019/06/10 :

العالمة التجارية رقم 36140 :

Trademark No.:36140

في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: SHARIKIT AL SOUSA
IKHWAN LMAWAS AL BINAA
Applicant Address: NABLUS - SHARE’E
YAFA - HAWAL : 059982035

بإسم  :شركة الصوصه اخوان لمواد البناء
العنوان  :نابلس  -شارع يافا  -جوال 0599825035 :

 Applicant for Correspondence : NABLUSSHARE’E YAFA - HAWAL : 059982035

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع يافا  -جوال 0599825035 :
فلسطين

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

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

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

) ( 240
التاريخ10/06/2019 :
العالمة التجارية رقم 36141 :
في الصنف 9 :

Date :10/06/2019
Trademark No.:36141
Class: 9

بإسم  :سيتيزن واتش كومباني اوف اميريكا ،اينك .دي/
بي/اي بولوفا

Applicant Name: Citizen Watch Company of
America, Inc. d/b/a Bulova

العنوان  :امباير ستيت بيلدينغ 350 ،فيفث افنيو ،الطابق
 ،29نيويورك ،نيويورك  ،10118الواليات المتحدة

Applicant Address: Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New
York, New York 10118,United States
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Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74,
RAMALLAH

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله
فلسطين

Goods/Services:
Sunglasses and eyeglasses.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النظارات الشمسية والنظارات الطبية.

) ( 241
Date :10/06/2019

التاريخ2019/06/10 :

العالمة التجارية رقم 36142 :

Trademark No.:36142

في الصنف 44 :

Class: 44
Applicant Name: Novartis AG

بإسم  :نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002: Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله
فلسطين

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74,
RAMALLAH

الخدمــات الطبيــة وتحديـدًا توفيــر المعلومــات الطبيــة ومعلومــات
المتابعــة لكشــف تطـ ّـور المــرض فــي مجــال علــم األعصــاب.

Goods/Services:
Medical services, namely providing medical and
tracking information for the detection of the disease progression in the field of neurology.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 242

التاريخ2019/06/10 :

العالمة التجارية رقم 36143 :
في الصنف 30 :

Date :10/06/2019
Trademark No.:36143
Class: 30

بإسم  :جمعية بيت عمواس التعاونية للتصنيع الزراعي

Applicant Name: jameyt Bet omwas AlTawneya lltsnee alzeraiy

العنوان  :القبيبا محافظة القدس

Applicant Address: Alqbeaba Mohafathet alqods
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عنوان التبليغ  :القبيبا محافظة القدس
فلسطين

Applicant for Correspondence : Alqbeaba Mohafathet alqods
Goods/Services:
Kake and Sweets

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كعك وحلويات

) ( 243

Date :10/06/2019

التاريخ2019/06/10 :

العالمة التجارية رقم 36144 :

Trademark No.:36144

في الصنف 30 :
بإسم  :جمعية كفر اللبد التعاونية االستهالكية
العنوان  :كفر اللبد وسط البلد
عنوان التبليغ  :كفر اللبد وسط البلد
فلسطين

Class: 30
Applicant Name: Jameyt kofr Allabad Al
taweneya
Al Istehlakeya
Applicant Address: Kofr Allabad wast Albalad
Applicant for Correspondence : Kofr Allabad
wast Albalad
Goods/Services:
Kake and Sweets

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كعك وحلويات

) ( 244

التاريخ2019/06/11 :
العالمة التجارية رقم 36145 :
في الصنف 28 :

Date :11/06/2019
Trademark No.:36145
Class: 28
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بإسم  :شركة فاليستاين بانثر سبورت للمالبس و األحذية
الرياضية

Applicant Name: sharekat falestayn banther
sport lelmalabes w elaheida elreyadia
Applicant Address: jareco

العنوان  :اريحا  -شارع مدفيدف
عنوان التبليغ  :اريحا  -شارع مدفيدف  -مقابل صيدلية
العربي ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Jericho - Medvedev Street - Opposite to Al Arabi Pharmacy

اللعــب وأدوات اللعــب ،أدوات الرياضــة الجمنازيــة واألدوات
الرياضيــة غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى ،زينــة لشــجرة عيــد
الميــاد

Goods/Services:
Games and playthings gymnastic and sporting
articles not included in other classes decorations
for Christmas trees

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 245

Date :12/06/2019

التاريخ2019/06/12 :
العالمة التجارية رقم 36147 :

Trademark No.:36147

في الصنف 29 :

Class: 29

بإسم  :الكبوس للتجارة والصناعة واالستثمار

Applicant Name: AL- KBOUS INDUSTRIAL
TRADING &amp; INVESTMENT CO.

العنوان  :منطقة الموقر الصناعية ،عمان – االردن ص ب
 ، ،851545عمان  ، ،الرمز البريدي 11185

Applicant Address: AL MUWAQQAR INDUSTRIAL ESTAT AMMAN, JORDAN, B.O.
BOX: 851545, POST CODE:AMMAN11185

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة ,فلسطين

Applicant for Correspondence:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد  ،خالصــات
ومســتخرجات اللحــوم  ،األطعمــة المحفوظة والفواكــه والخضروات
المحفوظــة  ،البيــض واللبــن  ،ومنتجــات األلبــان  ،والمربــى والزيــوت
والدهــون المعــدة للتغذيــة

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game meat extracts preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables jellies, jams, compotes eggs milk and
milk products edible oils and fats.

اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون االزرق واالحمر واالبيض
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) ( 246

Date :12/06/2019

التاريخ2019/06/12 :

العالمة التجارية رقم 36149 :

Trademark No.:36149
Class: 29

في الصنف 29 :

Applicant Name: KIND LLC

بإسم  :كيند إل إل سي

Applicant Address1372: Broadway, New York,
New York 10018
Applicant for Correspondence : Nablus- PO box
219 TEL 092389202

العنوان  1372 :برودواي ،نيويورك ،نيويورك 10018
عنوان التبليغ  :نابلس – شارع رفيديا عمارة جوال –
الطابق السادس ص ب  ,21فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

وجبــات خفيفــة صحيــة ،وبخاصــة ألــواح الوجبــات الخفيفــة التــي
أساســها المكســرات والبــذور؛ ألــواح الطعــام التــي أساســها الفواكه
والمكســرات المعالجــة ،ألــواح الوجبــات الخفيفــة التــي أساســها
المكســرات؛ ألــواح األطعمــة الخفيفــة التــي أساســها الفواكــه؛
أطعمــة خفيفــة أساســها األلبــان؛ لبــن رائــب (زبــادي)؛ جبنــة؛
أطعمــة خفيفــة أساســها الخضــراوات؛ أطعمــة خفيفــة أساســها
البطاطــا والبطاطــا الحلــوة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه؛
أطعمــة خفيفــة أساســها المكســرات والبــذور ،دهنــات أساســها
المكســرات ،الفواكــه المعالجــة (بمــا فــي ذلــك المكســرات)؛
المكســرات؛ فواكــه مجففــة؛ حلــوى الفواكــه؛ فواكــه منزوعــة المــاء؛
فواكــه مجففــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها المكســرات؛ منتجــات
ألبــان؛ حلــوى مصنوعــة مــن األلبــان؛ مشــروبات أساســها الحليــب؛
حلــوى مصنوعــة مــن اللبــن الرائــب (زبــادي)؛ مشــروبات لبــن رائــب
(زبــادي)؛ هــام (جيلــي)؛ مربيــات؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ دهنــات
الفواكــه والخضــراوات؛ صلصــات تغميــس للوجبــات الخفيفــة.

Goods/Services:
Healthy snacks, namely, nut and seed based
snack bars processed fruit and nut based food
bars, nut based snack food bars fruit based
snack food bars Dairy based snack foods yogurt cheese vegetable based snack foods potato
and sweet potato based snack foods fruit based
snack foods nut and seed based snack foods, nut
)based spreads, Processed fruits (including nuts
nuts dried fruits fruit desserts dehydrated fruits
desiccated fruits nut-based snack foods dairy
products dairy desserts milk based beverages
yogurt desserts yogurt beverages jellies jams
compotes fruit and vegetable spreads snack
dips.

) ( 247

التاريخ2019/06/12 :

Date :12/06/2019
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العالمة التجارية رقم 36150 :

Trademark No.:36150

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: KIND LLC

بإسم  :كيند إل إل سي
العنوان  1372 :برودواي ،نيويورك ،نيويورك 10018

Applicant Address1372: Broadway, New York,
New York 10018

عنوان التبليغ  :شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس – شارع
رفيديا عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص ب 219
فلسطين

Applicant
for
Correspondence:
SMAS INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box 219 TEL 092389202

غرانــوال؛ وجبــات خفيفــة مــن الغرانــوال؛ ألــواح الوجبــات
الخفيفــة التــي أساســها الغرانــوال ،خلطــات الغرانــوال؛ الحبــوب
ومســتحضرات الحبــوب؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب؛ ألــواح
مــن الحبــوب و ألــواح الطاقــة ،ألــواح الحبــوب ذات نســبة بروتيــن
عاليــة ،وجبــات خفيفــة مالحــة؛ القهــوة؛ وجبــات خفيفــة أساســها
الغــال ،وجبــات خفيفــة أساســها
األرز ،وجبــات خفيفــة أساســها ِ
القمــح؛ مثلجــات صالحــة لــأكل ،لبــن مجمــد ،بوظــة ،شــربات
[مثلجــات] ،شــراب [مثلجــات]؛ علكــة؛ وجبــات خفيفــة أساســها
الحبــوب والمكســرات تتألــف أساســا مــن منتجــات الحليــب؛
وجبــات خفيفــة تحتــوي أساســا علــى الخضــراوات؛ وجبــات خفيفــة
تحتــوي أساســا علــى البطاطــا والبطاطــا الحلــوة؛ معجنــات؛ فطائــر؛
موســلي [حلــوى مصنوعــة مــن الحبــوب المســحوقة والفواكــه
المجففــة] ،منكهــات للمشــروبات بخــاف الزيــوت العطريــة؛
صلصــات؛ مســاحيق لصنــع البوظــة؛ منكهــات طعــام بخــاف
الزيــوت العطريــة؛ مســتحضرات لتكثيــف الكريمــة المخفوقــة؛
عصائــر مركــزة للزينــة؛ دقيــق.

Goods/Services:
Granola granola snacks granola based snack
bars, granola mixes cereals and cereal preparations cereal based snack foods cereal bars and
energy bars, high protein cereal bars, savoury
snacks coffee rice based snack foods, grain
based snack foods, wheat based snack foods
edible ices, frozen yogurt, ice cream, sherberts
(ices), sorbets (ices) gum cereal and nut bar
snack foods mainly consisting of milk products
snack foods mainly containing vegetables snack
foods mainly containing potato and sweet potato
pastry pastries muesli, flavourings for beverages, other than essential oils sauces powders
for ice cream flavorings for food other than essential oils preparations for stiffening whipped
cream topping syrup flour

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 248
التاريخ2019/06/12 :

العالمة التجارية رقم 36151 :
في الصنف 29 :
بإسم  :كيند إل إل سي
العنوان  1372 :برودواي ،نيويورك ،نيويورك 10018
عنوان التبليغ  :شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس – شارع
رفيديا عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص ب 219
فلسطين

Date :12/06/2019
Trademark No.:36151
Class: 29
Applicant Name: KIND LLC
Applicant Address1372: Broadway, New York,
New York 10018
Applicant
for
Correspondence:
SMAS INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box 219 TEL 092389202

العـدد السابع والعشرون
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

وجبــات خفيفــة صحيــة ،وبخاصــة ألــواح الوجبــات الخفيفــة التــي
أساســها المكســرات والبــذور؛ ألــواح الطعــام التــي أساســها
الفواكــه والمكســرات المعالجــة ،ألــواح الوجبــات الخفيفــة التــي
أساســها المكســرات؛ ألــواح األطعمــة الخفيفــة التــي أساســها
الفواكــه؛ أطعمــة خفيفــة أساســها األلبــان؛ لبــن رائــب (زبــادي)؛
جبنــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الخضــراوات؛ أطعمــة خفيفــة
أساســها البطاطــا والبطاطــا الحلــوة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها
الفواكــه؛ أطعمــة خفيفــة أساســها المكســرات والبــذور،
دهنــات أساســها المكســرات ،الفواكــه المعالجــة (بمــا فــي
ذلــك المكســرات)؛ المكســرات؛ فواكــه مجففــة؛ حلــوى الفواكــه؛
فواكــه منزوعــة المــاء؛ فواكــه مجففــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها
المكســرات؛ منتجــات ألبــان؛ حلــوى مصنوعــة مــن األلبــان؛
مشــروبات أساســها الحليــب؛ حلــوى مصنوعــة مــن اللبــن الرائــب
(زبــادي)؛ مشــروبات لبــن رائــب (زبــادي)؛ هــام (جيلــي)؛ مربيــات؛
فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ دهنــات الفواكــه والخضــراوات؛ صلصات
تغميــس للوجبــات الخفيفــة.

Goods/Services:
Healthy snacks, namely, nut and seed based
snack bars processed fruit and nut based food
bars, nut based snack food bars fruit based
snack food bars Dairy based snack foods yogurt cheese vegetable based snack foods potato
and sweet potato based snack foods fruit based
snack foods nut and seed based snack foods, nut
)based spreads, Processed fruits (including nuts
nuts dried fruits fruit desserts dehydrated fruits
desiccated fruits nut-based snack foods dairy
products dairy desserts milk based beverages
yogurt desserts yogurt beverages jellies jams
compotes fruit and vegetable spreads snack
dips.

) ( 249
Date :12/06/2019

التاريخ2019/06/12 :

العالمة التجارية رقم 36152 :

Trademark No.:36152

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: KIND LLC

بإسم  :كيند إل إل سي
العنوان  1372 :برودواي ،نيويورك ،نيويورك 10018

Broad10018

عنوان التبليغ  :شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس – شارع
رفيديا عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص ب 219

Applicant for Correspondence : SMAS INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box 219
TEL 092389202

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

غرانــوال؛ وجبــات خفيفــة مــن الغرانــوال؛ ألــواح الوجبــات
الخفيفــة التــي أساســها الغرانــوال ،خلطــات الغرانــوال؛ الحبــوب
ومســتحضرات الحبــوب؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب؛ ألــواح
مــن الحبــوب و ألــواح الطاقــة ،ألــواح الحبــوب ذات نســبة بروتيــن
عاليــة ،وجبــات خفيفــة مالحــة؛ القهــوة؛ وجبــات خفيفــة أساســها
الغــال ،وجبــات خفيفــة أساســها
األرز ،وجبــات خفيفــة أساســها ِ
القمــح؛ مثلجــات صالحــة لــأكل ،لبــن مجمــد ،بوظــة ،شــربات
[مثلجــات] ،شــراب [مثلجــات]؛ علكــة؛ وجبــات خفيفــة أساســها
الحبــوب والمكســرات تتألــف أساســا مــن منتجــات الحليــب؛

York

Address1372:
York, New

Applicant
way, New

Goods/Services:
Granola granola snacks granola based snack
bars, granola mixes cereals and cereal preparations cereal based snack foods cereal bars and
energy bars, high protein cereal bars, savoury
snacks coffee rice based snack foods, grain
based snack foods, wheat based snack foods
edible ices, frozen yogurt, ice cream, sherberts
(ices), sorbets (ices) gum cereal and nut bar
snack foods mainly consisting of milk products

العـدد السابع والعشرون
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وجبــات خفيفــة تحتــوي أساســا علــى الخضــراوات؛ وجبــات خفيفة
تحتــوي أساســا علــى البطاطــا والبطاطــا الحلــوة؛ معجنــات؛ فطائــر؛
موســلي [حلــوى مصنوعــة مــن الحبــوب المســحوقة والفواكــه
المجففــة] ،منكهــات للمشــروبات بخــاف الزيــوت العطريــة؛
صلصــات؛ مســاحيق لصنــع البوظــة؛ منكهــات طعــام بخــاف
الزيــوت العطريــة؛ مســتحضرات لتكثيــف الكريمــة المخفوقــة؛
عصائــر مركــزة للزينــة؛ دقيــق.

snack foods mainly containing vegetables
snack foods mainly containing potato and sweet
potato pastry pastries muesli, flavourings
for beverages, other than essential oils sauces
powders for ice cream flavorings for food other than essential oils preparations for stiffening
whipped cream topping syrup flour

) ( 250
Date :12/06/2019

التاريخ2019/06/12 :

العالمة التجارية رقم 36153 :

Trademark No.:36153

في الصنف 29 :

Class: 29
Applicant Name: KIND LLC

بإسم  :كيند إل إل سي
العنوان  1372 :برودواي ،نيويورك ،نيويورك 10018

Broad10018

عنوان التبليغ  :شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس – شارع
رفيديا عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص ب 219
فلسطين

Applicant for Correspondence : SMAS INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box 219
TEL 092389202

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

وجبــات خفيفــة صحيــة ،وبخاصــة ألــواح الوجبــات الخفيفــة التــي
أساســها المكســرات والبــذور؛ ألــواح الطعــام التــي أساســها
الفواكــه والمكســرات المعالجــة ،ألــواح الوجبــات الخفيفــة التــي
أساســها المكســرات؛ ألــواح األطعمــة الخفيفــة التــي أساســها
الفواكــه؛ أطعمــة خفيفــة أساســها األلبــان؛ لبــن رائــب (زبــادي)؛
جبنــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الخضــراوات؛ أطعمــة خفيفــة
أساســها البطاطــا والبطاطــا الحلــوة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها
الفواكــه؛ أطعمــة خفيفــة أساســها المكســرات والبــذور،
دهنــات أساســها المكســرات ،الفواكــه المعالجــة (بمــا فــي
ذلــك المكســرات)؛ المكســرات؛ فواكــه مجففــة؛ حلــوى الفواكــه؛
فواكــه منزوعــة المــاء؛ فواكــه مجففــة؛ أطعمــة خفيفــة أساســها
المكســرات؛ منتجــات ألبــان؛ حلــوى مصنوعــة مــن األلبــان؛
مشــروبات أساســها الحليــب؛ حلــوى مصنوعــة مــن اللبــن الرائــب
(زبــادي)؛ مشــروبات لبــن رائــب (زبــادي)؛ هــام (جيلــي)؛ مربيــات؛
فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ دهنــات الفواكــه والخضــراوات؛ صلصات
تغميــس للوجبــات الخفيفــة.

York

Address1372:
York, New

Applicant
way, New

Goods/Services:
Healthy snacks, namely, nut and seed based
snack bars processed fruit and nut based food
bars, nut based snack food bars fruit based
snack food bars Dairy based snack foods yogurt cheese vegetable based snack foods potato
and sweet potato based snack foods fruit based
snack foods nut and seed based snack foods, nut
)based spreads, Processed fruits (including nuts
nuts dried fruits fruit desserts dehydrated fruits
desiccated fruits nut-based snack foods dairy
products dairy desserts milk based beverages
yogurt desserts yogurt beverages jellies jams
compotes fruit and vegetable spreads snack
dips.

العـدد السابع والعشرون
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Date :12/06/2019

التاريخ2019/06/12 :

العالمة التجارية رقم 36154 :

Trademark No.:36154

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: KIND LLC

بإسم  :كيند إل إل سي
العنوان  1372 :برودواي ،نيويورك ،نيويورك 10018

Broad10018

عنوان التبليغ  :شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس – شارع
رفيديا عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص ب 219
فلسطين

Applicant for Correspondence : SMAS INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box 219
TEL 092389202
Goods/Services:
Granola granola snacks granola based snack
bars, granola mixes cereals and cereal preparations cereal based snack foods cereal bars and
energy bars, high protein cereal bars, savoury
snacks coffee rice based snack foods, grain
based snack foods, wheat based snack foods
edible ices, frozen yogurt, ice cream, sherberts
(ices), sorbets (ices) gum cereal and nut bar
snack foods mainly consisting of milk products
snack foods mainly containing vegetables snack
foods mainly containing potato and sweet potato
pastry pastries muesli, flavourings for beverages, other than essential oils sauces powders
for ice cream flavorings for food other than essential oils preparations for stiffening whipped
cream topping syrup flour

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

غرانــوال؛ وجبــات خفيفــة مــن الغرانــوال؛ ألــواح الوجبــات
الخفيفــة التــي أساســها الغرانــوال ،خلطــات الغرانــوال؛ الحبــوب
ومســتحضرات الحبــوب؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب؛ ألــواح
مــن الحبــوب و ألــواح الطاقــة ،ألــواح الحبــوب ذات نســبة بروتيــن
عاليــة ،وجبــات خفيفــة مالحــة؛ القهــوة؛ وجبــات خفيفــة أساســها
الغــال ،وجبــات خفيفــة أساســها
األرز ،وجبــات خفيفــة أساســها ِ
القمــح؛ مثلجــات صالحــة لــأكل ،لبــن مجمــد ،بوظــة ،شــربات
[مثلجــات] ،شــراب [مثلجــات]؛ علكــة؛ وجبــات خفيفــة أساســها
الحبــوب والمكســرات تتألــف أساســا مــن منتجــات الحليــب؛
وجبــات خفيفــة تحتــوي أساســا علــى الخضــراوات؛ وجبــات خفيفــة
تحتــوي أساســا علــى البطاطــا والبطاطــا الحلــوة؛ معجنــات؛ فطائــر؛
موســلي [حلــوى مصنوعــة مــن الحبــوب المســحوقة والفواكــه
المجففــة] ،منكهــات للمشــروبات بخــاف الزيــوت العطريــة؛
صلصــات؛ مســاحيق لصنــع البوظــة؛ منكهــات طعــام بخــاف
الزيــوت العطريــة؛ مســتحضرات لتكثيــف الكريمــة المخفوقــة؛
عصائــر مركــزة للزينــة؛ دقيــق.

York

Address1372:
York, New

Applicant
way, New
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36155 :
في الصنف 3 :

Date :13/06/2019
Trademark No.:36155
Class: 3
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Applicant Name: .Sanrio Company, Ltd

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

OsaJapan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

مســتحضرات التبييــض ومــواد أخــرى تســتعمل فــي غســل وكــي
المالبــس؛ مســتحضرات التنظيــف والتلميــع والفــرك والكشــط؛
الصابــون غيــر الطبــي؛ المــواد العطريــة؛ الزيــوت العطريــة؛
مســتحضرات التجميــل ومســتحضرات الزينــة غيــر الطبيــة؛
لوشــن الشــعر غيــر الطبــي؛ منظفــات األســنان غيــر الطبيــة؛
مســتحضرات تعطيــر الغــرف؛ مســتحضرات العنايــة باألظافــر؛
منتجــات ومســتحضرات للعنايــة بالشــعر والبشــرة وتنظيفهــا ؛
لواصــق ألغــراض التجميــل؛ لوشــن مــا بعــد الحالقــة ؛ مضــادات
للتعــرق؛ مســتحضرات مضــادة للشــواش لألغــراض المنزليــة؛
الروائــح العطريــة؛ لحــاء الكالجــة للغســيل؛ أمــاح االســتحمام؛
مســتحضرات التجميــل التــي توضــع عنــد االســتحمام؛ أقنعــة
التجميــل؛ أمــاح القصــر؛ صــودا القصــر؛ نيلــة للغســيل ِّ
(الصبغــة
الزرقــاء)؛ رذاذ تلطيــف رائحــة األنفــاس؛ أشــرطة إلنعــاش رائحــة
الفــم؛ المــواد الكيميائيــة لتفتيــح األلــوان ألغــراض منزليــة (غســل
المالبــس)؛ مســتحضرات إزالة األلــوان؛ أطقم مســتلزمات التجميل؛
مســتحضرات تجميــل لغايــات التخســيس؛ مســتحضرات
التجميــل للحيوانــات؛ أعــواد قطــن لغايــات التجميــل؛ الصــوف
القطنــي ألغــراض التجميــل؛ كريمــات التجميــل؛ كريمــات تفتيــح
البشــرة؛ كريمــات للجلــد المدبــوغ؛ مزيــات الدهون؛ ملمعــات أطقم
األســنان؛ المســتحضرات لتنظيــف أطقــم األســنان االصطناعيــة ؛
مزيــات الروائــح الكريهــة لالســتخدام البشــري؛ مزيــات الروائــح
الكريهــة للحيوانــات والحيوانــات األليفــة؛ المنظفــات؛ اصبــاغ
تجميــل؛ مــاء الكولونيــا العطــري؛ مــاء الزينــة المعطــر؛ أصبــاغ
للشــعر؛ ملونــات الشــعر؛ كريــم شــعر وجــل الشــعر والشــامبو
ومســتحضرات تلطيــف الشــعر ومســتحضرات ترطيــب الشــعر؛
العطــور؛ احمــر الشــفاه؛ كريمــات وغســوالت البشــرة والوجــه؛
األظافــر المســتعارة؛ ملمعــات األظافــر والورنيــش والمخففــات
الخاصــة بهــا؛ مســتحضرات الوقايــة مــن اشــعة الشــمس؛
مســتحضرات تبييــض [مزيــات ألــوان] ألغــراض التجميــل؛
نكهــات الكعــك (زيــوت عطريــة)؛ مســتحلبات التنظيــف لغايــات
الزينــة؛ مســتحضرات تجميــل الحواجــب؛ أقــام تحديــد الحواجــب؛
منعمــات األقمشــة (الســتخدامات غســيل المالبــس)؛ الرمــوش
المســتعارة؛ شــمع األرضيــات؛ بخــاخ تثبيــت الشــعر؛ مســتحضرات
تجعيــد الشــعر؛ مبيضــات الغســيل؛ مســتحضرات نقــع الغســيل
؛ نشــا الغســيل؛ اللوشــن لغايــات التجميــل؛ الماكيــاج؛ مســاحيق
الماكيــاج؛ مســتحضرات المكيــاج؛ مســتحضرات إزالــة المكيــاج؛
الماســكارا؛ غســول الفــم لغيــر الغايــات الطبيــة؛ ملصقــات
األشــكال الفنيــة لألظافــر؛ مســتحضرات العنايــة باألظافــر؛ أقــام
التحديــد التجميليــة ؛ ملمعــات األثــاث واألرضيــات؛ مراهــم
ألغــراض التجميــل؛ األوعيــة التــي تحتــوي علــى أوراق الــورود
(معطــرات)؛ حجــر الخفــاف؛ قمــاش ســحج (ســنفرة)؛

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for
laundry use cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations non-medicated soaps
perfumery essential oils non-medicated cosmetics and toiletry preparations non-medicated
hair lotions non- medicated dentifrices room
fragrancing preparations manicure preparations products and preparations for the care and
cleansing of hair and skin adhesives for cosmetic purposes after-shave lotions antiperspirants
antistatic preparations for household purposes
aromatics quillaia bark for washing bath salts
cosmetic preparations for baths beauty masks
bleaching salts bleaching soda bluing for laundry breath freshening sprays breath freshening
strips color-brightening chemicals for household purposes [laundry] color-removing preparations cosmetic kits cosmetic preparations for
slimming purposes cosmetics for animals cotton sticks for cosmetic purposes cotton wool
for cosmetic purposes cosmetic creams skin
whitening creams creams for leather degreasers
denture polishes preparations for cleaning dentures deodorants for human beings deodorants
for animals and pets detergents cosmetic dyes
Eau de Cologne toilet water hair dyes hair
colorants hair cream, hair gel, shampoos, hair
conditioner and hair moistening preparations
perfumes lipsticks skin and face creams and lotions false nails nail polishes and varnishes and
thinners therefor sun block bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes cake
flavourings [essential oils] cleansing milk for
toilet purposes eyebrow cosmetics eyebrow
pencils fabric softeners [for laundry use] false
eyelashes floor wax hair spray hair waving
preparations laundry bleach laundry soaking
preparations laundry starch lotions for cosmetic
purposes make-up make-up powder make-up
preparations make-up removing preparations
mascara mouth washes,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant
Address1-6-1:
,
ki,
Shinagawa-ku,
Tokyo,
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ورق الصنفــرة؛ الخشــب المعطــر؛ شــامبو للحيوانــات األليفــة؛
كريمــات لألحذيــة؛ ملمعــات لألحذيــة؛ شــمع لألحذيــة؛
مســتحضرات تنعيــم [تنشــية]؛ صابــون النســيج ليصبــح ناصــع
اللــون؛ ملمــع نشــوي ألغــراض الغســيل؛ مســتحضرات تســمير
البشــرة بأشـ ّـعة الشــمس؛ المناديل المشــربة بلوشــن مستحضرات
التجميــل؛ مســتحضرات إزالــة الورنيــش؛ الشــمع الزالــة الشــعر؛
شــمع غســيل المالبــس؛ شــمع التلميــع؛ شــمع للجلــد المدبــوغ؛
مســتحضرات إزالــة الشــعر ؛ الجــل البترولــي لغايــات التجميــل؛
الصــور المنقولــة التزيينيــة ألغــراض التجميــل؛ أعــواد البخــور ؛
الروائــح العطريــة؛ ورق النشــاف الزيتــي للجلــود؛ مناديــل تنظيــف
الوجــه الورقيــة؛ مســتحضرات لالســتحمام ،لغيــر الغايــات الطبيــة
وقصبــات نشــر الروائــح العطريــة فــي الجــو

not for medical purposes nail art stickers nail
care preparations cosmetic pencils polish for
furniture and flooring pomades for cosmetic
purposes potpourris [fragrances] pumice stone
sandcloth sandpaper scented wood shampoos for pets shoe cream shoe polish shoe
wax smoothing preparations [starching] soap
for brightening textile starch glaze for laundry
purposes sun-tanning preparations tissues impregnated with cosmetic lotions varnish-removing preparations depilatory wax laundry wax
polishing wax waxes for leather depilatory
preparations jelly (petroleum) for cosmetic purposes decorative transfers for cosmetic purposes incense sticks [joss sticks] fragrances oil
blotting paper for skins facial blotting papers
bath preparations, not for medical purposes, air
fragrance reed diffusers.
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36156 :
في الصنف 4 :
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البيرة  ,فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الزيــوت والشــحوم الصناعيــة؛ المزلقــات؛ مركبــات المتصــاص
الغبــار ومركبــات الترطيــب والتثبيــت؛ الوقــود (بمــا فــي ذلــك
وقــود المحــركات) والمضيئــات؛ الشــموع والفتائــل؛ شــموع شــجرة
عيــد الميــاد؛ مســتحضرات إزالــة الغبــار؛ شــحم للســيور؛ شــحم
تلميــع الجــزم؛ الشــحم للجلــد المدبــوغ؛ الشــحم لألحذيــة؛ فتائــل
المصابيــح؛ األضــواء الليليــة (شــموع)؛ مســتحضرات منــع االنــزالق
للســيور؛ الزيــت لحفــظ الجلــد المدبــوغ؛ زيــوت للدهانــات؛ لفافــات
لإلضــاءة؛ مركبــات تثبيــت الغبــار للكناســة؛

Date :13/06/2019
Trademark No.:36156
Class: 4
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Industrial oils and greases lubricants dust absorbing, wetting and binding compositions fuels
(including motor spirit) and illuminants candles,
wicks Christmas tree candles dust removing
preparations grease for belts grease for boots
grease for leather grease for shoes lamp wicks
nightlights [candles] non-slipping preparations
for belts oil for the preservation of leather oils
for paints spills for lighting dust
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الفتائــل للشــموع؛ زيــت الديــزل؛ زيــت الديــزل؛ زيــت الغــاز؛ غــاز
الوقــود؛ غــاز النفــط؛ الكيروســين؛ البنزيــن؛ المزلقــات؛ دهــن
الصــوف؛ شــمع للزالجــات

binding compositions for sweeping wicks for candles diesel oil diesel oil gas oil fuel gas oil-gas
kerosene petrol lubricants lanolin wax for skis.
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36157 :
في الصنف 5 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Date :13/06/2019
Trademark No.:36157
Class: 5
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

المســتحضرات الصيدالنيــة والبيطريــة؛ المســتحضرات الصحيــة
لألغــراض الطبيــة؛ مــواد وأغذيــة الحميــة المعــدة لإلســتعمال
الطبــي أو البيطــري ،أغذيــة لألطفــال الرضــع؛ مــواد الحميــة
للبشــر والحيوانــات؛ ولصقــات الجــروح ،ومــواد التضميــد؛ مــواد
حشــو االســنان؛ شــمع األســنان؛ المطهــرات؛ مســتحضرات إبــادة
الطفيليــات؛ مبيــدات الفطريــات ،مبيــدات األعشــاب الضــارة؛
القطــن المــاص؛ حشــوة ماصــة؛ أربطــة الصقــة لغايــات طبيــة؛
لصقــات؛ األشــرطة الالصقــة لغايــات طبيــة؛ مســتحضرات تلطيف
الجــو؛ مســتحضرات تنقيــة الهــواء؛ مســتحضرات إزالــة الروائــح
الكريهــة مــن الجــو؛ أغذيــة ومســتحضرات البروتيــن الزاللــي
لالســتخدامات الطبيــة؛ حليــب البروتيــن الزاللــي لالســتخدامات
ِّ
الطبيــة؛ غســول للحيوانــات؛ قطــن معقــم؛ معقمات؛ بلســم لغايات
طبيــة؛ ضمــادات صحيــة؛ ضمــادات للحيــض؛ الضمــادات لغايــات
التضميــد؛ والمســتحضرات العالجيــة لالســتحمام؛ مســتحضرات
اســتحمام لألغــراض الطبيــة؛ أمــاح إســتحمام لغايــات طبيــة؛
مغاطــس أكســجين؛ أمــاح لمغاطــس الميــاه المعدنيــة؛ أحزمــة
للفــوط الصحيــة [المناديــل الصحيــة]؛ أســاور لغايــات طبيــة؛
لبــادات اإلرضــاع الطبيعــي؛ الشــموع الطبيــة؛ كبســوالت األدويــة؛
كبســوالت لغايــات صيدالنيــة؛ علكــة لغايــات طبيــة؛ أطــواق
مضــادة للطفيليــات للحيوانــات؛ الحلويــات الطبيــة؛ تعقيــم
عدســات العيــن ،نقــع ،مســتحضرات تخزيــن وتنظيــف؛ المزلقــات
والمحاليــل مــن أدل و/أو مــن أجــل االســتخدام مــع العدســات
الالصقــة؛ وســائل منــع الحمــل الكيميائيــة ؛ مســتحضرات عــاج
مســامير القــدم؛ حلقــات مســامير القــدم؛

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations sanitary preparations for medical purposes dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies dietary supplements
for human beings and animals plasters, materials
for dressings material for stopping teeth dental
wax disinfectants preparations for destroying
vermin fungicides, herbicides absorbent cotton
absorbent wadding adhesive bands for medical purposes adhesive plaster adhesive tapes
for medical purposes air freshening preparations air purifying preparations air deodorizing
preparations albuminous foodstuffs and preparations for medical purposes albuminous milk
for medical purposes animal washes antiseptic
cotton antiseptics balms for medical purposes
hygienic bandages menstruation bandages bandages for dressings therapeutic preparations for
the bath bath preparations for medical purposes
bath salts for medical purposes oxygen baths
salts for mineral water baths belts for sanitary
napkins [towels] bracelets for medical purposes
breast-nursing pads medicated candies capsules
for medicines

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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قطــن لغايــات طبيــة؛ لصقــات للجــروح البســيطة؛ مســتحضرات
صيدالنيــة لعــاج قشــرة الــرأس؛ مزيــات الروائــح الكريهــة ،لغيــر
اســتخدامات البشــر أو الحيوانــات؛ مزيــات روائــح كريهــة للمالبــس
واألقمشــة؛ منظفــات لالســتخدامات طبيــة؛ أغذيــة الحميــة ،المــواد
والمشــروبات المعـ ّـدة للغايــات الطبيــة؛ أغذيــة الحمية؛ مــواد الحمية
الغذائيــة؛ مطهــرات ألغــراض صحيــة؛ غســوالت (لوشــن)للكالب؛
غســوالت للــكالب؛ طــاردات للــكالب؛ المشــروبات الدوائيــة؛ غســول
العيــون؛ صناديــق اإلســعافات األوليــة (المعبــأة)؛ لواصــق إلتقــاط
الذبــاب؛ ورق إلتقــاط الذبــاب؛ مســتحضرات للقضــاء علــى الذبــاب؛
غــراء للذبــاب؛ عالجــات لتعــرق االقــدام؛ شــاش للتضميــد؛ مبيــدات
الجراثيــم؛ خشــب أرز يســتخدم كطــارد للحشــرات؛ دهــون لغايــات
طبيــة؛ منقوعــات دوائيــة؛ طــاردات حشــرات؛ مبيــدات الحشــرات؛
الجــل البترولــي لالســتخدامات الطبيــة؛ ســراويل للحيــض؛ ســراويل
صحيــة؛ الطحيــن اللبنــي (لألطفــال)؛ الالكتــوز للغايــات الطبيــة؛
مناديــل ورقيــة مشــربة بغســوالت (لوشــن)صيدالنية؛ غســوالت
(لوشــن)لغايات صيدالنيــة؛ الغســوالت لالســتخدامات البيطريــة؛
ّ
قطــع كراميــل او حلــوى صغيــرة؛ مشــروبات حليــب مملــت لغايــات
طبيــة؛ المشــروبات الدوائيــة؛ كحــول دوائــي؛ أعشــاب دوائيــة؛
زيــوت دوائيــة؛ شــاي دوائــي؛ علــب الــدواء (محمولــة) (معبــأة)؛
أدويــة لالســتخدام البشــري؛ لبــادات الحيــض؛ ســدادات قطنيــة
للحيــض؛ منثــول؛ المراهــم؛ مكمــات الغــذاء المعدنيــة؛ ورق
مضــاد للعــث؛ مســتحضرات مضــادة للعــث؛ غســول الفــم؛ طيــن
للمغاطــس؛ حفاضــات لمرضــى الســلس البولــي؛ ؛ مــواد التغذيــة
المضافــة لالســتخدامات الطبيــة ؛ ســراويل الداخليــة الصحيــة؛
المناديــل صحيــة؛ الفــوط الصحيــة؛ الســراويل الداخليــة الصحيــة؛
الســراويل ،الممتصــة ،لمرضــى الســلس البولــي؛ الفــوط النســائية
التــي توضــع داخــل الســراويل الداخليــة؛ مبيــدات طفيليــات؛
حبــات الــدواء للغايــات الصيدالنيــة؛ المســتحضرات الكيميائيــة
لتشــخيص الحمــل؛ شــاي مختــزل لغايــات طبيــة؛ عالجــات للتعــرق؛
مكمــات للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى هــام ملكــي؛ هــام ملكــي
لغايــات صيدالنيــة؛ مناشــف صحيــة؛ مســتحضرات صيدالنيــة
للعنايــة بالبشــرة؛ أمــاح للشــم؛ مســتحضرات تعقيــم؛ ومراهــم
لحــروق الشــمس؛ مســتحضرات حــروق الشــمس لالســتخدامات
الصيدالنيــة؛ الشــراب المركــز للغايــات الطبيــة؛ مســتحضرات
الفيتامينــات؛ عيــدان قطنيــة لألغــراض الطبيــة؛ مســتحضرات
الوقايــة مــن أشــعة الشــمس للغايــات الطبيــة ؛ كمــادات؛
ضمــادات؛ الكمــادات والضمــادات لتخفيــض درجــة حــرارة الجســم
أو للتخفيــف مــن ّ
الحمــى أو الصــداع؛ مــواد التضميــد (طبيــة)؛
عقاقيــر لالســتخدام الطبــي؛ مخففــات الحمــى؛ شــاي األعشــاب؛
كمــادات خــردل؛ المســتحضرات الطبيــة ألغــراض التنحيــف؛
أليــاف الحميــة؛ مكمــات للحميــة الغذائيــة للحيوانــات؛ حفاضــات
أطفــال علــى شــكل ســراويل؛ الحفاظــات ؛ حفاضــات أطفــال علــى
شــكل ســراويل؛ مكمــات التغذيــة؛ زيــت كبــد ســمك القــد؛ حبــوب
تنحيــف؛ أقــراص طبيــة محــاة لغايــات صيدالنيــة؛ مســحوق
اللؤلــؤ لغايــات طبيــة؛ مزلقــات جنســية شــخصية؛ مكمــات
للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى حبــوب اللقــاح؛ مكمــات الحميــة
الغذائيــة البروتينيــة؛ المكمــات الغذائيــة البروتينيــة للحيوانــات؛
مكمــات للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى العكبــر؛ الشــامبو الطبــي؛
الصابــون العالجــي ؛ لوشــن الشــعر الطبــي ومنظفــات األســنان
الطبيــة؛ الخميــرة للغايــات الصيدالنيــة ،الرقــع الالصقــة لمكمــات
الفيتامينــات ،األســاور المشــربة بطــاردات الحشــرات
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capsules for pharmaceutical purposes chewing
gum for medical purposes antiparasitic collars
for animals medicated confectionery contact
lens disinfecting, rinsing, storing and cleaning
preparations lubricants and solutions for and/or
for use with contact lenses chemical contraceptives corn remedies corn rings for the feet cotton
for medical purposes court plaster pharmaceutical preparations for treating dandruff deodorants, other than for human beings or for animals
deodorants for clothing and textiles detergents
for medical purposes dietetic foods, substances and beverages adapted for medical purposes
dietetic foods dietetic substances disinfectants
for hygiene purposes dog lotions dog washes
repellents for dogs medicinal drinks eye-washes first-aid boxes [filled] fly catching adhesives
fly catching paper fly destroying preparations
fly glue remedies for foot perspiration gauze
for dressings germicides cedar wood for use
as an insect repellent greases for medical purposes medicinal infusions insect repellents insecticides petroleum jelly for medical purposes
menstruation knickers sanitary knickers lacteal
flour [for babies] lactose for medical purposes
tissues impregnated with pharmaceutical lotions
lotions for pharmaceutical purposes lotions for
veterinary purposes lozenges malted milk beverages for medical purposes medicinal drinks
medicinal alcohol medicinal herbs medicinal
]oils medicinal tea medicine cases [portable
[filled] medicines for human purposes menstruation pads menstruation tampons menthol ointments mineral food-supplements mothproofing
paper mothproofing preparations mouthwashes
mud for baths diapers for incontinence nutritional additives for medical purposes sanitary
panties sanitary napkins sanitary pads sanitary
pants pants, absorbent, for incontinence panty
liners parasiticides pills for pharmaceutical
purposes chemical preparations for the diagnosis of pregnancy reducing tea for medical
purposes remedies for perspiration royal jelly
dietary supplements royal jelly for pharmaceutical purposes sanitary towels pharmaceutical
preparations for skincare smelling salts sterilising preparations sunburn ointments sunburn
preparations for pharmaceutical purposes syrups for pharmaceutical purposes vitamin preparations cotton sticks for medical purposes
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sun blocks for medical purposes poultices
compresses poultices and/or compresses for
lowering body temperature or for the relief of
fever or headache dressings [medical] drugs for
medical purposes febrifuges herb teas mustard
poultices medical preparations for slimming
purposes dietary fibre dietary supplements for
animals babies’ napkin-paints [diaper-pants]
diapers diaper-pants nutritional supplements
cod-liver oil slimming pills pastilles for pharmaceutical purposes pearl powder for medical
purposes personal sexual lubricants pollen dietary supplements protein dietary supplements
protein dietary supplements for animals propolis dietary supplements medicated shampoos
medicated soap medicated hair lotions and
medicated dentifrices yeast for pharmaceutical
purpose, vitamin supplement patches, bracelets
impregnated with insect repellent.
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Goods/Services:
Hand tools and implements (hand-operated)
cutlery side arms beard clippers cutters for
wine bottle foil can openers razor cases cuticle
nippers cuticle tweezers cutters cutting tools
implements for decanting liquids depilation
appliances embossers nail clippers [electric or
non-electric] nail extractors fingernail polishers
forks garden tools hair clippers for personal use
hand implements for hair curling

العــدد والمعــدات اليدويــة (المشــغلة باليــد) ؛ أدوات القطــع
الفضيــة للمائــدة؛ واألســلحة البيضــاء؛ مقصــات شــعر اللحــى؛
مقصــات فلينــات قنانــي النبيــذ؛ فاتحــات العلــب المعدنيــة؛
وعلــب شــفرات الحالقــة؛ قراضــات البشــرة الميتــة؛ مالقــط البشــرة
الميتــة؛ القطاعــات؛ ادوات القطــع؛ مســتلزمات لصــب الســوائل؛
أدوات نــزع الشــعر؛ أدوات نقــش؛ مقلمــات أظافــر كهربائيــة أو
غيــر كهربائيــة؛ كماشــات اقتــاع المســامير؛ ملمعــات أظافــر
اليــد؛ الشــوك؛ عــدد الحدائــق؛ ماكنــات حالقــة الشــعر لالســتخدام
الشــخصي؛ األدوات اليدويــة لتجعيــد الشــعر؛ مالقــط إزالة الشــعر؛
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معــاول تحطيــم الجليــد؛ مناشــير التشــكيل ؛ الســكاكين؛ مقلمــات
العشــب؛ مشــاحذ جلديــة؛ أدوات الرفــع؛ مبــارد األظافــر؛ مبــارد
األظافــر ،الكهربائيــة؛ كماشــات مســامير؛ مبــارد إبريــة؛ كماشــات
األظافــر؛ مثاقــب ترقيــم؛ وأدوات فتــح المحــار؛ أطقــم العنايــة
بأظافــر القدميــن؛ أجهــزة إبــادة طفيليــات النبــات؛ شــفرات
ماكينــات الحالقــة؛ مشــاحذ جلديــة لألمــواس؛ وشــفرات الحالقــة،
الكهربائيــة أو غيــر الكهربائيــة؛ والمقصــات؛ أدوات ســن (شــحذ)؛
ّ
المالعــق؛ مرشــات المبيــدات الحشــرية (أدوات يدويــة)؛ المرشــات
(أدوات يدويــة) الســتخدامات الحدائــق لــرش مبيــدات األعشــاب
ّ
ّ
الضــارة؛ المرشــات المســتخدمة للبســتنة (أدوات يدويــة)؛
ّ
مدقــات ثقيلــة (عــدد يدويــة)؛ أدوات المائــدة؛ فتاحــات العلــب،
غيــر الكهربائيــة؛ قطاعــات اللحــم والخضــراوات ،الســكاكين،
آالت التمزيــق والتقطيــع إلــى شــرائح ،القطــع واللــوازم التابعــة
لهــا؛ مقصــات تشــكيل الحــواف؛ مــكاوي تجعيــد شــعر؛ مالقــط
لتجعيــد الشــعر؛ أطقــم العنايــة بأظافــر اليديــن؛ وعلــب أدوات
الحالقــة؛ مالقــط الشــعر؛ مشــراحات بيــض (غيــر الكهربائيــة)؛
مشــراحات الجبــن (غيــر الكهربائيــة)؛ قطاعــات البيتــزا (غيــر
الكهربائيــة)؛ هــراوات؛ وأدوات تجعيــد الرمــوش؛ أدوات المائــدة
(أدوات قطــع) ،الشــوك والمالعــق)؛ والمــكاوي المســطحة

hair-removing tweezers ice picks jig-saws
knives lawn clippers leather strops lifting jacks
nail files nail files, electric nail drawers needle
files nail nippers numbering punches oyster
openers pedicure sets plant parasite killing apparatus razor blades razor strops razors, electric
or non-electric scissors sharpening instruments
spoons insecticide sprayers (hand tools) sprayers (hand-operated tool) for garden-use in spraying weed killers sprayers for use in horticulture
(hand tool) stamps (hand tools) tableware tin
openers, non-electric meat and vegetable choppers, knives, shredders and slicers, and parts
and fittings therefor border shears crimping
irons curling tongs manicure sets shaving cases tweezers egg slicers [non-electric] cheese
]slicers [non-electric] pizza cutters [non-electric
bludgeons eyelash curlers tableware (cutlery,
forks and spoons) flat irons.
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األجهــزة واألدوات العلميــة والبحثيــة والمالحيــة والمســاحية
والتصويــر الفوتوغرافــي والســينمائي والمقاطــع الســمعية
البصريــة والمرئيــة وأجهــزة وأدوات الــوزن والقيــاس وإرســال
االشــارات والتتبــع الفحــص واالختبــار وأجهــزة وأدوات اإلنقــاذ
ّ
ومعــدات توصيــل أو تشــغيل أو تحويــل أو
والتعليــم؛ أجهــزة
تجميــع أو تنظيــم أو التحكــم بتوزيــع أو اســتخدام الكهربــاء؛
أجهــزة وأدوات تســجيل أو إرســال أو نســخ أو إصــدار األصــوات أو
الصــور أو البيانــات؛ الوســائط المســجلة والقابلــة للتنزيــل

Goods/Services:
Scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting,
testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity apparatus

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

العـدد السابع والعشرون

2019/12/18

وبرمجيــات الحاســوب ووســائط التســجيل والتخزيــن الرقميــة أو
التناظريــة الفارغــة؛ آليــات األجهــزة التــي تــدار عــن طريــق القطــع
النقديــة؛ آالت تســجيل النقــد واآلالت الحاســبة؛ أجهــزة الحاســوب
واألجهــزة الملحقــة بالحواســيب؛ بــذالت الغــوص وأقنعــة
للغواصيــن وســدادات أذن للغواصيــن ومشــابك اآلنــف للغواصين
والســباحين وقفــازات للغواصيــن وأجهــزة تنفــس للســباحة تحــت
المــاء؛ أجهــزة إطفــاء الحرائــق؛ العــدادات؛ أجهــزة تعليــم ســمعية
وبصريــة؛ البطاريــات؛ صناديــق البطاريــات؛ شــواحن البطاريــات؛
المناظيــر؛ اآلالت الحاســبة؛ آالت التصويــر وكاميــرات التصويــر
الســينمائي والقطــع واللــوازم التابعــة لهــا؛ عدســات للكاميــرات؛
مقاييــس القــدرة؛ الرســوم المتحركــة؛ مســجالت الكاســيت؛
سالســل للنظــارات؛ األفــام الســينمائية (المكشــوفة)؛ ســاعات
تســجيل وقــت الحضــور والمغــادرة (أجهــزة تســجيل الوقــت)؛
أجهــزة تشــغيل االقــراص المضغوطــة؛ األقــراص المضغوطــة
(صوت-فيديــو)؛ األقــراص المضغوطــة (ذاكــرة القــراءة فقــط)؛
برامــج تشــغيل الحاســوب المســجلة؛ برامــج الحاســوب؛ برمجيــات
الحاســوب (مسـ ّـجلة)؛ أجهــزة الحاســوب؛ طابعــات تســتخدم مــع
أجهــزة الحاســوب؛ العدســات الالصقــة؛ علــب العدســات الالصقــة؛
أجهــزة معالجــة البيانــات؛ أدوات القيــاس للخياطــة؛ أجــراس
كهربائيــة لألبــواب؛ أجهــزة الترجمــة اإللكترونيــة الموضوعــة
بالجيــب؛ طفايــات الحريــق؛ األفــام المعروضــة؛ أجهــزة اإلنــذار
ضــد الحرائــق؛ األضــواء الوميضيــة (فوتورغرافــي)؛ براويــز (إطارات)
للشــرائح الشــفافة الفوتوغرافيــة؛ اجهــزة تنظيــم الحــرارة؛ أجهــزة
األغانــي المسـ ّـجلة؛ العدســات البصريــة؛ موازيــن للرســائل؛ أحزمــة
إنقــاذ؛ عوامــات إنقــاذ؛ وســترات النجــاة ؛ للطوافــات إلنقــاذ الحيــاة؛
االقفــال الكهربائيــة؛ األقفــال والمفاتيــح اإللكترونيــة؛ وســائط
تخزيــن البيانــات المغناطيســية؛ البطاقات المغناطيســية المرمزة؛
أجهــزة التشــفير المغناطيســية؛ المغناطيســات؛ والعدســات
ّ
المكبــرة؛ أجهــزة القيــاس واالجهــزة و المعــدات الطبيــة؛ أجهــزة
تكبيــر الصــوت؛ ميكروســكوبات (مجاهــر)؛ الفتــات النيــون؛
الحواســيب الشــخصية الصغيــرة المحمولــة؛ األقــام اإللكترونيــة؛
تســجيالت الفونوغــراف؛ وآالت التصويــر الضوئيــة؛ آالت حاســبة
للجيــب؛ أجهــزة العــرض؛ شاشــات العــرض؛ وأجهــزة المذيــاع؛
أجهــزة تشــغيل األســطوانات؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛ مســاطر
[أدوات قيــاس]؛ والموازيــن؛ بطاقــات ذكيــة [ بطاقــات الــدارات
المتكاملــة]؛ كواشــف الدخــان؛ مقابــس كهربائيــة والمقابــس
والمالمســات األخــرى؛ أجهــزة تســجيل الصــوت؛ أقــراص تســجيل
األصــوات؛ أجهــزة نســخ الصــوت؛ أجهــزة إرســال الصــوت؛ علــب
للنظــارات الطبيــة؛ إطــارات النظــارات الطبيــة؛ النظــارات الطبيــة
(نظــارات)؛ النظــارات الشمســية؛ المفاتيــح ،الكهربائيــة؛ مقابــس
كهربائيــة المفاتيــح الكهربائيــة؛ مســجالت األشــرطة؛ واجهــزة
الهاتــف والمســتقبالت وأجهــزة اإلرســال واألســاك؛ مناظيــر
التلســكوب؛ اجهــزة التلفــاز؛ أجهــزة التلفــاز؛ ومؤشــرات درجــة
الحــرارة؛ تجهيــزات منــع الســرقة ،الكهربائيــة؛ أجهــزة قيــاس
الحــرارة؛ أجهــزة تنظيــم الحــرارة؛ أشــرطة الكاســيت لمقاطــع
الفيديــو وأشــرطة ألعــاب الفيديــو؛ التســجيالت المرئيــة؛ أشــرطة
الفيديــو؛ شاشــات فيديــو؛ مســجالت الفيديــو؛ معالجــات كلمــات؛
اقــراص فيديــو مدمجــة؛ اقــراص رقميــة متعــددة االســتعماالت؛
مشــغالت أقــراص الفيديــو المضغوطــة
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and instruments for recording, transmitting, reproducing or procession sound, images or data
recorded and downloadable media, computer
software, blank digital or analogue recording
and sotrage media mechanisms for coin-operated apparatus cash registers, calculating
devices computers and computer peripheral
devices diving suits, diver’s masks, ear plugs
for divers, nose clips for divers and swimmers,
gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming fire-extinguishing apparatus
abacuses audiovisual teaching apparatus batteries battery boxes battery chargers binoculars
calculators cameras, cinematographic cameras,
and parts and fittings therefor lenses for cameras
capacity measures animated cartoons cassette
players eyeglass chains cinematographic film
][exposed] time clocks [time recording devices
compact disc players compact discs [audio-video] compact discs [read-only memory] computer operating programs, recorded computer
programs computer software [recorded] computers printers for use with computers contact
lenses containers for contact lenses data processing apparatus dressmakers&apos; measures
electric door bells electronic pocket translators
extinguishers films, exposed fire alarms flashlights [photograph] frames for photographic
transparencies heat regulating apparatus juke
boxes optical lenses letter scales life belts
life buoys life jackets life-saving rafts locks,
electric electronic locks and keys magnetic
data media magnetic encoded cards magnetic
encoders magnets magnifying glasses measuring apparatus, devices and instruments microphones microscopes neon signs notebook
computers electronic pens phonograph records
photocopiers pocket calculators projection apparatus projection screens radios record players remote control apparatus rulers [measuring
instruments] scales smart cards [integrated circuit cards] smoke detectors sockets, plugs and
other contacts sound recording apparatus sound
recording discs sound reproduction apparatus
sound transmitting apparatus eyeglass cases
eyeglass frames spectacles [glasses] sunglasses switches, electric sockets, electric plugs tape
recorders telephone apparatus, receivers, transmitters,
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واألقــراص الرقميــة متعــددة االســتخدامات؛ األجهــزة الســمعية
والبصريــة مــع أجهــزة الغنــاء المترافــق؛ الحافظــات والحمــاالت
والحافظــات لألشــرطة الســمعية والبصريــة واألقــراص المضغوطــة
واقــراص الليــزر وأقــراص الفيديــو واألقــراص الرقميــة متعــددة
االســتخدامات؛ مســاند الفــأرات؛ أجهــزة الهاتــف والهواتــف
الالســلكية والهواتــف الخلويــة والهواتــف النقالــة واألجــزاء
وجميــع االكسســوارات المتعلقــة بهــا؛ حافظــات أو العلــب
الحافظــة للهواتــف النقالــة؛ أجهــزة النــداء اآللــي والقطــع واللــوازم
التابعــة لهــا؛ الحافظــات أو العلــب الحافظــة ألجهــزة النــداء
اآللــي؛ والحقائــب واألغطيــة والحاويــات والحمــاالت والحافظــات
للهواتــف النقالــة وأجهــزة النــداء اآللــي؛ ســماعات الــرأس؛
ســدادات األذنيــن لســماعات الــرأس؛ ســماعات االذن؛ ســماعات
األذن ومكبــرات الصــوت  /ســماعات الهاتــف لالســتعمال مــع
الهواتــف النقالــة؛ مؤشــرات االتصــال للهواتــف والهواتــف
النقالــة وأجهــزة النــداء اآللــي؛ االجنــدات االلكترونيــة؛ أجــراس
منبهــة كهربائيــة؛ أجهــزة اإلنــذار؛ قارئــات رمــوز الباركــود؛
وأجهــزة قيــاس الضغــط الجــوي؛ الطنانــات؛ األجــراس الطنانــة
الكهربائيــة؛ وحــدات معالجــة مركزيــة [معالجــات]؛ الرقاقــات
(دارات متكاملــة)؛ كرونوغرافــات [أجهــزة تســجيل الزمــن]؛ لوحــات
مفاتيــح ألجهــزة الحاســوب؛ أجهــزة الذاكــرة الحاســوبية؛ األجهــزة
الطرفيــة للحواســيب؛ قارنــات صوتيــة؛ قارنــات [معـ ّـدات معالجــة
البيانــات]؛ أوســاط تخزيــن البيانــات البصريــة؛ األقــراص البصريــة؛
األقــراص المغناطيســية؛ معــدات للغواصيــن؛ أقنعــة للغواصيــن؛
بــذالت غــوص؛ لوحــات اإلعــان اإللكترونيــة؛ أقــام إلكترونيــة
ْ
[وحــدات عــرض بصــري]؛ خيــوط تعليــق النظــارات؛ العدســات؛
نظــارات الشــمس؛ أجهــزة الفاكــس؛ مرشــحات مســتخدمة
للتصويــر الفوتوغرافــي؛ األقــراص المرنــة؛ أشــرطة تنظيــف الرأس
[للتســجيل]؛ أجهــزة قيــاس رطوبــة الجــو؛ الــدارات المتكاملــة؛
أجهــزة االتصــال الداخلــي؛ األســطح البينيــة (للحواســب)؛ آالت
إعــداد فواتيــر؛ أغطيــة عدســات؛ وحــدات األشــرطة الممغنطــة
للحواســيب؛ األشــرطة الممغنطــة؛ مالعــق قيــاس؛ بنــدوالت إيقــاع؛
المعالجــات المصغــرة؛ أجهــزة المــودم؛ آالت عــد وفــرز النقــود؛
الشاشــات (قطــع حاســوب)؛ شاشــات المراقبــة [برامــج حاســوب]؛
الفــأرات (أجهــزة معالجــة البيانــات)؛ أليــاف بصريــة [فتائــل
توصيــل الضــوء]؛ الزجــاج البصــري؛ والســلع البصريــة؛ عــدادات
الوقــوف؛ مناقــل [أدوات قيــاس]؛ أجهــزة التلغرافــات الالســلكية؛
مجموعــات االتصــال الهاتفــي الالســلكي؛ ماســحات ضوئيــة
[معــدات معالجــة بيانــات]؛ أشــباه الموصــات؛ الشــرائح [للتصويــر
الفوتوغرافــي]؛ أشــرطة تســجيل الصــوت؛ أجهــزة إزالــة التمغنــط
لألشــرطة المغناطيســية؛ أســاك تلغرافــات؛ تلغرافــات [أجهــزة]؛
طابعــات عــن بعــد؛ األجهــزة البرقيــة الكاتبــة؛ طابعــات عــن بــع؛
موزعــات تذاكــر؛ أجهــزة اإلرســال [لإلتصــاالت بعيــدة المــدى]؛
أجهــزة اإلرســال [لإلتصــاالت ُبعيــدة المــدى]؛ محــددات قيــاس
ّ
بخاصيــة الرؤيــة؛ صفــارات إنــذار؛
التفريــغ؛ الهواتــف المــزود
الصفــارات الرياضيــة؛ ســدادات أذن للغواصيــن؛ مؤقتــات فقــس
البيــض؛ النظــارات الواقيــة الســتخدامات الرياضيــة؛ أنابيــب
التنفــس تحــت المــاء؛ الخــوذ الواقيــة لأللعــاب الرياضيــة؛ أجهــزة
المالحــة للمركبــات (الحواســيب علــى متــن المركبــات)؛ برامــج
العــاب الحاســوب؛
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wires telescopes televisions television apparatus
temperature indicators theft prevention installations, electric thermometers thermostats video
cassettes, video game cartridges video recordings
videotapes video screens video recorders word
processors video compact discs digital versatile
discs video compact disc and digital versatile disc
players audio and visual apparatus with sing along
devices holders, carriers, cases for audio and video
cassettes, compact discs, laser discs, video discs and
digital versatile discs mouse pads telephones, wireless telephones, cell phones, mobile telephones, and
parts, fittings and accessories therefor mobile phone
cases or casings pagers, and parts and fittings therefor pager cases or casings bags, coverings, containers, carriers and holders for mobile telephones
and pagers headphones ear pads for headphones
earphones earphones and microphones/speaker-phones for use with mobile telephones call indicators for telephones, mobile telephones and pagers
electronic agendas electric alarm bells alarms bar
code readers barometers buzzers electric buzzers central processing units [processors] chips
[integrated circuits] chronographs [time recording
apparatus] computer keyboards computer memory devices computer peripheral devices acoustic
couplers couplers [data processing equipment] optical data media optical discs disks [magnetic] divers&apos; apparatus divers&apos; masks diving
suits electronic notice boards electronic pens [visual display units] eyeglass cords eyepieces eyeshades facsimile machines filters for use in photog]raphy floppy disks head cleaning tapes [recording
hygrometers integrated circuits intercommunication apparatus interfaces [for computers] invoicing machines lens hoods magnetic tape units [for
computers] magnetic tapes measuring spoons metronomes microprocessors modems money counting and sorting machines monitors [computer hardware] monitors [computer programs] mouse [data
processing equipment] optical fibers [fibres] [light
conducting filaments] optical glass optical goods
]parking meters protractors [measuring instruments
radiotelegraphy sets radiotelephony sets scanners
[data processing equipment] semi-conductors slides
[photography] sound recording strips demagnetizing apparatus for magnetic tapes telegraph wires
telegraphs [apparatus] teleprinters teleprompters
teletypewriters ticket dispensers transmitters [telecommunication] transmitting sets [telecommunication] vacuum gauges video telephones
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برمجيــات ألعــاب الحاســوب ،المســجلة؛ وبرمجيــات الحاســوب،
القابلــة للتحميــل؛ المنشــورات االلكترونيــة (القابلــة للتحميــل)؛
برامــج الحاســوب (البرمجيــات القابلــة للتحميــل)؛ تطبيقــات
برمجيــات الحاســوب ،القابلــة للتحميــل؛ الرمــوز التفاعليــة القابلــة
للتحميــل للهواتــف النقالــة؛ المســجالت الشــخصية؛ أقمــار
صناعيــة لألغــراض العلميــة؛ مســاند الرســغ لالســتخدام مــع
أجهــزة الحاســوب؛ إطــارات الصــور الرقميــة؛ القشــط للهواتــف
النقالــة؛ الحمــاالت للهواتــف النقالــة؛ الحمــاالت المخصصــة
للحواســيب الشــخصية المحمولــة؛ أغطيــة الهوائيــات للهواتــف
النقالــة؛ األغطيــة للهواتــف الذكيــة؛ الحافظــات للهواتــف
الذكيــة؛ الــدارات اإللكترونيــة واألقــراص المضغوطــة التــي تمكــن
مــن تســجيل برامــج اللعــب األوتوماتيكية لالســتعمال مــع األدوات
الموســيقية اإللكترونيــة؛ مشــغالت الوســائط المحمولــة؛ ملفــات
الصــور القابلــة للتحميــل؛ تنزيــل الرســوم للهواتــف النقالــة،
الملفــات الموســيقية القابلــة للتحميــل؛ نغمــات الرنيــن القابلــة
للتحميــل للهواتــف النقالــة؛ مشــغالت أقــراص الفيديــو الرقميــة؛
أجهــزة أنظمــة تحديــد المواقــع العالمــي (جــي بيــه اس)؛ ســواقات
الذاكــرة التسلســلية العالميــة ؛ مشــغالت األقــراص للحواســيب؛
اجهــزة الحاســوب الشــخصية المحمولــة؛ الصمامــات الثنائيــة
الباعثــة للضــوء ؛ الصمامــات الثنائيــة العضويــة الباعثــة للضــوء
؛ األجهــزة الواقيــة مــن الحــوادث لالســتخدام الشــخصي؛ اقنعــة
واقيــة؛ قشــط تعليــق الهواتــف النقالــة؛ البوصــات؛ التوصيــات
الكهربائيــة؛ أغطيــة للمخــارج الكهربائيــة؛ دواليــب توزيــع
[كهربائيــة]؛ لــوازم التحــدث عــن بعــد للهواتــف؛ خراطيــم إطفــاء
الحرائــق؛ فوهــات خراطيــم إطفــاء الحرائــق؛ برامــج األلعــاب آلالت
ألعــاب الفيديــو للــرواق؛ برامــج األلعــاب آلالت ألعــاب الفيديــو
المنزليــة؛ المســاعدات الرقميــة الشــخصية؛ ســدادات األذن
للســباحة؛ البطاريــات الشمســية؛ الحواســيب اللوحيــة العاملــة
باللمــس؛ وآالت التصويــر الرقميــة؛ قارئــات الكتــب اإللكترونيــة؛
الهواتــف الذكيــة؛ الســاعات الذكيــة؛ النظــارات الذكيــة؛ متتبعات
الحركــة القابلــة لالرتــداء؛ الخواتــم الذكيــة؛ عصــي التقــاط الصــور
الشــخصية (حمــاالت أحاديــة القائــم محمولــة باليــد)؛ األلــواح
البيضــاء التفاعليــة اإللكترونيــة؛ وحــدات مؤثــرات كهربائيــة
وإلكترونيــة لــآالت الموســيقية؛ األســطح البينيــة الصوتيــة؛
األغشــية الواقيــة المعــدة لشاشــات الحاســوب؛ األغشــية
الواقيــة المعــدة للهواتــف الذكيــة؛ ســماعات الــرأس للواقــع
االفتراضــي؛ روبوتــات المختبــرات روبوتــات التعليــم وروبوتــات
المراقبــة األمنيــة والروبوتــات اآلليــة ذات الــذكاء االصطناعــي؛
الروبوتــات المتواجــدة عــن بعــد؛ الحقائــب المخصصــة للحواســيب
الشــخصية المحمولــة؛ الحقائــب والحافظــات آلالت التصويــر
والمعــدات الفوتوغرافيــة؛ أجهــزة الحاســوب التــي يمكــن
ارتداؤهــا وأدوات التحكــم لالســتخدام مــع الحواســيب عــدا عــن
ألعــاب الفيديــو وســماعات الــرأس للواقــع االفتراضــي؛ النظــارات
الذكيــة والشــواحن للســجائر اإللكترونيــة؛ قفــازات البيانــات
اإللكترونيــة؛
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whistle alarms sports whistles ear plugs for
divers egg timers goggles for sports snorkels protective helmets for sports navigation apparatus for
vehicles [on board computers] computer game programs computer game software, recorded computer software, downloadable electronic publications
[downloadable] computer programs [downloadable software] computer software applications,
downloadable downloadable emoticons for mobile
phones personal stereos satellites for scientific
purposes wrist rests for use with computers digital
photo frames straps for mobile telephone stands for
mobile telephone stands adapted for laptops antenna caps for mobile phone covers for smartphones
cases for smartphones electronic circuits and CDROMS which enable the recording of automatic
playing programme for the use of electronic musical instruments portable media players downloadable image files downloadable graphics for mobile
phones, downloadable music files downloadable
ring tones for mobile phones DVD players global positioning system [GPS] apparatus USB flash
drives disc drives for computers laptop computers
light-emitting diodes [LED] organic light-emitting
diodes [OLED] protection devices for personal
use against accidents protective masks cell phone
straps compasses electric connections covers for
]electric outlets distribution consoles [electricity
hands free kits for phones fire hoses fire hose nozzle game programs for arcade video game machines
game programs for home video game machines
personal digital assistant ear plugs for swimming
solar batteries tablet computers digital cameras
electronic book readers smartphones smartwatches smartglasses wearable activity trackers smart
rings selfie sticks [hand-held monopods] electronic
interactive whiteboards electric and electronic effects units for musical instruments audio interfaces
protective films adapted for computer screens protective films adapted for smartphones virtual reality
headsets laboratory robots, teaching robots, security surveillance robots, humanoid robots with artificial intelligence telepresence robots bags adapted
for laptops bags and cases for cameras and photographic equipment wearable computers, joysticks
for use with computers, other than for video games,
virtual reality headsets, smartglasses, batteries and
chargers for electronic cigarettes data gloves
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

األجهــزة واألدوات الجراحيــة ،والطبيــة ،واألجهــزة واألدوات
الخاصــة بطــب األســنان والطــب البيطــري ،األطــراف االصطناعيــة،
العيــون واألســنان؛ أدوات تجبيريــة؛ مــواد خياطــة أو تقطيــب
الجــروح؛ األجهــزة العالجيــة والمســاعدة المعــدة للمعوقيــن ؛
أجهــزة تدليــك؛ األجهــزة واألدوات لرعايــة األطفــال الرضــع؛ أجهــزة
قيــاس ضغــط الــدم الشــرياني؛ قنانــي األطفــال؛ لهايــات لألطفال؛
مالقــط تعليــق اللهايــات؛ أربطــة داعمــة ،المرنــة أو الداعمــة؛
البطانيــات الكهربائيــة للغايــات الطبيــة؛ الواقيــات الذكريــة؛
حبــوب منــع الحمــل ،غيــر الكيميائيــة؛ أجهــزة طــب األســنان؛
مماســك خيــوط تنظيــف األســنان؛ الدمــى للرضــع؛ مالقــط تعليــق
الدمــى؛ األعــواد القطنيــة لــأذن؛ أجهــزة للتدليــك التجميلــي؛
حلمــات زجاجــات الرضاعــة؛ حلمــات زجاجــات الرضاعــة؛ زجاجــات
رضاعــة؛ دعامــات لالقــدام المســطحة؛ ألبســة القــدم التجبيريــة؛
مالقــط؛ قفــازات تدليــك؛ قفــازات لغايــات طبيــة؛ مســاعدات علــى
الســمع للصــم؛ واقيــات الســمع؛ أجهــزة العــاج بالهــواء الســاخن؛
أكيــاس ثلــج لغايــات طبيــة؛ حاضنــات لألطفــال؛ أجهــزة تدليــك؛
أحزمــة للــوالدة؛ فرشــات للــوالدة؛ أدوات التجبيــر؛ كمــادات بطــن؛
وســائد التدفئــة (لبــادات) ،الكهربائيــة ،لألغــراض الطبيــة؛ مخدات
منومــة فــي حالــة األرق؛ ضمــادات جراحيــة مصنوعــه مــن االســفنج؛
مالعــق لتنــاول الــدواء؛ ســماعات لألطبــاء؛ النقــاالت؛ كمــادات
حراريــة ألغــراض اإلســعافات األوليــة؛ كاشــطات للســان؛ أجهــزة
ومعــدات بيطريــة؛ مماســك خيــوط تنظيــف األســنان؛ أجهــزة
منــع الحمــل؛ أقنعــة الفــم؛ موازيــن حــرارة لغايــات طبيــة؛ أكيــاس
مائيــة لغايــات طبيــة؛ جفنــات (أحواض)صحيــة؛ حلقــات العــض
مــن قبــل األطفــال عنــد التســنين؛ ســدادات أذن [أجهــزة لحمايــة
األذن]؛ أجهــزة قيــاس النبــض؛ مــاءات للســلس البولــي؛ ســدادات
األذنيــن للنــوم؛ ســدادات األذنيــن لعــزل الصــوت

Goods/Services:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth
orthopaedic articles suture materials therapeutic and assistive devices adapted for the disabled
massage apparatus apparatus devices and articles
for nursing infants arterial blood pressure measuring apparatus babies&apos; bottles pacifiers
for babies clips for pacifiers supportive bandages,
elastic or supportive electric blankets for medical
purposes condoms contraceptives, non-chemical
dental apparatus handles for dental floss dummies
for babies clips for dummies ear picks esthetic
massage apparatus feeding bottle teats feeding
bottle valves feeding bottles supports for flat feet
orthopedic footwear forceps gloves for massage
gloves for medical purposes hearing aids for the
deaf hearing protectors hot air therapeutic apparatus ice bags for medical purposes incubators for
babies massage apparatus maternity belts childbirth mattresses orthopedic articles abdominal
pads heating cushions [pads], electric, for medical
purposes soporific pillows for insomnia surgical sponges spoons for administering medicine
stethoscopes stretchers thermal packs for first aid
purposes tongue scrapers veterinary apparatus
and instruments handles for dental floss contraceptive devices mouth masks thermometers for
medical purposes water bags for medical purposes
hygienic basins teething ring ear plugs [ear protection devices] pulse meters incontinence sheets
ear plugs for sleeping ear plugs for soundproofing.
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أجهــزة وتجهيــزات اإلنــارة والتدفئــة والتبريــد وتوليــد البخــار
والطبــخ والتجميــد والتجفيــف والتهويــة وللتزويــد بالميــاه
وللغايــات الصحيــة؛ أجهــزة وتركيبــات تكييــف الهــواء؛ أجهــزة
إزالــة الروائــح الكريهــة مــن الجــو؛ مجففــات هــواء [مجففــات]؛
أجهــزة وآالت تنقيــة الهــواء؛ فوهــات الحنفيــات المقاومــة
للتدفــق؛ أجهــزة ترشــيح ألحــواض تربيــة األحيــاء المائيــة؛
ســخانات ألحــواض تربيــة األحيــاء المائيــة؛ أضــواء أحــواض
الســمك؛ األفــران؛ أجهــزة الشــوي؛ تجهيــزات وتركيبــات
الحمامــات؛ ســخانات للحمامــات؛ دفايــات الفــراش؛ أجهــزة
تبريــد المشــروبات؛ أضــواء للدراجــات الهوائيــة؛ البطانيــات
الكهربائيــة؛ المراجــل؛ محمصــات الخبــز؛ اللبــادات والمخــدات
والبطانيــات والســجادات المســخنة كهربائيــا لغيــر الغايــات
الطبيــة؛ أضــواء األســقف؛ الثريــات؛ األضــواء الكهربائيــة ألشــجار
عيــد الميــاد؛ فالتــر القهــوة الكهربائيــة؛ آالت القهــوة؛ أباريــق
القهــوة؛ محمصــات البــن؛ أوعيــة تبريــد؛ الطباخــات؛ أجهــزة
ومعــدات الطبــخ؛ أوانــي الطبــخ الكهربائيــة؛ تجهيــزات التبريــد
للســوائل والميــاه؛ تجهيــزات تبريــد للتبــغ؛ وســائد التدفئــة
(لبــادات)؛ مخمــدات [تدفئــة]؛ المقالــي العميقــة الكهربائيــة؛
األجهــزة المطهــرة؛ أدوات توزيــع المطهــرات فــي التواليــت؛
أجهــزة تقطيــر؛ اجهــزة تجفيــف الشــعر؛ مرشــحات (فالتــر) لميــاه
الشــرب؛ أجهــزة لتجفيــف العلــف والــكأل؛ المصابيــح الكهربائيــة؛
المصابيــح العاديــة؛ األضــواء الموضوعــة علــى األرضيــات؛ أضــواء
ســحرية للتزييــن فــي الحفــات؛ مــراوح (تكييــف الهــواء)؛ مــراوح
كهربائيــه؛ الســخانات الكهربائيــة لقنانــي اإلرضــاع؛ أجهــزة دفــق
الميــاه؛ نوافيــر الزينــة؛ المجمــدات؛ محمصــات فواكــه؛ قداحــات
غــاز؛ الشــوايات الكهربائيــة؛ الشــوايات؛ أجهــزة لتجفيــف
اليديــن عنــد المغاســل؛ لــوازم تدفئــة الحمــام بالهــواء الســاخن؛
أفــران الهــواء الســاخن؛ أطبــاق التســخين؛ قواريــر المــاء الســاخن؛
القــدور الحافظــة للحــرارة الكهربائيــة؛ الطواجــن الكهربائيــة؛
أرقــام مضيئــة للمنــازل؛ أجهــزة الترطيــب؛ صناديــق حفــظ الثلــج؛
صناديــق الثلــج؛ آالت وأجهــزة صنــع الثلــج؛ األباريــق الكهربائيــة؛

Goods/Services:
Apparatus and installations for lighting, heating,
cooling, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes air conditioning apparatus and
installations air deodorising apparatus air driers
[dryers] air purifying apparatus and machines
anti-splash tap nozzles aquarium filtration apparatus aquarium heaters aquarium lights ovens
barbecues bath fittings and installations heaters
for baths bedwarmers beverages cooling apparatus bicycle lights electric blankets boilers
bread toasters electrically heated pads, cushions, blankets and carpets not for medical purposes ceiling lights chandeliers electric lights
for Christmas trees electric coffee filters coffee
machines coffee percolators coffee roasters refrigerating containers cookers cooking apparatus and installations cooking utensils, electric
cooling installations for liquids and water cooling installations for tobacco heating cushions
[pads] dampers [heating] electric deep fryers
disinfectant apparatus disinfectant dispensers
for toilets distillation apparatus hair dryers filters for drinking water drying apparatus for fodder and forage electric lamps standard lamps
floor lamps fairy lights for festive decoration
fans [air-conditioning] electric fans heaters,
electric, for feeding bottles flushing apparatus
ornamental fountains freezers fruit roasters gas
lighters electric griddles grills hand drying apparatus for washrooms hot air bath fittings

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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أغطيــة المصابيــح؛ مداخــن للمصابيــح؛ زجاجــات مصابيــح؛
زجاجــات كرويــة للمصابيــح؛ دعامــات تعليــق المصابيــح؛ شــنابر
للمصابيــح؛ عاكســات ضــوء المصابيــح؛ مظــات مصابيــح؛
المصابيــح؛ حامــات مظــات المصابيــح؛ فوانيــس لإلضــاءة؛
مجففــات الغســيل الكهربائيــة؛ المصابيــح الضوئيــة؛ تجهيــزات
اإلضــاءة؛ افــران المايكروويــف؛ معــدات تبريــد الحليــب؛ حنفيــات
المــاء البــارد والســاخن لمواســير الميــاه؛ مســخنات األطبــاق؛
أضــواء جيــب كاشــفة؛ مصابيــح الجيــب؛ مدفئــات الجيــب؛
قــدور الطهــي بالضغــط الكهربائيــة ؛ خزانــات ضغــط للمــاء؛
المشــعاعات الكهربائيــة؛ حجــرات التبريــد؛ حجــرات تبريــد؛
الثالجــات؛ محمصــات؛ أجهــزة تحميــص؛ أدوات تدويــر ســياخ
الشــوي؛ أســياخ الشــوي؛ الشــوايات؛ مصابيــح الســامة؛ حجيــرات
االســتحمام؛ الدشــات؛ المغاســل؛ مقابــس األضــواء الكهربائيــة؛
المجمعــات الشمســية (تســخين)؛ محمصــات الخبــز؛ أوعيــة
المراحيــض؛ مقاعــد المراحيــض؛ أغطيــة مقاعــد المراحيــض؛
المراحيــض المحمولــة؛ المشــاعل؛ أحــواض التبــول؛ أجهــزة إعــداد
كعكــة الوفــل الكهربائيــة؛ مكابــس الخبيــز  /الطهــي الكهربائيــة؛
مقالــي التســخين؛ أحــواض غســل اليديــن؛ ســخانات المــاء؛
أجهــزة وآالت تنقيــة الميــاه؛ معقمــات الميــاه؛ مصابيــح الجيــب؛
منقيــات الهــواء الكهربائيــة؛ أجهــزة مضــادة لالنبهــار للســيارات
[تجهيــزات المصابيــح]؛ أجهــزة مضــادة للوهــج للمركبــات
[تجهيــزات المصابيــح]؛ المصابيــح القوســية؛ أوتــوكالف [طناجــر
ضغــط كهربائيــة]؛ أحــواض االســتحمام؛ المصابيــح الصينيــة؛
أجهــزة حمايــة لإلضــاءة؛ أدوات نشــر الضــوء؛ القداحــات؛ أضــواء
للســيارات؛ أضــواء للمركبــات؛ مواقــد؛ مواقــد [أجهــزة تســخين]؛
أجهــزة طهــي األرز؛ مبخــرات األنســجة؛ أجهــزة كهربائيــة لصناعــة
األلبــان؛ الصمامــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء (ال اي دي) بكونهــا
أجهــزة إضــاءة؛ ســخانات الحمــام؛ أجهــزة نفــث الدوامــات؛ آالت
صناعــة الخبــز؛ الطباخــات متعــددة الوظائــف؛ نوافيــر الشــوكوالتة
الكهربائيــة؛ مولــدات فقاعــة صغيــرة للحمامــات والمالبــس
المســخنة كهربائيــا؛ آالت صنــع اآليــس كريــم والفتائــل المهيئــة
لمواقــد النفــط؛ مدفئــات األيــدي العاملــة بوصــات يــو اس بــي؛
مدفئــات األكــواب العاملــة بوصــات يــو اس بــي؛

hot air ovens hot plates hot water bottles thermos-pots, electric tajines, electric luminous
house numbers humidifiers ice boxes ice
chests ice machines and apparatus electric kettles lamp casings lamp chimneys lamp glasses lamp globes lamp hanging supports lamp
mantles lamp reflectors lamp shades lamps
lampshade holders lanterns for lighting electric
laundry dryers light bulbs lighting installations
microwave ovens milk cooling installations
mixer taps for water pipes plate warmers pocket searchlights pocket torches pocket warmers
electric pressure cooking saucepans pressure
water tanks electric radiators refrigerating cabinets refrigerating chambers refrigerators roasters roasting apparatus roasting jacks roasting
spits rotisseries safety lamps shower cubicles
showers sinks sockets for electric lights solar
collectors [heating] toasters toilet bowls toilet
seats toilet seat covers toilets, portable torches urinals waffle irons, electric baking/cookery
irons, electric warming pans wash-hand basins
water heaters water purifying apparatus and machines water sterilizers pocket lamps electric
air purifiers anti-dazzle devices for automobiles
[lamp-fittings] anti-glare devices for vehicles
[lamp fittings] arc lamps autoclaves [electric
pressure cookers] bath tubs Chinese lanterns
guard devices for lighting light diffusers lighters lights for automobiles lights for vehicles
stoves stoves [heating apparatus] rice cookers
fabric steamers electric appliances for making
yogurt light-emitting diodes [LED] lighting
apparatus bathroom heaters whirlpool-jet apparatus bread-making machines multicookers chocolate fountains, electric microbubble
generators for baths, electrically heated clothing ice-cream making machines, wicks adapted for oil stoves USB-powered hand warmers
USB-powered cup heaters
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المركبــات؛ وأجهــزة النقــل بــرا ،أو جــوا أو بحــرا؛ األجهــزة الحاجبــة
ّ
المضــادة للوهــج للمركبــات؛
ألشــعة الشــمس للمركبــات؛ األجهــزة
أجهــزة اإلنــذار ضــد الســرقة للمركبــات؛ أجهــزة منــع الســرقة
للســيارات؛ عربــات أطفــال؛ أغطيــة لعربــات األطفــال؛ أجــراس
الدراجــات الهوائيــة ،الدراجــات أو الدراجــات ثالثيــة العجــات؛
الدراجــات  ،الدراجــات الهوائيــة والدراجــات ثالثيــة العجــات،
القطــع واللــوازم التابعــة لهــا؛ عربــات دفــع أو جــر؛ العربــات؛ أغطيــة
لمقاعــد المركبــات؛ واقيــات المالبــس للدراجــات ،الدراجــات الهوائيــة
أو الدراجــات ثالثيــة العجــات؛ وعربــات الغولــف؛ عربــات حمــل
البضائــع؛ عربــات يدويــة؛ مســاند الــرأس لمقاعــد المركبــات؛ أغطيــة
لعربــات األطفــال؛ أغطيــة محــركات المركبــات؛ أبــواق للســيارات؛
أغطيــة لمحــاور العجــات؛ محــاور عجــات المركبــات؛ حامــات األمتعة
للمركبــات؛ شــباك األمتعــة للمركبــات؛ عربــات لنقــل الحقائــب؛
واقيــات الوحــل؛ األجهــزة المانعــة لالنــزالق لعجــات المركبــات؛
مجاديــف للــزوارق؛ المجاديــف؛ الدواســات للدراجــات الهوائيــة؛
العربــات [عربــات األطفــال]؛ منافيــخ الدراجــات الهوائيــة ،الدراجــات
أو الدراجــات ثالثيــة العجــات؛ أغطيــة لعربــات األطفــال؛ أغطيــة
لعربــات األطفــال؛ العربــات المدفوعــة يدويــا [عربــات االطفــال]؛
أغطيــة مقاعــد الدراجــات ،الدراجــات الهوائيــة ،الدراجــات ثالثيــة
العجــات أو الدراجــات الناريــة؛ مقاعــد الدراجات ،الدراجــات الهوائية،
الدراجــات ثالثيــة العجــات أو الدراجــات الناريــة؛ أحزمــة األمــان
لمقاعــد الســيارات؛ مقاعــد الســامة لألطفــال (خاصــة بالمركبــات)؛
مقاعــد للمركبــات؛ تجهيــزات الســامة لمقاعــد المركبــات؛ والســتائر
المخصصــة للســيارات؛ إطــارات لعجــات المركبــات؛ مســتلزمات
التنجيــد لفــرش المركبــات؛ وأغطيــة المركبــات (المشــكلة)؛ الكراســي
المدولبــة؛ الدراجــات البخاريــة للنقــل؛ الدراجــات البخاريــة الصغيــرة
ذاتيــة التــوازن؛ األلــواح ذاتيــة التــوازن؛ مســاحات الزجــاج األمامــي
للمركبــات ؛ حمــاالت األشــياء المســتخدمة فــي المركبــات؛ عبــوات
المــواد العطريــة والعطــور المســتخدمة فــي المركبــات؛ طائــرات؛
أكيــاس هــواء [أجهــزة أمــان فــي الســيارات]؛ المناطيــد؛ الســيارات؛
الحافــات الســياحية؛ مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ الحافــات ذات
المحــركات؛ العربــات اآلليــة؛ الســيارات ذاتيــة القيــادة؛ الدراجــات
إحاديــة العجــات التــي تقــاد ذاتيــا؛ الدراجــات الناريــة؛ عربــات
التســوق؛ عربــات األطفــال؛ إطــارات الدراجــات الهوائيــة ،الدراجــات ،
الدراجــات ثالثيــة العجــات أو الدراجــات الناريــة؛ مركبــات كهربائيــة؛
مركبــات مائيــة؛ أغطيــة مقابــض الســيارات؛ أغطيــة العجــات؛ والعات
الســيجار والســجائر للســيارات؛ الدراجــات الكهربائيــة؛ الطائــرات
بــدون طيــار المدنيــة؛ الطائــرات بــدون طيــار المــزودة بكاميــرات،
الطائــرات بــدون طيــار للتوصيــل؛ عربــات الحيوانــات األليفــة؛
الطائــرات المروحيــة بــدون طيــار المــزودة بكاميــرات

Goods/Services:
Vehicles apparatus for locomotion by land, air
or water anti-dazzle devices for vehicles anti-glare devices for vehicles anti-theft alarms
for vehicles anti-theft devices for vehicles baby
carriages covers for baby carriages bells for bicycles, cycles or tricycles cycles, bicycles and
tricycles, and parts and fittings therefor carts
trolleys seat covers for vehicles dress guards
for cycles, bicycles or tricycles golf carts goods
handling carts hand cars head-rests for vehicles seats hoods for baby carriages hoods for
vehicles horns for vehicles hub caps hubs for
vehicle wheels luggage carriers for vehicles
luggage nets for vehicles luggage trucks mudguards non-skid devices for vehicles tires paddles for canoes oars pedals for cycles prams
[baby carriages] pumps for bicycles, cycles or
tricycles pushchair covers pushchair hoods
pushchairs saddle covers for cycles, bicycles,
tricycles or motorcycles saddles for cycles,
bicycles, tricycles or motorcycles safety belts
for vehicle seats safety seats for children [for
vehicles] vehicle seats security harness for vehicles seats sun-blinds adapted for automobiles
tires for vehicle wheels upholstery for vehicles
vehicles covers [shaped] wheelchairs mobility
scooters self-balancing scooters self-balancing
boards windscreen wipers sundries holders for
use in vehicles containers for aromatics and
fragrances for use in vehicles aeroplanes air
bags [safety devices for automobiles] air balloons automobiles motor coaches rearview
mirrors motor buses motor cars self-driving
cars self-driving unicycles motorcycles shopping trolleys strollers tires for bicycles, cycles,
tricycles or motorcycles electric vehicles water
vehicles automobile handle-covers wheel covers cigar or cigarette lighters for automobiles
electric bicycles civilian drones camera drones,
delivery drones pet strollers helicams.
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المعــادن النفيســة وســبائكها والســبائك المصنوعــة مــن المعــادن
النفيســة؛ الصناديــق المصنوعــة مــن معــادن نفيســة؛ أزرار أكمــام
القمصــان مــن المعــادن النفيســة؛ مشــابك ربطــات العنــق مــن
المعــادن النفيســة؛ دبابيــس ربطــات العنــق مــن المعــادن النفيســة؛
أعمــال فنيــة مصنوعــة مــن معــادن ثمينــة؛ دبابيــس الزينــة مــن
المعــادن النفيســة؛ حلــي زينــة األحذيــة المصنوعــة مــن المعــادن
النفيســة؛ المنحوتــات المصنوعــة مــن معــادن نفيســة؛ التماثيــل
مــن المعــادن النفيســة؛ والمجوهــرات واألحجــار الكريمــة وشــبه
الكريمــة؛ الحلــي المقلــدة؛ األحجــار الكريمــة؛ أدوات قيــاس الوقــت
والزمــن الدقيقــة؛ مشــابك الصــدر المزخرفــة؛ السالســل (مجوهــرات)؛
الحلــي الصغيــرة لحلقــات المفاتيــح وسالســل المفاتيــح؛ الحلــي
الصغيــرة كمجوهــرات؛ القطــع المعدنيــة؛ القطــع التذكاريــة الرمزيــة
تحديــدا :الميداليــات و  /أو العمــات المعدنية؛ أزرار األكمام؛ األقراط؛
الخيــوط الذهبيــة؛ علــب المجوهــرات؛ وعلــب المجوهــرات؛ القالئــد؛
المشــابك (مجوهــرات)؛ دبابيــس تعليــق النياشــين؛ الحلقــات؛
التماثيــل المصنوعــة مــن المعــادن النفيســة؛ مشــابك الربطــات؛
الســاعات وســاعات اليــد وقطعهــا؛ قشــط لســاعات اليــد ومرابــط
الســاعات وسالســل ســاعات اليــد؛ علــب ســاعات اليــد؛ ســاعات
التوقيت؛الزينــة (المجوهــرات)؛ دبابيــس الزينــة ودبابيــس ربطــات
العنــق؛ الميداليــات؛ حلقــات المفاتيــح؛ حلقــات المفاتيــح القابلــة
للســحب؛ سالســل المفاتيــح القابلــة للســحب؛ الحلــي والسالســل؛
وسالســل المفاتيــح وحافظات/حامــات المفاتيــح مــن المعــادن
النفيســة و  /أو الحجــارة الثمينــة؛ القــادات؛ األســاور (مجوهــرات)؛
علــب ســاعات اليــد [للعــرض]؛ علــب الســاعات؛ الســاعات وســاعات
اليــد اإللكترونيــة؛ الســاعات الشمســية؛ االلمــاس؛ المجوهــرات
المقلــدة؛ األحجــار شــبه الكريمــة؛ األعمــال الفنيــة المصنوعــة مــن
معــادن ثمينــة؛ ســاعات التنبيــه؛ أزرار أكمــام القمصــان المغطــاة
بقمــاش الشــينيل؛ دبابيــس الربطــات؛ التماثيــل مــن المعــادن
الثمينــة؛ الشــارات المصنوعــة مــن المعــادن النفيســة؛ حلــي زينــة
األحذيــة المصنوعــة مــن المعــادن النفيســة؛ الكــؤوس (كــؤوس
الجوائــز)؛ الــدروع التذكاريــة؛ الحلــي الجالبــة للحــظ؛ الخــرز لصناعــة
المجوهــرات ودبابيــس الزينــة للقبعــات

Date :13/06/2019
Trademark No.:36163
Class: 14
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Precious metals and their alloys and ingots of precious metal boxes of precious metal cuff links
of precious metal tie clips of precious metal tie
pins of precious metal works of art of precious
metal ornamental pins of precious metal shoe
ornaments of precious metal statues of precious
metal figurines of precious metal jewellery, precious and semi-precious stones imitation jewellery and ornaments precious stones horological
and chronometric instruments brooches chains
(jewellery) charms for key rings and key chains
jewellery charms coins tokens, namely medals
and/or coins cuff links earrings gold thread jewel
)cases jewellery cases necklaces pins (jewellery
lapel pins rings statues precious metal tie clips
clocks, watches and parts and fittings therefor
watch straps, watch bands, watch chains watch
cases stop watches ornaments (jewellery) ornamental pins, tie pins medals key rings retractable key rings retractable key chains trinkets and
fobs key chains and key cases/carriers of precious
metal and/or precious stones pendants bracelets
[jewellery] cases for watches [presentation] clock
cases clocks and watches, electric sun dials diamonds costume jewellery semi-precious stones
works of art of precious metal alarm clocks chenille cuff links stock pins (tie pins) figurines of
precious metal badges of precious metal shoe or]naments of precious metal trophies [prize cups
commemorative shields lucky charms beads for
making jewellery, jewellery hat pins.
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العالمة التجارية رقم 36164 :
في الصنف 16 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Date :13/06/2019
Trademark No.:36164
Class: 16
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

الــورق والكرتــون؛ المطبوعــات؛ مــواد لتجليــد الكتــب؛ الصــور
الفوتوغرافيــة؛ مــواد قرطاســية ومســتلزمات مكتبيــة باســتثناء
األثــاث؛ مــواد اللصــق المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات
منزليــة؛ مــواد الفنانيــن والرســم؛ فراشــي الدهــان أو التلويــن؛ مــواد
تعليميــة وارشــادية؛ صفائــح بالســتيكية واألغشــية واألكيــاس
للــف والتعبئــة؛ أحــرف الطباعــة وكليشــيهات للطباعــة ؛ التقاويــم
والكتــب والكتالوجــات والبطاقــات البريديــة والملصقــات والنشــرات
الدوريــة المطبوعــة والمنشــورات المطبوعــة وجرائــد ومجــات؛
بطاقــات التهنئــة؛ أدوات الكتابــة؛ أختــام مطاطيــة؛ الطوابــع
واألختــام [القرطاســية]؛ لبــادات تحبيــر األختــام ولبــادات المتصاص
الحبــر؛ البومــات للصــور الفوتوغرافيــة؛ اللبــادات لتأطيــر اللوحــات أو
الصــور أو الصــور الفوتوغرافيــة؛ حمــاالت اللوحــات للرســامين؛ ورق
النشــاف الزيتــي للجلــود؛ حمــاالت للصــور الفوتوغرافيــة؛ االحبــار؛
المحــارم وورق المراحيــض والمناديــل الورقيــة إلزالــة الماكيــاج؛
المناشــف الورقيــة؛ قطــع تحديــد مــكان الجلــوس والقطــع الواقيــة
مــن الــورق أو الكرتــون؛ ورق تغليــف وورق اللــف ومــواد التعبئــة
والتغليــف؛ األلــوان المائيــة للفنانيــن؛ نســخ تخطيطيــة وصــور
األشــخاص؛ مطبوعــات حجريــة؛ اقــام الحبــر واقــام الرصــاص
وأقــام الحبــر الســائل وأقــام الخبــر ذات الــرأس الكــروي؛ ريــش
األقــام للكتابــة؛ حمــاالت أقــام الحبــر؛ حمــاالت أقــام الرصــاص؛
عبــوات إعــادة التعبئــة ألقــام الحبــر وأدوات الكتابــة؛ رصــاص
األقــام؛ أقــام تلويــن خشــبية واأللــوان الشــمعية؛ محافــظ االقــام
وأقــام الرصــاص؛ برايــات أقــام رصــاص؛ آالت بــري أقــام الرصــاص؛
مشــابك الــورق؛ ثقــاالت الــورق؛ دبابيــس الــورق ومشــابك الرســم؛
ألــوان الباســتيل؛ المعاجيــن والصمــغ للقرطاســية واالســتعماالت
المنزليــة؛ معجــون الــورق؛ صوانــي وأرفــف الــورق؛ حماالت الرســائل؛
فتاحــات الرســائل؛ األشــرطة الالصقــة وموزعــات األشــرطة الالصقــة؛
مــواد وأدوات رســم اللوحــات وأقــام الحبــر؛ أطقــم الرســم؛ ألبومــات
الطوابــع والعمــات المعدنيــة؛ أكيــاس القمامــة؛ أكيــاس النفايــات؛
أكيــاس ثالجــات؛ أكيــاس الهدايــا؛ األكيــاس الورقيــة؛

Goods/Services:
Paper, cardboard printed matter bookbinding
materials photographs stationery and office requisites, except furniture adhesives for stationery
or household purposes artists&apos; and drawing materials paint brushes instructional and
teaching materials plastic sheets, films and bags
for wrapping and packaging printers&apos; type,
printing blocks calendars, books, catalogues,
postcards, posters, periodicals, printed publications, newspapers and magazines greeting cards
writing instruments rubber stamps stamps and
seals [stationery] stamp pads, ink pads photo
albums mats for framing paintings, pictures or
photographs painters&apos; easels oil blotting
paper for skins photograph stands inks tissues,
toilet paper, napkins of paper for removing make
up paper towels place mats and coasters of paper
or cardboard packing paper, wrapping paper and
packaging materials artists&apos; water colours
graphic reproductions, portraits
lithographs
pens, pencils, fountain pens, ball pens pen nibs
pen holders pencil holders refills for pens and
writing instruments pencil leads colour pencils,
crayons pen and pencil cases pencil sharpeners
pencil sharpening machines paper clips paper
weights paper pins, drawing pins pastels pastes
and glues for stationery and household purposes
papier mâché letter trays and racks letter holders
letter openers adhesive tapes and adhesive tape
dispensers drawing materials,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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حقائــب الحمــل واكيــاس الساندويشــات؛ أكيــاس الشــطائر
(ورقيــة)؛ أكيــاس ورقيــة للحفــات؛ حقائــب هدايــا ورقيــة؛ أكيــاس
مكعبــات الثلــج وأكيــاس الــورق المخروطيــة وأكيــاس بالســتيكية
للشــطائر؛ أكيــاس الطبــخ بالميكروويــف وأكيــاس تســوق ورقيــة؛
حقائــب ورقيــة؛ أكيــاس تســوق بالســتيكية واالكيــاس الورقيــة
الخاصــة بالتغليــف؛ أكيــاس بالســتيكية للتغليــف؛ أكيــاس
بالســتيكية للتعبئــة؛ أكيــاس الفضــات المصنوعــة مــن الــورق؛
أكيــاس مبطنــة مــن الكرتــون؛ الظــروف للرســائل؛ ورق نشــاف؛
مســاند الكتــب ومؤشــرات الكتــب؛ مؤشــرات صفحــات الكتــب؛
الخزائــن للقرطاســية؛ لوحــات الرســم القماشــية؛ الدفاتــر؛
مذكــرات يوميــة؛ الملفــات [القرطاســية]؛ مســاند الكتابــة ودفاتــر
المالحظــات وورق الكتابــة؛ ورق رســم؛ حافظــات مســتلزمات
الكتابــة ؛ الطباشــير والســبورة [ألــواح تدريــس] ســبورات وألــواح
تعليــق الملصقــات؛ حافظــات جــوازات الســفر؛ حافظــات دفاتــر
الشــيكات؛ أربطــة مطاطيــة للمكاتــب؛ الصــور؛ صفائــح االستنســل؛
منتجــات للمحــو والمحايــات وســوائل المحــي؛ فتاحــات الرســائل
الكهربائيــة؛ نــوط موســيقية؛ األلــواح القابلــة للمســح؛ الزينــة
والديكــورات المصنوعــة مــن الــورق و  /أو مــن الكرتــون؛ ورق
شــفاف؛ المناديــل الورقيــة؛ أكيــاس حفــظ وجبــات الغــداء
الورقيــة؛ صناديــق المالبــس والصناديــق المصنوعــة مــن الكرتون؛
دفاتــر التلويــن؛ ملفــات التقاريــر؛ مجلــدات األوراق؛ دفاتــر الجيــب؛
اقــام الحبــر ذات الــراس اللبــاد؛ ربطــات الكتــب؛ مجموعــات أقــام
الرصــاص ذات الرصــاص األســود؛ مجموعــات أقــام الرصــاص
الملونــة؛ مســاطر؛ مســاند الكتابــة؛ دفاتــر جمــع التواقيــع؛
مشــابك للــورق [القرطاســية]؛ كباســات [اآلالت المكتبيــة]؛ قواطــع
الشــريط [القرطاســية]؛ الفتــات التحذيــر؛ آالت تمزيــق الــورق
[لالســتخدام المكتبــي]؛ قطاعــه أقــراص مدمجــة الســتخدام
المنزلــي أو المكتبــي؛ آالت وأجهــزة التغليــف البالســتيكي؛
األجهــزة الكهربائيــة لتثبيــت األغلفــة الواقيــة بواســطة الحــرارة
للوثائــق والصــور الفوتوغرافيــة؛ حمــاالت وحافظــات البطاقــات؛
الزينــة الورقيــة لصناديــق الطعــام أو األطعمــة؛ األلبومــات؛
األكيــاس (الظــروف) واألكيــاس المصنوعــة مــن الــورق أو
البالســتيك للتغليــف؛ مثبتــات األوراق ؛ الصناديــق المصنوعــة
مــن الــورق المقــوى أو الــورق؛ البطاقــات؛ الحمــاالت والحافظــات
للطوابــع واألختــام؛ كتــب للرســوم الهزليــة؛ فرجــار للرســم؛ أشــرطة
وبطاقــات مــن الــورق لتســجيل برامــج الكمبيوتــر؛ ورق نســخ
[قرطاســية]؛ ســوائل التصحيــح [لــوازم مكتبيــة]؛ ملفــات الوثائــق؛
أغمــاد األصابــع (مســتلزمات مكتبيــة)؛ األعــام (مــن الــورق)؛
ملفــات [قرطاســية]؛ ملفــات لــأوراق؛ أشــرطة الصقــة [قرطاســية]؛
المناديــل الورقيــة؛ بطاقــات الفهرســة؛ أشــرطة تحبيــر؛ أغلفــة
للــورق؛ والرقــع  ،غيــر المصنوعــة مــن النســيج؛ الخرائــط؛ بطاقــات
تهنئــة موســيقية؛ النشــرات اإلخباريــة؛ المســاند (قرطاســية)؛
صناديــق الطــاء لالســتخدام فــي المــدارس؛ ؛ الكراســات؛ آالت
تقطيــع الــورق [الســتعمال المكتــب]؛ حامــات رصــاص األقــام؛
طوابــع بريــد؛ الرقــع الالصقــة؛ المناديــل الورقيــة للموائــد؛ دبابيــس
تثبيــت الــورق؛ التذاكــر؛ أشــرطة لــآآلت الكاتبــة؛ اآلالت الطابعــة
(الكهربائيــة أو غيــر الكهربائيــة)؛ أغلفــة ورقيــة [قرطاســية]؛
فراشــي كتابــة؛ طباشــير الكتابــة؛ ألــواح الكتابــة؛ األغلفــة
(قرطاســية)؛ أغطيــة مــن الــورق ألوعيــة الزهــور؛ قطاعــات األوراق
(مســتلزمات مكتبيــة)؛ مراييــل مــن الــورق لألطفــال؛
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boards, pens and instruments drawing sets
stamp and coin albums dustbin bags rubbish
bags freezer bags gift bags paper bags carrier bags, sandwich bags sandwich bags (paper) paper party bags paper gift bags ice cube
bags, conical paper bags, plastic sandwich
bags microwave cooking bags, paper shopping
bags bags of paper plastic shopping bags, paper bags for packaging plastic bags for packaging plastic bags for packing refuse bags of
paper padded bags of card envelopes blotters
bookends, bookmarks book-markers cabinets
for stationery canvas for painting note books
diaries file [stationery] writing pads, memo
pads, writing paper drawing paper writing cases chalks, blackboards, poster boards passport
holders cheque books holders elastic bands for
offices pictures stencils erasing products, erasers, erasing fluids electric letter openers sheet
music wipe-off boards ornaments and decoration made of paper and/or cardboard tissue
paper paper napkins paper lunch bags cardboard trunks and cases coloring books report
files paper binders pocket notebooks felt tipped
pens book bands black lead pencil sets colour
pencil sets rulers writing mats autograph books
clips for paper [stationery] staplers [office machines] tape cutters [stationery] caution signs
paper shredders for office use CD shredders
for home or office use plastic coating machines
and apparatus electric heat-sealing protective
wrapping mounting apparatus for documents
and photographs card holders and cases decorations of paper for lunch boxes or foodstuffs
albums bags [envelopes, pouches] of paper or
plastics, for packaging loose-leaf binders boxes
of cardboard or paper cards holders and cases
for stamps and seals comic books compasses
for drawing paper tapes and cards for the recordal of computer programmes copying paper
][stationery] correcting fluids [office requisites
]document files finger-stalls [office requisites
flags [of paper] folders [stationery] folders for
papers gummed tape [stationery] handkerchiefs
of paper index cards inking ribbons jackets
for papers labels, not of textile maps musi]cal greeting cards newsletters pads [stationery
paint boxes for use in schools pamphlets paper shredders [for office use] pencil lead holders
postage stamps stickers table napkins of paper
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أكيــاس للطبــخ باســتخدام فــرن الميكروويــف؛ مرشــحات قهــوة
مــن الــورق؛ الكتيبــات؛ تصاميــم للتطريــز؛ ســكاكين الــورق
(مســتلزمات مكتبيــة)؛ فــوط ورقيــه للموائــد؛ مفــارش المائــدة
الورقيــة؛ الفتــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى؛ رقــع للبطاقــات
الدليليــة؛ المجموعــات الورقيــة؛ الملصقــات للهواتــف المحمولــة؛
اللوحــات (صــور) ،بإطــار أو بــدون إطــار؛ المناشــف الورقيــة؛ ورق
المراحيــض؛ مغلفــات الوثائــق لالســتخدام المكتبــي؛ صناديــق
قبعــات مــن الــورق المقــوى؛ اجهــزة يدويــة لتصديــر البطاقــات؛
أقــام وضــع اإلشــارات؛ صوانــي رســم؛ فراشــي دهــان أو تلويــن؛
فراشــي للرســامين؛ مســاحات ألــواح الكتابــة؛ ورق شــوان للطباعــة
وفــن الخــط؛ أقــام رصــاص العاملــة بالكبــس؛ ورق الواشــي
المصنــوع مــن أليــاف لحــاء الشــجر؛ اإلستنســل لتزييــن المــواد
الغذائيــة والمشــروبات؛ شــارات االســم [مســتلزمات المكتــب]،
أشــرطة الباركــود؛ القطــع البراقــة ألغــراض القرطاســية؛ الرقــع
للتحقــق مــن األمتعــة والمطالبــة بهــا المصنوعــة مــن الــورق؛
مناديــل ورقيــة للتنظيــف

thumbtacks tickets typewriter ribbons typewrit]ers [electric or non-electric] wrappers [stationery
writing brushes writing chalk writing tablets covers [stationery] covers of paper for flower pots paper cutters [office requisites] bibs of paper bags for
microwave cooking paper coffee filters booklets
embroidery designs [patterns] paper knives [office
requisites] table cloths of paper table linen of paper signboards of paper or cardboard tags for index cards paper lots stickers for portable telephone
paintings [pictures], framed or unframed towels of
paper toilet paper document laminators for office
use hat boxes of cardboard hand labeling appliances marking pens paint trays paintbrushes painters’ brushes writing board erasers Xuan paper for
painting and calligraphy mechanical pencils washi
stencils for decorating food and beverages name
badges [office requisites], barcode ribbons glitter
for stationery purposes baggage claim check tags
of paper paper wipes for cleaning.
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ّ
الجلــود والجلــود المقلــدة؛ جلــود الحيوانــات وجلــود الحيوانــات
الخــام؛ األمتعــة وحقائــب الحمــل؛ المظــات والشمســيات وعصــي
المشــي؛ الســياط واطقــم الحيوانــات والســروج؛ الياقــات والمقــاود
والمالبــس للحيوانــات؛ الحقائــب؛ الجزاديــن؛ محافــظ النقــود
وحقائــب الســفر وحقائــب المســتندات وحافظــات المفاتيــح
واألكيــاس؛ حقائــب المســتندات والملفــات؛ الحقائــب التــي
توضــع علــى الظهــر؛ حقائــب حمــل األلبســة؛ أكيــاس التســوق؛

Goods/Services:
Leather and imitations of leather animal skins,
and hides luggage and carrying bags umbrellas, parasols and walking sticks whips, harness
and saddlery collars, leashes and clothing for
animals bags purses wallets, travel cases, brief
cases, key cases, pouches attaché cases backpacks garment bags shopping bags

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

العـدد السابع والعشرون
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الربطــات الجلديــة؛ أحزمــة التعليــق علــى الكتــف؛ األحزمــة
العريضــة وأحزمــة تثبيــت األمتعــة؛ العــكازات؛ محافــظ للبطاقــات
[محافــظ جيــب]؛ الياقــات للحيوانــات أو للحيوانــات األليفــة
المنزليــة؛ المخرمــات المصنوعــة مــن الجلــد أو مــن الجلــود المقلــدة؛
حقائــب مســتحضرات التجميــل؛ كمامــات ألفــواه الحيوانــات؛
حقائــب مدرســية تعلــق علــى الكتــف؛ القشــط الجلديــة؛ مقابــض
لحقائــب الســفر؛ حقائــب الســفر؛ اطقــم الســفر؛ صناديــق الثيــاب
للســفر؛ أغطيــة المظــات؛ مقابــض للمظــات؛ قواعــد عصي المشــي؛
أحزمــة األمتعــة؛ وحقائــب الشــاطئ؛ والحقائــب الجلديــة؛ الصناديق
والحافظــات المصنوعــة مــن الجلــود أو مــن األلــواح الجلديــة أو مــن
الجلــود المقلــدة؛ حقائــب اليــد؛ القشــط الجلديــة؛ عصــي صعــود
الجبــال؛ حقائــب حمــل األدوات الموســيقية؛ أكيــاس مشــبكة
للتســوق؛ حقائــب الظهــر؛ الحقائــب المدرســية؛ حقائــب العــدد
المصنوعــة مــن الجلــود أو مــن الجلــود المقلــدة (الفارغــة)؛ حقائــب
الســفر الصغيــرة؛ الحقائــب ذات المرابــط؛ والحقائــب ،المغلفــات
واألكيــاس المصنوعــة مــن الجلــود للتغليــف؛ أغطيــة األثــاث
المصنوعــة مــن الجلــود أو مــن الجلــود المقلــدة؛ إطــارات حقائــب
اليــد؛ الحقائــب ذات األربطــة لحمــل األطفــال؛ حقائــب التســوق
ذات العجــات؛ حافظــات المفاتيــح؛ الحقائــب الرياضيــة؛ مالبــس
للحيوانــات األليفــة؛ الحبــال والحقائــب ذات الحبــال لحمــل األطفــال؛
أغطيــة للحيوانــات؛ المقــاود وأطقــم الحيوانــات والحيوانــات األليفــة
والحيوانــات؛ إطــارات الجزاديــن النســائية؛ حافظــات بطاقــات
األعمــال؛ حقائــب المــدارس اليابانيــة؛ أعنــة لتوجيــه األطفــال،
حقائــب مــزودة بمحــرك وبطاقــات الحقائــب؛ القمــاش الجلــدي

bands of leather shoulder belts saddle belts,
fitted belts for luggage canes card cases [notecases] collars for animals or pets laces made
of leather or imitations of leather vanity cases
muzzles school satchels leather straps suitcase handles suitcases travelling sets travelling trunks umbrella covers umbrella handles
walking stick seats luggage belts beach bags
briefcases boxes and cases, of leather or leatherboard or imitation leather handbags leather
straps mountaineering sticks music cases net
bags for shopping rucksacks school bags tool
]bags of leather or imitations of leather [empty
valises game bags bags, envelopes and pouches
of leather for packaging furniture coverings of
leather or imitations of leather handbag frames
sling bags for carrying infants wheeled shopping bags key cases bags for sports clothing for
pets slings and sling bags for carrying children
covers for animals leads, leashes and harness
for pets and animals purse frames business card
cases randsels [Japanese school satchels] reins
for guiding children, motorized suitcases, Baggage tags leathercloth.
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األثــاث والمرايــا وإطــارات الصــور؛ الحاويــات غيــر المعدنيــة
للتخزيــن أو النقــل؛ العظــام والقــرون وعظــم الحــوت وأم الاللــئ غير
المشــغولة أو المشــغولة جزئيــا؛ الصــدف؛ المرشــوم؛ كهرمــان
أصفــر؛ المخــدات الهوائيــة؛ الفرشــات الهوائيــة؛

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames containers,
not of metal, for storage or transport unworked
or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-pearl shells meerschaum yellow amber air

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

العـدد السابع والعشرون

2019/12/18

الوســائد الهوائيــة؛ ســتائر الخــرز للديكــور؛ مســتلزمات األســرة
غيــر المعدنيــة؛ فــراش نــوم [ماعــدا البياضــات]؛ أسـ ّـرة للحيوانــات
المنزليــة األليفــة ؛ الصناديــق غيــر المعدنيــة؛ مغلقــات القنانــي؛
رفــوف القنانــي؛ ســدادات الفليــن للقواريــر؛ بطاقــات المفاتيــح
البالســتيكية غيــر المشــفرة؛ الخزائــن ذات الرفــوف؛ األجــراس
المعلقــة التــي تحركهــا الريــاح؛ عالقــات المالبــس؛ عالقــات
معاطــف؛ عالقــات المعاطــف؛ حمــاالت المعاطــف؛ الحاويــات
ليســت مــن المعــدن (التخزيــن ،والنقــل)؛ حمــاالت الســتائر؛
مشــابك للســتائر؛ جســور للســتائر؛ حلقــات للســتائر؛ قضبــان
الســتائر؛ بكــرات للســتائر؛ ربطــات الســتائر؛ المخــدات؛ موزعــات
المناشــف؛ بيــوت الحيوانــات األليفــة؛ األســرة واألثــاث ولــوازم
األبــواب؛ إطــارات التطريــز؛ مــراوح لالســتخدام الشــخصي
[غيــر كهربائيــة]؛ تماثيــل مــن الخشــب أو الشــمع أو الجــص أو
البالســتيك؛ الحواجــز للحمايــة مــن النــار؛ قواعــد أصيــص الزهــور؛
حمــاالت الزهــور (أثــاث)؛ حمــاالت للقبعــات؛ الكراســي العاليــة
لألطفــال؛ أرقــام المنــازل غيــر المعدنيــة وغيــر المضيئــة؛ صناديــق
التعشــيش للحيوانــات األليفــة؛ لوحــات الهويــة غيــر المعدنيــة؛
خزائــن الفهرســة؛ مشــايات لألطفــال؛ مــواد للدعايــة قابلــة للنفــخ؛
صناديــق الرســائل؛ رفــوف الرســائل (األثــاث)؛ رفــوف المجــات؛
الفرشــات؛ حاويــات مــن البالســتيك ألغــراض التعبئــة والتغليــف؛
الوســائد؛ رفــوف لألطبــاق؛ لوحــات أرقــام الســيارات؛ الالفتــات؛
مقابــض العــدد؛ صوانــي لوحــات مفاتيــح للحواســيب؛ الصوانــي
غيــر المعدنيــة؛ صوانــي البيــض المصنوعــة مــن البالســتيك؛
صوانــي بالســتيكية لتعبئــة المــواد الغذائيــة؛ الصوانــي كونهــا
جــزء مــن أثــاث العــرض للمتجــر؛ أشــغال مــن القــش؛ إطــارات
الصــور الفوتوغرافيــة والصــور؛ شــرائط الحــواف الزخرفيــة مــن
البالســتيك و  /أو الخشــب لالســتخدام مــع تجهيــزات النوافــذ؛
الحلــي والزينــة للنوافــذ أو األبــواب المصنوعــة مــن أو التــي مــن
البالســتيك والشــمع والخشــب والفليــن والقصــب والخيــزران
واألملــود والقــرون والعظــم والعــاج وعظــم الحــوت والصــدف
والكهرمــان وأم الآللــيء والمرشــوم وبدائــل هــذه المــواد؛ مشــابك
اإلغــاق للحقائــب؛ مســاند الــرأس القابلــة للنفــخ؛ زخــارف مــن
البالســتيك للمــواد الغذائيــة أو صناديــق الغــداء؛ صناديــق
لتعليــق أو تخزيــن المفاتيــح؛ خزانــات األدويــة؛ حلقــات المفاتيــح
وسالســل المفاتيــح غيــر المعدنيــة؛ موقفــات األبــواب؛ الكراســي
ّ
األســرة؛ الكراســي
ذات الذراعيــن؛ الســال غيــر المعدنيــة؛
الطويلة[أثــاث]؛ الصناديــق المصنوعــة من الخشــب أو البالســتيك؛
أشــغال خشــبية؛ الخزائــن؛ عربــات ألجهــزة الكمبيوتــر [أثــاث]؛
صناديــق مــن الخشــب أو البالســتيك؛ كراســي [مقاعــد]؛ صناديــق
للدمــى؛ ســدادات الفليــن؛ خزانــات مالبــس [للتخزيــن]؛ الحاضنات؛
ســتائر مــن الخيــزران؛ الكراســي القابلــة للطــي؛ المكاتــب؛ عربــات
تقديــم العشــاء (أثــاث)؛ مســاند الــرأس (أثــاث)؛ لوحــات لتعليــق
المفاتيــح؛ رفــوف المكتبــات؛ الخزائــن المعدنيــة لألغــراض
الشــخصية؛ أقفــال [بخــاف الكهربائيــة] وغيــر المعدنيــة؛
مجســمات عــرض المالبــس واألزيــاء؛ األرفف[أثــاث]؛ المناضــد
لنشــر الخشــب؛ أثــاث المــدارس؛ المقاعــد؛ األرائــك؛ الطــاوالت؛
عربــات الشــاي؛ عربــات تقديــم الشــاي؛ العربــات ذات العجــات
ّ
أســرة لألطفــال؛
ألجهــزة الحاســوب [أثــاث]؛ حمــاالت للمظــات؛
الخزائــن الصغيــرة؛ لوحــات العــرض؛ محابــس [صمامــات] مــن
البالســتيك لهــواء المجــاري؛ طــاوالت التزييــن؛

203
cushions air mattresses air pillows bead curtains for decoration bed fittings, not of metal
bedding [except linen] beds for household pets
bins, not of metal bottle closures bottle racks
corks for bottles plastic key cards, not encoded
chests wind chimes clothes hooks coat hangers
coathooks coatstands containers, not of metal (storage, transport) curtain holders curtain
hooks curtain rails curtain rings curtain rods
curtain rollers curtain tie-backs cushions towel
dispensers pet kennels bed, furniture, door fittings embroidery frames fans for personal use
[non-electric] statues of wood, wax, plaster or
plastic fire screens flower-pot pedestals flower-stands [furniture] hat stands high chairs for
babies house numbers, not of metal, non luminous nesting boxes for pets identity plates, not
of metal index cabinets infant walkers inflatable publicity objects letter boxes letter racks
(furniture) magazine racks mattresses containers of plastic for packaging purposes pillows
plate racks registration plates signboards tool
handles computer keyboard trays trays, not of
metal egg trays made of plastics plastic trays
for foodstuff packaging trays being part of shop
display furniture wickerwork photograph and
picture frames decorative edging strips of plastics and/or wood for use with window fittings
ornaments and decorations for windows or doors
made of or from plastics, wax, wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for these materials sealing clips for
bags inflatable headrests decorations of plastics
for foodstuffs or lunch boxes boxes for hanging
or storing keys medicine cabinets key rings and
key chains, not of metal door stops armchairs
]baskets, not of metal beds benches [furniture
boxes of wood or plastic cabinet work cabinets
carts for computers [furniture] cases of wood or
plastic chairs [seats] chests for toys corks garment covers [storage] cradles bamboo curtains
]deck chairs desks dinner wagons [furniture
head-rests [furniture] keyboards for hanging
keys library shelves lockers locks [other than
electric], not of metal mannequins racks [furniture] saw horses school furniture seats sofas
tables tea carts tea trolleys trolleys for computers [furniture] umbrella stands cots cupboards
]display boards drain traps [valves
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مســاند القدميــن والكراســي الطويلــة التــي بــدون أيــدي؛ الســال
الكبيــرة (ســال)؛ الخطافــات لقضبــان تعليــق المالبــس؛ ســالم
مــن الخشــب أو البالســتيك؛ الحصــر القابلــة لإلزالــة للمغاســل؛
اللوحــات االســمية غيــر المعدنيــة؛ لوحــات األرقــام غيــر المعدنيــة؛
أوتــاد ودبابيــس (ليســت مــن المعــدن)؛ حظائــر لعــب لألطفــال؛
أعمــدة االحتــكاك للقطــط؛ الرفــوف؛ األعمــال الفنيــة والتماثيــل
والتماثيــل الصغيــرة والزخــارف الصغيــرة أو الحلــي مــن الخشــب
والفليــن والقصــب والخيــزران واألملــود والقــرون والعظــم والعــاج
وعظــم الحــوت والصــدف والكهرمــان وأم الآللــيء والمرشــوم
وبدائــل هــذه المــواد أو مــن الشــمع أو الجبــص أو البالســتيك؛
أغطيــة القنانــي؛ ســتائر النوافــذ الداخليــة؛ مغطيــات النوافــذ
حـ ُ
الداخليــة؛ ُ
صـــر لتغييــر حفاظــات األطفــال؛ طــاوالت تغييــر
الحفاظــات لألطفــال؛ االقفــال غيــر المعدنيــة للمركبــات؛ الصوانــي
حـ ُ
غيــر المعدنيــة؛ ُ
صـــر لحظائــر لعــب األطفــال؛ المقابــض غيــر
المعدنيــة؛ مقابــض مــن الخــزف؛ أســافين أحذيــة غيــر المعدنيــة؛
أوتــاد أحذيــة غيــر المعدنيــة؛ حمــاالت عــرض الجرائــد؛ مقاعــد
الحمــام لألطفــال؛ مناضــد توضــع فــوق الحضــن؛ مناضــد محمولــة .

of plastic dressing tables footstools and stools
hampers [baskets] hooks for clothes rails ladders
of wood or plastics mats, removable, for sinks
name plates, not of metal number plates, not of
metal pegs and pins (not of metal) playpens for
babies scratching posts for cats shelves works of
art, figurines and statuettes and small decorations
or ornaments of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for these
materials, or of wax, plaster or plastics bottle caps
indoor window blinds indoor window shades
baby changing mats baby changing platforms
locks, not of metal, for vehicles trays, not of metal mats for infant playpens knobs, not of metal
knobs of porcelain shoe pegs, not of metal shoe
dowels, not of metal newspaper display stands
Bath seats for babies lap desks portable desks.
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أوانــي وأوعيــة لالســتعمال المنزلــي وللمطابــخ؛ األمشــاط
واإلســفنج؛ الفراشــي باســتثناء فراشــي الدهــان؛ مــواد صناعــة
الفراشــي؛ األدوات ألغــراض التنظيــف؛ الزجــاج غيــر المشــغول
أو المشــغول جزئيــا باســتثناء زجــاج البنــاء؛ األوانــي الزجاجيــة
الخــزف والفخــار؛ حمامــات الرضــع (المحمولة)؛ الســال لإلســتخدام
المنزلــي؛ أكــواب الشــرب ذات المقابــض؛ أقفــاص طيــور؛ الخالطات
غيــر الكهربائيــة لالســتعماالت المنزليــة؛ ألــواح الكــوي؛ أدوات
نــزع األحذيــة؛ فتاحــات القنانــي؛ الســدادات للقنانــي المصنوعــة
مــن الخــزف والخــزف الصينــي والزجــاج والكريســتال

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers
combs and sponges brushes, except paint brushes brush-making materials articles for cleaning purposes unworked or semi-worked glass,
except building glass glassware, porcelain and
earthenware baby baths [portable] baskets,
for domestic use mugs birdcages non-electric
blenders for household purposes ironing boards
boot jacks bottle openers stoppers for bottles
made of/from ceramics, china, glass, crystal,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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واألوانــي الخزفيــة ولفخــار والبورســان؛ القنانــي؛ الصحــون
المجوفــة؛ علــب الصابــون؛ ألــواح خبــز؛ الــدالء؛ الصوانــي المزخرفــة؛
أقفــاص للحيوانــات المنزليــة؛ قوالــب الكعــك؛ قوالــب كعكــة
الوفــل؛ طفايــات شــموع؛ حلقــات الشــموع؛ شــمعدانات حمــل
الشــمع؛ علــب حفــظ الحلويــات والســكاكر؛ علــب لألمشــاط؛ حلــي
الخــزف الصينــي واوانــي الخــزف الصينــي؛ أعــواد األكل؛ رفــوف
المالبــس؛ موســعات المالبــس؛ القطــع القماشــية للتنظيــف؛
القطــع الموضوعــة أســفل األكــواب (مســتلزمات للمائــدة)؛ مالعــق
تحريــك الكوكتيــل؛ مرشــحات القهــوة غيــر الكهربائيــة؛ مطاحــن
البــن؛ أباريــق القهــوة غيــر الكهربائيــة؛ وأدوت تقديــم القهــوة؛
اباريــق القهــوة؛ األمشــاط الكهربائيــة؛ أمشــاط للحيوانــات؛
أكيــاس العجينــة؛ قوالــب الطهــي؛ طناجــر الطبــخ؛ أســياخ الطبــخ؛
دالء ثلــج؛ المبــردات المحمولــة؛ أجهــزة تبريــد األطعمــة التــي
تحتــوي علــى ســوائل تبديــل الحــرارة لالســتعماالت المنزليــة؛
فتاحــات ســدادات الفليــن؛ أدوات مســتحضرات التجميــل؛ أغطيــة
للصحــون؛ األغطيــة ألوعيــة األزهــار؛ أوانــي فخاريــة؛ واألكــواب؛
ألــواح التقطيــع للمطبــخ؛ واألوانــي الزجاجيــة للمشــروبات؛
المقالــي العميقــة غيــر الكهربائيــة؛ صحــون للصابــون؛ أوعيــة
توزيــع الصابــون؛ قواريــر الشــرب والنظــارات واألوعيــة الكبيــرة
وأوانــي الشــرب؛ مناشــر تجفيــف للغســيل؛ صناديــق نفايــات؛
أكــواب للبيــض؛ المعالــف؛ قواريــر الزهــور؛ مصائــد الذبــاب؛
والقفــازات لألغــراض المنزليــة؛ األقــداح؛ المباشــر؛ الشــوايات
غيــر الكهربائيــة؛ حاويــات العــزل الحــراري؛ الســخانات لزجاجــات
اإلرضــاع ،غيــر الكهربائيــة؛ حمــاالت الزهــار والنباتــات؛ القــدور
الســاخنة غيــر المدفــأة كهربائيــا؛ دالء الثلــج؛ قوالــب مكعبــات
الثلــج؛ أغطيــة ألــواح الكــوي؛ األباريــق؛ األباريــق غيــر الكهربائيــة؛
مســاند الســكاكين؛ الصوانــي الـ ّ
ـدوارة؛ أطقــم تقديــم المشــروبات
الروحيــة المحــاة؛ صناديــق للوجبــات الخفيفــة؛ حامــات بطاقــات
قوائــم الطعــام؛ أوانــي الطهــي؛ مالعــق الخلــط؛ المماســح؛ حمــاالت
المناديــل؛ حلقــات المناديــل؛ فوهــات ألوعيــة رش الميــاه؛ فــوط
التنظيــف؛ قــدور الكعــك ومقالــي القلــي؛ صحــون مــن الــورق؛
ّ
قطاعــات للمعجنــات؛ مطاحــن البهــارات؛ محــارق العطــور والروائــح
العطريــة والزيــوت العطريــة والمعطــرات؛ بخاخــات عطــور؛ مبخــرات
عطــور؛ ســال النزهــات المجهــزة؛ والحصــاالت الصغيــرة؛ أغطيــة
األوعيــة؛ القــدور؛ طناجــر الضغــط؛ صناديــق النفايــات؛ مرشــات
الملــح؛ عبــوات الفلفــل؛ القــدور الصغيــرة؛ صحــون الفناجيــن؛
مغــارف البوظــة (أدوات المائــدة)؛ فــوط الجلــي؛ فراشــي الحالقــة؛
موســعات القمصــان؛ فراشــي لألحذيــة؛ ومعــدات المســاعدة
الرتــداء األحذيــة؛ قوالــب األحذيــة؛ مصافــي لألغــراض المنزليــة؛
أجهــزة إمتصــاص الدخــان لألغــراض المنزليــة؛ وحمــاالت
الصابــون؛ زبديــات الحســاء؛ أطقــم بهــارات؛ حمــاالت اإلســفنج؛
اإلســفنج لألغــراض المنزليــة؛ حمــاالت لفراشــي الحالقــة؛ التماثيــل
الخزفيــة أو الصلصــال أو الزجــاج؛ تماثيــل البورســلين أو الصلصــال
أو الزجــاج؛ المصافــي؛ محاقــن لســقاية الزهــور والنباتــات؛ أدوات
المائــدة؛ أباريــق؛ كــرات للشــاي؛ علــب الشــاي؛ أوعيــة لنقــع الشــاي؛
أطقــم تقديــم الشــاي (أوانــي مائــدة)؛ أباريــق الشــاي؛ فراشــي
المراحيــض؛ حقائــب مــواد الزينــة؛ حمــاالت ورق المراحيــض؛
اســفنج تنظيــف المراحيــض؛ موزعــات ورق المراحيــض؛ أدوات
الحمامــات؛ وفراشــي األســنان؛ وفراشــي األســنان الكهربائيــة؛
حامــات أعــواد األســنان؛
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earthenware, terra-cotta and porcelain bottles
bowls soap boxes bread boards buckets cabarets [trays] cages for household pets cake molds
[moulds] waffle moulds candle extinguishers
candle rings candlesticks candy boxes comb
cases china ornaments, chinawares chopsticks
clothes racks clothing stretchers cloths for
cleaning coasters (tableware) cocktail stirrers
coffee filters, non-electric coffee grinders coffee percolators, non-electric coffee services
coffee pots electric combs combs for animals
pastry bags cookery molds cooking pots cooking skewers ice pails portable coolers food
cooling devices containing heat exchange fluids,
for household purpose corkscrews cosmetic
utensils covers for dishes covers for flower pots
crockery cups cutting boards for the kitchen
decanters non-electric deep fryers dishes for
soap soap dispensers drinking flasks, glasses,
troughs, vessels drying racks for washing dustbins egg cups feeding troughs flower pots fly
catchers gloves for household purposes goblets graters non-electric griddles heat-insulated
containers heaters for feeding bottles, non-electric holders for flowers and plants hot pots, not
electrically heated ice buckets ice cube molds
ironing board covers jugs non-electric kettles
knife rests lazy susans liqueur sets lunch boxes menu card holders mess-tins mixing spoons
mops napkin holders napkin rings nozzles for
watering cans pads for cleaning cake pans,
frying pans paper plates pastry cutters pepper
mills burners for perfume, aromatics, essential
oils and fragrances perfume sprayers perfume
vaporizers fitted picnic baskets piggy banks
pot lids pots pressure cookers refuse bins
salt shakers pepper shakers saucepans saucers scoops (tableware) scouring pads shaving brushes shirt stretchers shoe brushes shoe
horns shoe trees sieves for household purposes
smoke absorbers for household purposes soap
holders soup bowls spice sets sponge holders sponges for household purposes stands for
shaving brushes statues of porcelain, terra-cotta
or glass statuettes of porcelain, terra-cotta or
glass strainers syringes for watering flowers
and plants tableware tankards tea balls tea
]caddies tea infusers tea services [tableware
teapots toilet brushes toilet cases toilet paper
holders toilet sponges toilet paper
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ونكاشــات األســنان؛ قضبــان وحلقــات لتعليــق المناشــف؛ علــب
القمامــة؛ أحــواض الفضــات؛ الصوانــي لالســتخدامات المنزليــة؛
حمــاالت الطبــخ ثالثيــة القوائــم؛ مــكاوي أو مكابــس الســراويل؛
موســعات الســراويل؛ القواريــر الفراغيــة المعزولــة حراريــا؛ حقائــب
مســتحضرات الزينــة المجهــزة؛ المزهريــات؛ آالت صناعــة الوفــل
والفطائــر المحــاة غيــر الكهربائيــة؛ محامــص الطهــي والخبيــز
غيــر الكهربائيــة؛ ألــواح الغســيل؛ أحــواض الغســيل؛ أوعيــة
الســقي؛ أدوات ســقاية؛ أجهــزة للتلميــع بالشــمع؛ األعمــال الفنيــة
مــن الخــزف أو الصلصــال أو الزجــاج؛ حلــي الزينــة للنوافــذ أو
األبــواب المصنوعــة مــن الخــزف أو الخــزف الصينــي أو الزجــاج أو
الكريســتال أو األوانــي الخزفيــة أو الفخــار أو البورســان؛ الصناديق
واألوعيــة للطعــام؛ مصائــد فئــران؛ خيــوط لألســنان؛ الربطــات
 /القشــط لصناديــق الطعــام وأوعيــة االســتعماالت المنزليــة أو
المطبــخ؛ األوعيــة للروائــح العطريــة وللعطــور؛ قنانــي التبريــد؛
الصناديــق الزجاجيــة؛ المكانــس؛ صحــون للزبــدة؛ أغطيــة صحــون
الزبــدة؛ قــدور التســخين الكبيــرة؛ أدوات التنظيــف (المشــغلة
يدويــا)؛ مالقــط تجفيــف المالبــس؛ صناديــق التبريــد المحمولــة
غيــر الكهربائيــة؛ أوعيــة الكعــك المحلــى؛ أوانــي الطبــخ غيــر
الكهربائيــة؛ فراشــي للحواجــب؛ والفراشــي أللبســة القــدم؛ ومقالي
القلــي؛ األقمــاع؛ قفــازات ألعمــال الحدائــق؛ القواريــر الزجاجيــة
[أوعيــة]؛ القواريــر العازلــة؛ قطــن وضــع مســاحيق التجميــل؛
الخالطــات؛ مصافــي الشــاي ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛
البطانــات والمــاءات متعــددة االســتعماالت لغايــات االســتعمال
المنزلــي أو للمطبــخ؛ خفاقــات البيــض والمخافــق غيــر الكهربائيــة؛
أوعيــة معدنيــة لصنــع المثلجــات والمشــروبات المثلجــة؛ قطاعــات
الكعــك المحلــى (البســكويت)؛ القواريــر وحمــاالت األباريــق
الزجاجيــة؛ منافــض الغبــار؛ خالطــات الكوكتيــل؛ علــب مســاحيق
التجميــل؛ علــب الحبــوب أو األقــراص؛ الصناديــق لــورق المحــارم
المصنوعــة مــن الخشــب أو المصنوعــة مــن البالســتيك؛ الحمــاالت
لفراشــي األســنان؛ العبــوات المنزليــة؛ األوانــي لالســتعمال
المنزلــي والبيتــي؛ أطقــم تقديــم القهــوة (أوانــي مائــدة)؛
أباريــق القهــوة غيــر الكهربائيــة؛ أوعيــة المطبــخ؛ أدوات المائــدة
باســتثناء الســكاكين والشــوك والمالعــق؛ الحافظــات والصناديــق
لغايــات االســتعماالت المنزليــة والبيتيــة؛ حافظــات الحبــوب
(الخشــبية والبالســتيكية)؛ مســتلزمات إزالــة الماكيــاج؛ قصبــة
(مصاصة)للشــرب؛ وأجهــزة إزالــة الروائــح الكريهــة لالســتعمال
الشــخصي؛ وســال النفايــات الورقيــة؛ األحــواض (زبــادي عميقــة)؛
أقــداح الجعــة؛ األوعيــة المعزولــة حراريــا؛ األوعيــة المعزولــة لحفــظ
الحــرارة للمشــروبات؛ أحــواض [مربــي داخلــي لألحيــاء المائيــة]؛
أغطيــة لحفــظ حــرارة إبريــق الشــاى؛ االدوات الكهربائيــة لجــذب
وابــادة الحشــرات؛ مالعــق مــواد التجميــل وفتاحــات القنانــي؛
وكســارات الجــوز؛ مالقــط الســكر؛ مالقــط الثلــج؛ أوانــي تقديــم
الفطائــر؛ المغــارف لتقديــم النبيــذ؛ رفــوف تنشــيف لألكــواب؛
قطــارات لألغــراض التجميليــة؛ قطــارات لألغــراض المنزليــة؛
الطواجــن غيــر الكهربائيــة؛ أداة فصــل صفــار البيــض؛ أغطيــة
للطعــام مــن الســيليكون يمكــن إعــادة اســتخدامها؛ ممســحة
(أداة تنظيــف)؛ صيــادات البيــض؛ المبخــرات العطريــة عــدا أعــواد
البخــور؛ صحــون للمبخــرات العطريــة؛ آالت صناعــة الباســتا العاملــة
باليــد
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dispensers toilet utensils toothbrushes toothbrushes, electric toothpick holders toothpicks
towel rails and rings trash cans litter trays trays
for domestic purposes trivets trouser presses trouser stretchers vacuum bottles fitted vanity cases
vases waffle and pancake irons, non-electric cookery and baking irons, non electric washing boards
wash tubs watering cans watering devices apparatus for wax-polishing works of art, of porcelain,
terra-cotta or glass decorative ornaments for window or doors made of/from ceramics, china, glass,
crystal, earthenware, terra-cotta or porcelain boxes and containers for food mouse traps floss for
dental purposes bands/belts for lunch boxes and
household or kitchen containers containers for aromatics and fragrances refrigerating bottles boxes
of glass brooms butter dishes butter dish covers cauldrons cleaning instruments [hand-operated] clothes-pegs portable coldboxes, non-electric
cookie jars cooking utensils, non-electric eyebrow
brushes brushes for footwear frying pans funnels
gardening gloves glass flasks [containers] insulating flasks powder puffs shakers tea-strainers,
not of precious metal multi-purpose linings and
sheets for household or kitchen purposes whisks,
beaters, non-electric vessels of metal for making
ices and iced drinks cookie (biscuit) cutters cruets, cruet stands dusters cocktail shakers powder
compacts pill or tablet boxes tissue paper box
covers of wood, or plastic stands for tooth brushes household containers household and domestic
utensils coffee services [tableware] coffee-pots,
non-electric kitchen containers tableware, other
than knives, forks and spoons cases and boxes for
household or domestic purposes pill cases [wood,
plastic] make-up removing appliances drinking
straws deodorizing apparatus for personal use
waste paper baskets basins (bowls) beer mugs
heat insulated containers heat insulated containers
for beverages tanks [indoor aquaria] tea cosies
electric devices for attracting and killing insects
cosmetic spatulas, bottle openers nutcrackers sugar tongs ice tongs pie servers ladles for serving
wine cup racks droppers for cosmetic purposes
droppers for household purposes tajines, non-electric egg yolk separators reusable silicone food
covers squeegees [cleaning instruments] egg
poachers aromatic oil diffusers, other than reed
diffusers plates for diffusing aromatic oil pasta
makers, hand-operated.
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Date :13/06/2019

التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36168 :

Trademark No.:36168

في الصنف 22 :

Class: 22
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Ropes and strings nets tents, and tarpaulins, awnings of textile or synthetic materials sails, sacks
for the transport and storage of materials in bulk
padding, cushioning and stuffing materials, except
of rubber or plastics raw fibrous textile materials
and substitutes therefor bottle covers straw envelopes or wrappers for bottles hammocks wrapping or binding bands, not of metal vehicle covers [not fitted] bands, not of metal, for wrapping
or binding padding materials, not of rubber or
plastics sash cords mesh bags for washing laundry Cloth bags specially adapted for the storage
of diapers bivouac sacks being shelters

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الحبــال والسالســل؛ الشــباك؛ الخيــام والمشــمعات والمظــات
مــن المنســوجات أو مــن المــواد االصطناعيــة؛ األشــرعة واألكيــاس
لنقــل وتخزيــن المــواد بكميــات كبيــرة؛ الحشــوات ومــواد التوســيد
والحشــو باســتثناء المطــاط أو البالســتيك؛ مــواد المنســوجات
الليفيــة الخــام وبدائلهــا؛ أغطيــة القنانــي؛ مغلفــات أو أغطيــة
ّ
القشــات للقنانــي؛ أراجيــح شــبكية؛ الربطــات للــف أو الــرزم غيــر
المعدنيــة؛ أغطيــة المركبــات (غيــر المخصصــة لمركبــات معينــة)؛
المرابــط غيــر المعدنيــة للــف أو الــرزم؛ مــواد الحشــو غيــر المطاطية
أو البالســتيكية؛ خيــوط النوافــذ اإلنزالقيــة؛ األكيــاس الشــبكية
لغســيل المالبــس؛ األكيــاس القماشــية المعـ ّـدة خصيصــا لتخزين
الحفاضــات؛ أكيــاس النــوم للتخييــم بكونهــا مالجــئ
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36169 :
في الصنف 23 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :13/06/2019
Trademark No.:36169
Class: 23
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
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العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

الغــزول والخيطــان؛ خيــوط وغــزل مــن القطــن؛ خيــوط وغــزل
للتطريــز؛ خيــوط وغــزل للخياطــة؛ خيــوط وحبــال صغيــرة مغزولــة؛
صــوف مغــزول؛ خيــوط وغــزل الصــوف

Goods/Services:
Yarns and threads cotton thread and yarn embroidery thread and yarn sewing thread and yarn
spun thread and yarn spun wool woolen thread
and yarn.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36170 :
في الصنف 24 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :13/06/2019
Trademark No.:36170
Class: 24
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

األنســجة وبدائــل األنســجة؛ بياضــات لالســتعمال المنزلــي؛
ســتارة مــن القمــاش أو البالســتيك؛ مناديــل قماشــية؛ المناديــل
؛ أغطيــة األســرة؛ أغطيــة الطــاوالت؛ الرايــات الصغيــرة؛ بياضــات
ّ
ّ
لألســرة؛
لألســرة؛ أغطيــة األســرة؛ بطانيــات
الحمامــات؛ بياضــات
الســتائر النســيجية؛ القمــاش؛ أغطيــة مــن النســيج لألثــاث؛
أغطيــة بالســتيكية لألثــاث؛ أغطيــة للوســائد؛ ســتائر لألبــواب؛
ّ
أقمشــة مــن جلــود الحيوانــات المقلــدة؛ المناشــف ؛ األعــام؛
قفــازات تواليــت؛ بياضــات لالســتعمال المنزلــي؛ الرقــع
(القماشــية)؛ مناديــل إلزالــة المكيــاج [قمــاش]؛ مفــارش الموائــد؛
أغطيــة الفرشــات؛ قفــازات للغســيل؛ الناموســيات؛ الســتائر؛
أكيــاس المخــدات؛ مــواد بالســتيكية [بديلــة للقمــاش]؛ اللحــف؛
أغطيــة الســفر؛ المــاءات (منســوجات)؛ أكفــان؛ الحريــر؛ منســوجات
حريريــة؛ أكيــاس النــوم؛ اغطيــة الطــاوالت؛ األغطيــة للطــاوالت؛
مناديــل ســفرة؛ النســيج المزيــن بالرســوم؛ أقمشــة للتنجيــد؛
المعلقــات الجداريــة النســيجية؛ شراشــف األســرة؛ بياضــات
األســرة مــن الــورق؛ األغطيــة القماشــية لحمــاالت المناديــل أو
المحــارم؛ أغطيــة مقابــض األبــواب؛ أغطيــة مقاعــد المراحيــض؛

Goods/Services:
Textiles and substitutes for textiles household
linen curtain of textile or plastic handkerchiefs
napkins bed covers table covers banners bath
linen bed linen bedspreads bed blankets blinds
of textile cloth furniture coverings of textile
coverings of plastic for furniture covers for
cushions door curtains fabric of imitation animal skins towels flags toilet gloves household
linen labels [cloth] napkins for removing makeup [cloth] place mats mattress covers washing mitts mosquito nets curtains pillowcases
plastic material [substitute for fabrics] quilts
travelling rugs sheets [textile] shrouds silk
silk fabrics sleeping bags table linen table mats
table napkins tapestry upholstery fabrics wall
hangings of textile bedding bed linen of paper
textile covers for napkin or tissue holders

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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األغطيــة ألغطيــة مقاعــد المرحــاض؛ الحمــاالت أو الربطــات
الخلفيــة للســتائر؛ مفــارش واقيــة للموائــد [بياضــات للموائــد]؛
ّ
لألســرة [شراشــف]؛ األقمشــة
منســوجات قطنيــة؛ أغطيــة
لالســتخدامات النســيجية؛ مناشــف للوجــه مــن النســيج؛ لبــاد؛
النســيج الصوفــي المزيــن (قمــاش)؛ نســيج القنــب؛ أقمشــة
الطــاوالت (غيــر الورقيــة)؛ المخمــل؛ القمــاش الصوفــي؛ المناديــل
القماشــية إلزالــة الماكيــاج؛ أغطيــة صناديــق ورق المناديــل
المصنوعــة مــن النســيج؛ األغطيــة القماشــية لمقابــض األبــواب؛
األغطيــة القماشــية لقنانــي الحيوانــات األليفــة؛ رقــع األســماء؛
الرقــع المحبوكــة؛ القطــع القماشــية المفصلــة ألغطيــة المراحيــض
؛ المناشــف النســيجية؛ بياضــات مقلمــة؛ البطانــات والمــاءات
متعــددة االســتعماالت لغايــات االســتعمال المنزلــي أو للمطبــخ؛
األكيــاس الخارجيــة بكونهــا أغطيــة ألكيــاس النــوم؛ أغطيــة
الرحــات

door knob covers toilet seat covers coverings
for lids for toilet vessels curtain holders or tiebacks of textile coasters [table linen] cotton
fabrics coverlets [bedspreads] fabrics for tex]tile use face towels of textile felt frieze [cloth
hemp fabric table cloths [not of paper] velvet
woolen cloth tissues of textile for removing
make-up tissue paper box covers of textile covers of fabric for door knobs covers of fabric for
pet bottles name labels woven labels fitted
toilet lid covers of fabric towels of textile diapered linen multi-purpose linings and sheets for
household or kitchen purposes bivouac sacks
being covers for sleeping bags picnic blankets.

) ( 268
التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36171 :
في الصنف 25 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :13/06/2019
Trademark No.:36171
Class: 25
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

المالبــس والبســة القــدم وأغطيــة الــرأس؛ المريــات؛ مالبــس
الشــاطئ؛ مالبــس الســباحة وبــدالت الســباحة؛ االلبســة الرياضيــة؛
المالبــس المضــادة للبلــل؛ القفــازات؛ الكفــوف بــدون األصابــع؛
القفــازات بــدون أماكــن لألصابــع؛ األحزمــة [مالبــس]؛ مالبــس
األطفــال والرجــال والنســاء؛ ألبســة األطفــال؛ ســراويل الرضــع
(مالبــس)؛ مريــات لألطفــال غيــر الورقيــة؛ المالبــس الداخليــة؛
مالبــس النــوم وثيــاب النــوم؛ أرواب االســتحمام؛ حمــاالت
الســراويل؛ القبعــات؛ القبعــات بكونهــا أغطيــة الــرأس؛ واقيــات
الشــمس؛ واقيــات بكونهــا أغطيــة للــرأس؛ القبعــات المســطحة
المســتديرة؛ قبعــات االســتحمام واالغتســال؛ مدفئــات اليــد؛
أغطيــة األذنيــن؛ أغطيــة تدفئــة األقــدام غيــر المدفــأة كهربائيــا؛
مالبــس الرقبــة ورباطــات عنــق وأربطــة العنــق ربطــات عنــق علــى
شــكل وردة؛ جــوارب وجــوارب نســائية طويلــة والجــوارب النســائية
الطويلــة؛ أحزمــة أربطــة الجــوارب؛ الجــوارب وحمــاالت الجــوارب
النســائية الطويلــة والجــوارب النســائية الطويلــة لكامــل الجســم؛

Goods/Services:
Clothing, footwear, headwear aprons beach
clothes swimwear, swimsuits sportswear waterproof clothing gloves fingerless gloves mittens belts [clothing] clothing for children, men
and women babies&apos; clothing babies&apos; pants [clothing] bibs, not of paper underclothing sleep wear and pajamas bath robes
suspenders hats caps being headwear sun
visors visors being headwear berets bathing
and shower caps muffs ear muffs footmuffs,
not electrically heated neckwear, neck ties, cravats, bow ties socks and stockings, panty hoses garter belts socks, stocking and panty hose
suspenders shoes, sports shoes slippers beach
shoes masquerade costumes sleeve protectors

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

العـدد السابع والعشرون

210

2019/12/18

االحذيــة واالحذيــة الرياضيــة؛ الشباشــب؛ أحذيــة للشــاطئ؛
مالبــس للحفــات التنكريــة؛ حاميــات األكمــام؛ المناديــل؛
المناديــل المزركشــة [مناديــل]؛ صنــادل االســتحمام؛ شباشــب
االســتحمام؛ جزمــات التزلــج؛ الجــزم؛ مشــابك للمالبــس (حمــاالت)؛
حمــاالت الصــدر النســائية؛ البنطلونــات القصيــرة (لالرتــداء)؛
القمصــان النســائية الداخليــة القصيــرة؛ المعاطــف؛ أزرار األكمــام؛
شــاالت الفــراء؛ أربطــة الــرأس [مالبــس]؛ الســترات [مالبــس]؛
قمصــان صوفيــة [مالبــس]؛ الجــرازي (مقدمــات القمصــان)؛
المالبــس المحبوكــة (ألبســة)؛ المالبــس الخارجيــة؛ المعاطــف التي
ترتــدى فــوق المالبــس؛ الســراويل؛ الســتر المــزودة بقلنســوات؛
الكنــزات الصوفيــة؛ الصنــادل؛ األوشــحة؛ الشــاالت؛ القمصــان؛
مالبــس داخليــة للجــزء الســفلي مــن الجســم [مالبــس داخليــة]؛
المالبــس الخارجيــة الفضفاضــة؛ طماقــات للكاحــل؛ األحذيــة
الرياضيــة؛ قمصــان للرياضــة؛ البــدالت؛ ثيــاب الســباحة؛ القمصــان
ذات األكمــام القصيــرة؛ البنطلونــات؛ المالبــس الداخليــة؛ أزيــاء
موحــدة؛ الســترات بــدون أكمــام؛ البــدالت الرطبــة للتزلــج علــى
الميــاه؛ أربطــة المعاصــم [مالبــس]؛ المالبــس الداخليــة النســائية؛
ّ
مشــدات الصــدر والبطــن [مالبــس داخليــة)؛
أحذيــة الجمبــاز؛
مالبــس ممارســة التماريــن البدنيــة؛ األوشــحة؛ مالبــس راكبــي
الدراجــات؛ أغطيــة العينيــن للنــوم؛ مالبــس تحتــوي علــى مــواد
تخســيس؛ مالبــس مطــرزة؛ حاميــات الكعــب لألحذيــة

kerchiefs bandanas [neckerchiefs] bath sandals
bath slippers ski boots boots braces for cloth]ing [suspenders] brassieres breeches [for wear
camisoles coats cuffs fur stoles headbands
][clothing] jackets [clothing] jerseys [clothing
jumpers [shirt fronts] knitwear [clothing] outerclothing overcoats pants parkas pullovers
sandals scarves shawls shirts slips [undergarments] smocks spats boots for sports sports
jerseys suits bathing suits tee-shirts trousers
underwear uniforms vests wet suits for water
skiing wristbands [clothing] lingerie gymnastics shoes bodices [lingerie] clothing for gymnastics sashes for wear cyclists&apos; clothing
sleep masks clothing containing slimming substances embroidered clothing heel protectors
for shoes.
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التاريخ2019/06/13 :
العالمة التجارية رقم 36172 :
في الصنف 26 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :13/06/2019
Trademark No.:36172
Class: 26
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

المخرمــات والمطــرزات وشــرائط المالبــس والعقــد؛ األزرار
والمشــابك والعــروات والدبابيــس واالبــر؛ الزهــور اإلصطناعيــة؛
حلــي زينــة الشــعر؛ الشــعر المســتعار؛ فواكــه إصطناعيــة؛ أكاليــل
زهــور إصطناعيــة؛ شــارات للزينــة؛ شــارات لالرتــداء ليســت مــن
معــادن ثمينــة؛ ســحابات للحقائــب؛ أربطــة متمــددة لمســك
األكمــام؛ أربطــة الشــعر؛ طــوق الشــعر؛ مشــابك أحزمــة؛

Goods/Services:
Lace and embroidery, and haberdashery ribbons
and bows buttons, hooks and eyes, pins and
needles artificial flowers hair decorations false
hair artificial fruit artificial garlands ornamental
novelty badges badges for wear, not of precious
metal zip fasteners for bags expanding bands for
holding sleeves hair bands

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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زمامــات للســترات؛ أقــواس للشــعر؛ وعلــب الخياطــة؛ علــب
وصناديــق إلبــر الخياطــة؛ مثبتــات الحمــاالت؛ جدائــل زينــة؛
بروشــات للمالبــس؛ بــكالت للمالبــس؛ أبازيــم أحذيــة؛ مغــارز إبــر؛
مغــارز دبابيــس؛ رقــع الصقــة بالحــرارة إلصــاح أو تزييــن المــواد
النســيجية؛ مشــابك أحذيــة؛ مشــابك مالبــس؛ مشــابك للشــياالت؛
أكاليــل زهــور إصطناعيــة؛ مطــرزات ذهبيــة؛ لــوازم واكسســوارات
خياطــة؛ حلــي الشــعر؛ قبعــات صباغــة الشــعر؛ مجعــدات شــعر عدا
عــن األدوات اليدويــة؛ دبابيــس لتجعيــد الشــعر؛ خصــل الشــعر؛
شــبكات للشــعر؛ حلــي للشــعر؛ دبابيــس للشــعر؛ زينــة القبعــات
ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ كالبــات للمشــدات؛ إبــر حياكــة؛
زخــارف األحذيــة ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ أشــرطة جوائــز؛
زينــة علــى شــكل ورود؛ إبــر خياطــة؛ كشــتبانات خياطــة؛ كالبــات
أحذيــة؛ أربطــة األحذيــة؛ شــرابات؛ ربطــات عقــد الشــعر العلويــة
(الكرويــة)؛ أربطــة خشــبية؛ زمامــات إنزالقيــة؛ ســحابات؛ ربطــات
شــعر ذيــل الحصــان؛ دبابيــس أمــان؛ مشــابط ومثبتــات للمريــات
والمــآزر؛ كشــاكش [أشــغال مخرمــات]؛ قمــاش الدانتيــل؛ واألزرار؛
دعائــم ياقــات؛ ورق لتجعيــد الشــعر؛ قبعــات صباغــة الشــعر؛
شــعر مســتعار؛ الشــعر المســتعار؛ مســلكات الخيــوط فــي األبــر؛
الحلــي الصغيــرة ،باســتثناء المجوهــرات ،حلقــات المفاتيــح أو
سالســل المفاتيــح ،شــرائط للشــعر وأشــرطة غيــر ورقيــة لتغليــف
الهدايــا؛ أكاليــل ورد عيــد الميــاد االصطناعيــة بمــا فــي ذلــك
األكاليــل التــي تحتــوي علــى أضــواء؛ دبابيــس القبعــات بخــاف
المجوهــرات

barrettes belt clasps blouse fasteners bows for
the hair sewing boxes boxes and cases for needles fastenings for braces braids brooches for
clothing buckles for clothing shoe buckles needle cushions pin cushions heat adhesive patches
for repairing or decorating textile articles shoe
fasteners fastenings for clothing fastenings for
suspenders wreaths of artificial flowers gold embroidery haberdashery hair clips hair coloring
caps hair curlers, other than hand implements
hair curling pins hair grips hair nets hair ornaments hair pins hat ornaments, not of precious
metal hooks for corsets knitting needles shoe
ornaments, not of precious metal prize ribbons
rosettes sewing needles sewing thimbles shoe
]hooks shoe laces tassels top-knots [pompoms
woolen laces zip fasteners zippers pony tail
holders safety pins clips and fasteners for bibs
and aprons frills [lacework] fabric appliqués
buttons collar supports hair curling papers hair
colouring caps wigs false hair needle-threaders
charms, other than for jewellery, key rings or key
chains, ribbons for the hair, Ribbons and bows
for gift wrapping, not of paper artificial Christmas garlands and wreaths, including those incorporating lights hat pins, other than jewellery.
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Goods/Services:
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors wall
hangings,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الســجاد ،والبســط ،الحصــر والمــواد التــي تصنــع منهــا الحصــر،
المشــمعات لتغطيــة االرضيــات وغيرهــا مــن المــواد لتغطيــة
االرضيــات المكشــوفة؛ عالقــات الحائــط،
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غيــر المصنوعــة مــن النســيج؛ ســجاد ســيارات؛ وحصائــر الحمــام؛
أغطيــة األرضيــات؛ مماســح األرجــل لألبــواب؛ والحصــر لصــاالت
الرياضــة البدنيــة؛ حصــر لصــاالت الرياضــة البدنيــة؛ حصيــر
اليوغــا؛ المعلقــات الجداريــة المزخرفــة ،غيــر المصنوعــة مــن
النســيج؛ أغطيــة أرضيــات مــن الفينيــل؛ ورق الجــدران؛ ورق
الجــدران مــن الفينيــل؛ ورق الجــدران القماشــي؛ طبعــات رســم
ورق الجــدران؛ حصائــر ممارســة األلعــاب؛ حصيــر شــاطئ؛ حصائــر
القــش؛ األغطيــة الجداريــة القماشــية

not of textile automobile carpets bath mats floor
coverings door mats gymnastic mats gymnasium mats yoga mats tapestry [wall hangings],
not of textile vinyl floor coverings wallpaper
wall paper of vinyl textile wall paper wall paper stencils play mats beach mats tatami mats
textile wallcoverings.
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Goods/Services:
Games, toys and playthings video games apparatus dolls plush toys teddy bears toy figures and play sets gymnastic and sporting articles playing balls, rubber balls and balloons
festive decorations and ornaments decorations
and ornaments for Christmas trees party favours toy vehicles electric vehicles (toys) surf
boards snow boards roller blades ice skates
skateboards protective paddings or guards for
sports and games air pistols [toys] backgammon games balls for games bells for Christmas trees billiard balls billiard tables building
blocks [toys] board games explosive bonbons
[Christmas crackers] skating boots with skates
attached bowling apparatus and machinery
building games candle holders for Christmas
trees checkerboards checkers [games] chess
games chessboards Christmas trees of synthetic
materials Christmas tree stands conjuring apparatus cosaques [toy fireworks] cups for dice
;darts dice dolls&apos

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

واأللعــاب ،الدمــى وأدوات اللعــب؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ الدمــى؛
واأللعــاب القماشــية المحشــوة؛ ُ
الدمــى علــى شــكل دببــة؛ ألعــاب
الشــخصيات ومجموعــات اللعــب؛ وأدوات ممارســة التماريــن
ُ
البدنيــة والرياضــة؛ كــرات اللعــب ،الكــرات المطاطيــة والبالونــات؛
الديكــورات والزينــة للمهرجانــات؛ الديكــورات والزينــة ألشــجار
عيــد الميــاد؛ زينــة الحفــات؛ ألعــاب علــى شــكل مركبــات؛
المركبــات الكهربائيــة (ألعــاب)؛ ألــواح ركــوب األمــواج؛ ألــواح
التزلــج علــى الثلــج؛ الشــفرات الــدوارة؛ زالجــات الجليــد؛ ألــواح
التزلــج؛ المفــارش الواقيــة أو الواقيــات للرياضــات واأللعــاب؛
مسدســات هوائيــة [لعــب]؛ ألعــاب النــرد [الزهــر]؛ وكــرات للعــب؛
أجــراس لشــجرة عيــد الميــاد؛ كــرات بليــاردو؛ طــاوالت البليــاردو؛
قوالــب بنــاء [لعــب]؛ األلعــاب اللوحيــة؛ حلــوى متفجــرة [مفرقعــات
ناريــة]؛ أحذيــة تزلــج مرتبــط بهــا زالجــات؛ أجهــزة وآالت لعبــة
البولينــغ؛ ألعــاب البنــاء؛ وحامــات شــموع لشــجرة عيــد الميــاد؛
رقــع الدامــا؛ لعــب الدامــا؛ ألعــاب شــطرنج؛ رقــع شــطرنج؛ أشــجار
عيــد الميــاد مــن المــواد االصطناعيــة؛ قواعــد شــجرة عيــد الميــاد؛
أدوات ألعــاب خفــة اليــد؛ كوســاكيوز [ألعــاب ناريــة]؛ أكــواب النــرد
؛ النبــال؛ النــرد؛ أســرة الدمــى؛ مالبــس الدمــى؛ بيــوت الدمــى؛ غــرف
الدمــى؛ لعبــة الدومينــو؛ رقــع الدامــا؛ الدامــا (ألعــاب)؛ األثقــال؛
واقيــات للمرفــق [أدوات رياضيــة]؛ أجهــزة تمريــن [موســعات
للصــدر]؛
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أجهــزة ركــوب فــي المعــارض؛ زجاجــات اإلرضــاع للدمــى؛ خطافــات
ّ
صيــد الســمك؛ عــدة صيــد الســمك؛ زعانــف للســباحة؛ طوافــات
لصيــد الســمك؛ أقــراص طائــرة [ألعــاب]؛ األلعــاب األوتوماتيكيــة؛
مضــارب للعــب؛ وأجهــزة األلعــاب؛ آالت ألعــاب الفيديــو؛ وألعــاب
محمولــة مــع الشاشــات البلوريــة الســائلة؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو
لألروقــة؛ حقائــب رياضــة الغولــف؛ ومضــارب الغولــف؛ وقفــازات
لعبــة الغولــف؛ القفــازات لأللعــاب والرياضــات؛ ألعــاب المقالــب
(ألعــاب مبتكــرة)؛ بكــرات خيــوط للطائــرات الورقيــة؛ الطائــرات
الورقيــة؛ واقيــات للركــب [أدوات رياضيــة]؛ لعبــة تجميــع قطــع
الرمــوز واألشــكال مهجونــغ؛ كــرات رخاميــة أو زجاجيــة للعــب؛
ُدمــى متحركــة؛ أقنعــة مســرحية؛ أقنعــة اللعــب؛ هواتــف نقالــة
[لعــب]؛ ألعــاب نمــاذج المركبــات المصغــرة؛ لــوازم الحفــات ،
والرقصــات؛ حشــوات حمايــة [أجــزاء مــن المالبــس الرياضيــة]؛
ألعــاب منزليــة؛ كبســوالت متفجــرة [لعــاب]؛ مسدســات لعــب؛
ُكــرات اللعــب؛ ُ
والدمــى متحركــة؛ مضــارب التنــس؛ خشخيشــات
[أدوات لعــب]؛ ألعــاب حلقيــة؛ األحصنــة الهــزازة؛ والزالجــات
ذات عجــات علــى شــكل أحذيــة؛ ألــواح شــراعية؛ الزالجــات؛
عربــات جليــد [أدوات رياضيــة]؛ زالقــات [أدوات لعــب]؛ ألعــاب
فقاقيــع الصابــون (دمــى)؛ لعبــة الدوامــة [لعــب]؛ منصــات وثــب
[أدوات رياضيــة]؛ دراجــات هوائيــة ثابتــة للتماريــن الرياضيــة؛
بــرك ســباحة [أدوات لعــب]؛ عوامــات الهــواء لبــرك الســباحة؛
زعانــف للســباحة؛ ألــواح المســاعدة علــى الســباحة؛ القفــازات
العريضــة للســباحة؛ األلعــاب القابلــة للنفــخ لبــرك الســباحة؛
أرجوحــات؛ طــاوالت لعبــة تنــس الطاولــة؛ ُدمــى للحيوانــات
األليفــة المنزليــة؛ زالجــات الميــاه؛ أدوات اللعــب للســباحة ،األلعاب
المائيــة ،وللرياضــات واألنشــطة؛ كــرات الشــاطئ؛ آالت التســلية،
اآلليــة والعاملــة بالقطــع النقديــة؛ الحقائــب المصممــة خصيصــا
للزالجــات وألــواح التزلــج علــى المــاء؛ بطاقــات لعبــة البنغو؛ شــبكات
صيــد الفراشــات؛ وورق اللعــب؛ ونثــار الــورق الملــون؛ الزالجــات ذات
العجــات؛ أحاجــي الصــور المتقطعــة؛ نواظيــر األشــكال؛ صــواري
ألــواح ركــوب األمــواج؛ وشــبكات االلتقــاط ذات المقابــض لصيــادي
الســمك بالصنــارة؛ ألعــاب المركبــات الــذي يتــم التحكــم بهــا
الســلكيا؛ عجــات مســننة؛ كــرات ثلــج؛ أحذيــة الثلــج؛ بطاقــات
ّ
اللعــب اليابانيــة؛ ســترات للســباحة؛ أحزمــة للســباح؛ طوافــات
لالســتحمام والســباحة؛ األدوات العائمــة للســباحة؛ والطوافــات
العائمــة؛ القبعــات الورقيــة للحفــات ؛ أجهــزة بنــاء األجســام؛
رقائــق المقامــرة؛ بطاقــات الكشــط للعــب ألعــاب اليانصيــب؛
ّ
ونمــاذج األلعــاب المصغــرة (دمــى)؛ باتشــينكو (لعبــة يابانيــة)؛
آالت تعمــل بقطــع النقــد(آالت لعــب)؛ العــاب الروبوتــات؛ الطائــرات
بــدون طيــار (ألعــاب)؛ األغشــية الواقيــة المعــدة لشاشــات األلعــاب
المحمولــة؛ أجهــزة التحكــم أللعــاب الفيديــو؛ بطاقــات المبادلــة
لأللعــاب؛ خيــم اللعــب؛ لوحــات المفاتيــح أللعــاب الفيديــو ؛
األجهــزة المحمولــة باليــد للعــب ألعــاب الفيديــو
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beds dolls&apos; clothes dolls&apos; houses
dolls&apos; rooms dominoes draughtboards
draughts [games] dumb-bells elbow guards
[sports articles] exercisers [expanders] fairground ride apparatus dolls&apos; feeding
bottles fish hooks fishing tackle flippers for
]swimming floats for fishing flying discs [toys
automatic games bats for games apparatus for
games video game machines portable games
with liquid crystal displays arcade video game
machines golf bags golf clubs golf gloves
gloves for games and sports practical jokes
[novelties] kite reels kites knee guards [sports
articles] mah-jong marbles for games marionettes theatrical masks toy masks mobiles
[toys] scale model vehicles novelties for parties, dances protective paddings [parts of sports
suits] parlor games percussion caps [toys] toy
pistols playing balls puppets rackets rattles
[playthings] ring games rocking horses roller
]skates sailboards skis sleighs [sports articles
slides [playthings] soap bubbles [toys] spin]ning tops [toys] spring boards [sporting articles
stationary exercise bicycles swimming pools
[play articles] swimming pool air floats flippers
for swimming swimming kickboards webbed
gloves for swimming inflatable games for
swimming pools swings tables for table tennis
toys for domestic pets water skis play articles
for swimming, water games, sports and activities beach balls amusement machines, automatic and coin-operated bags especially designed
for skis and surfboards bingo card butterfly nets
playing cards confetti in-line roller skates jigsaw puzzles kaleidoscopes masts for sailboards
landing nets for anglers radio-controlled toy vehicles roulette wheels snow globes snowshoes
Japanese playing cards swimming jackets
swimming belts floats for bathing and swimming floating devices for swimming water
wings paper party hats body-building apparatus chips for gambling scratch cards for playing
lottery games scale model kits [toys] pachinkos slot machines [gaming machines] toy robots drones [toys] protective films adapted for
screens for portable games joysticks for video
games trading cards for games play tents video
game consoles hand-held consoles for playing
video games.
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36175 :
في الصنف 29 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك والدواجــن ولحــوم الطرائــد؛ مســتخلصات
اللحــوم؛ الفواكــه والخضــار المحفوظــة والمجففــة والمطبوخــة؛
المــواد الهالميــة َ
والمربــى والبيــض والحليــب والجبنــة والزبــدة
واللبــن الزبــادي ومنتجــات الحليــب األخــرى؛ الزيــوت والدهــون
القابلــة لــأكل؛ مــرق اللحــوم؛ مركــزات مــرق اللحــم؛ المــرق؛ مركــزات
مــرق اللحــم الكثيــف؛ الزبــدة ؛ الكافيــار؛ الجبنــة؛ منتجــات االلبــان؛
منتجــات الطعــام المصنوعــة مــن الســمك؛ منتجــات غذائيــة
ُ
المعــدة مــن الســمك؛ الفواكــه المثلجــة؛ الفواكــه المجمــدة؛
رقائــق الفواكــه؛ الســمن النباتــي؛ مربــى الفواكــه؛ هــام اللحــم؛
معلبــات اللحــوم [المعلبــة]؛ مشــروبات الحليــب؛ الفطــر المحفــوظ؛
المكســرات الجاهــزة ؛ المعاجيــن (الكبــد)؛ الفطائــر (كبــد)؛ زبــدة
ّ
الفــول الســوداني؛ الفــول الســوداني المحضــر؛ البازيــاء المحفوظة
؛ قشــور الفواكــه؛ رقائــق البطاطــس؛ مقرمشــات البطاطــس؛ فطائــر
بطاطــس مقليــة؛ الســلطات؛ مخلــل الملفــوف؛ الســجق؛ زيــت
السمســم؛ مســتحضرات تحضيــر الشــوربات؛ الشــوربات؛ توفــو
ّ
(فــول صويــا مخمــر)؛ ســلطات الخضــروات؛ مســتحضرات شــوربة
الخضــروات؛ القشــدة المخفوقــة؛ اللبــن؛ الشــوربات الفوريــة؛
اليخنــة الفوريــة؛ البطاطــا المهروســة الفوريــة؛ حســاء ميســو
الفــوري؛ أطبــاق الــكاري المطبوخــة مســبقا؛ يخنــة الــكاري المطهوة
مســبقا؛ الوجبــات الخفيفــة؛ األعشــاب البحريــة (لــأكل)؛ اللحــوم
واألســماك والدواجــن ولحــوم الطرائــد المصنعــة والمحفوظــة؛
لحــم الخنزيــر المملــح؛ مســتحضرات تحضيــر المــرق؛ زبــدة لــب
ّ
المبــردة المطبوخــة؛ كبــب لحــم الســمك؛
الشــوكوالتة؛ اللحــوم
فواكــه مغطــاة بالســكر؛ األســماك ،المعلبــة؛ هــام (جلــي) الفواكــه؛
ســلطات الفواكــه؛ الفواكــه المعلبــة؛ زيــت الــذرة الصفــراء؛ زيــت
زيتــون للطعــام؛ زبيــب؛ معجــون الطماطــم؛ الخضــروات ،المعلبــة؛
األســماك والمأكــوالت البحريــة (غيــر الحيــة)؛ األســماك والمأكوالت
البحريــة المصنعــة والمحفوظــة؛ االســماك والمأكــوالت البحريــة
المعلبــة؛ المنتجــات الغذائيــة المصنوعــة مــن  /المعـ َـدة مــن زالل
المأكــوالت البحريــة ألغــراض الطهــي؛

Date :13/06/2019
Trademark No.:36175
Class: 29
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Meats, fish, poultry and game meat extracts
preserved, dried and cooked fruits and vegetables jellies, jams, eggs, milk, cheese, butter,
yoghurt and other milk products edible oils
and fats bouillon bouillon concentrates broth
broth concentrates butter caviar cheese dairy
products food products made from fish foods
prepared from fish frosted fruits frozen fruits
fruit chips margarine marmalade meat jellies
meat tinned [canned] milk beverages preserved
mushrooms prepared nuts pastes (liver) pâté
(liver) peanut butter peanuts, processed peas,
preserved fruit peel potato chips potato crisps
potato fritters salads sauerkraut sausages sesame oil preparations for making soup soups tofu
vegetable salads vegetable soup preparations
whipped cream yoghurt instant soup instant
stew instant mashed potato instant miso soup
pre-cooked curry dishes pre-cooked curry stew
snack foods seaweeds (for eating) processed
and preserved meat, fish, poultry and game bacon preparations for making bouillon chocolate
nut butter charcuterie croquettes crystallized
fruits fish, tinned [canned (Am.)] fruit jellies
fruit salads fruits, tinned [canned (Am.)] maize
oil olive oil for food raisins tomato purée vegetables, tinned [canned (Am.)] fish and seafood
(not live) processed and preserved fish and sea])food fish and seafood, tinned [canned (Am.
food products made from/prepared from seafood
albumen for culinary purposes
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األلجينــات ألغــراض الطهــو؛ الفاصوليــاء المحفوظــة؛ مخفــوق
الحليــب؛ مشــروبات الحليــب التــي يســود فيهــا الحليــب ؛ اطعمــة
خضــار مخمــرة [كمشــي]؛ زيــوت السمســم؛ طحينيــة [عجينــة بذور
السمســم]؛ أعشــاب بحريــة محمصــة؛ مصــل اللبــن؛ الصبــار المعــد
لالســتهالك البشــر؛ بيــض الســمك المعالــج؛ أعشــاش الطيــور
القابلــة لــأكل؛ مشــروبات بكتيريــا حمــض اللبنيــك؛ حليــب اللــوز
[مشــروب]؛ المشــروبات التــي أساســها حليــب الفــول الســوداني؛
أمعــاء صنــع الســجق؛ ياكيتــوري؛ يوبــا [جلــد التوفــو]؛ الطاجيــن
(طبــق اللحــم المطبــوخ ،أو الســمك أو الخضــراوات المطبوخــة

alginates for culinary purposes preserved beans
milk shakes milk beverages, milk predominating fermented vegetable foods [kimchi] sesame
oils tahini [sesame seed paste] toasted laver
whey aloe vera prepared for human consumption processed fish spawn edible birds’ nests
lactic acid bacteria beverages milk of almonds
[beverage] peanut milk-based beverages gut for
making sausages yakitori yuba[tofu skin] tajine [prepared meat, fish or vegetable dish].
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36176 :
في الصنف 30 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :13/06/2019
Trademark No.:36176
Class: 30
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee rice,
pasta and noodles tapioca and sago flour and
preparations made from cereals bread, pastries
and confectionery, chocolate ice cream, sorbets and other edible ices sugar, honey, treacle
yeast, baking-powder salt, seasonings, spices,
preserved herbs vinegar, sauces and other condiments ice (frozen water) biscuits cake powder edible decorations for cakes flavourings for
cakes rice cakes sweets and candies chocolate
chocolate beverages with milk chocolate-based
beverages chocolate-based spreads confectionery for decorating Christmas trees cocoa beverages with milk cocoa products cocoa-based
beverages coffee beverages coffee flavourings
mixtures and preparations for use as substitutes
for coffee coffee-based beverages cookies pop]corn corn flakes ice-cream curry [spice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة الصناعيــة؛ األرز والباســتا
والنودلــز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة
مــن الحبــوب؛ الخبــز والمعجنــات والحلويــات والشــوكوال؛ البوظــة
والمشــروبات المركــزة والمثلجــات القابلــة لــأكل األخــرى؛ الســكر
والعســل والدبــس؛ الخميــرة ومســحوق الخبيــز؛ الملــح والتوابــل
والبهــارات واألعشــاب المحفوظــة؛ الخــل والصلصــات والتوابــل
األخــرى؛ الثلــج (المــاء المثلــج)؛ البســكويت؛ مســحوق الكعــك؛
ـك؛ كعــك األرز؛
مزينــات الكعــك الصالحــة لــأكل؛ منكهــات للكعـ ِ
حلويــات وســكاكر؛ الشــوكوال؛ مشــروبات شــوكوالتة مــع حليــب؛
المشــروبات التــي أساســها الشــوكوالته؛ األغذيــة القابلــة للمــد
أساســها الشــوكوال؛ حلويــات لتزييــن االشــجار؛ مشــروبات الــكاكاو
مــع الحليــب؛ منتجــات كاكاو؛ المشــروبات التــي أساســها الــكاكاو؛
مشــروبات القهــوة؛ نكهــات القهــوة؛ خلطــات ومســتحضرات
لالســتخدام كبديــل للقهــوة؛ المشــروبات التــي أساســها
القهــوة؛ الكعــك المحلــى؛ البوشــار؛ رقائــق ذرة؛ البوظــة؛ كاري
[بهــار]؛ الكاســترد؛ رقائــق الحبــوب؛ النكهــات ،عــدا عــن الزيــوت
العطريــة؛ مثلجــات الحلــوى؛ جلــي بطعــم الفاكهــة (حلويــات)؛
خبــز الزنجبيــل؛ الشــراب المركــز؛ المنقوعــات ،غيــر الطبيــة؛
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الكاتشــب؛ حلــوى الســوس؛ قطــع حلــوى [حلويــات]؛ فطائــر لحــم؛
مطريــات اللحــوم ألغــراض منزليــة؛ فطائــر محــاة (بانكيــك)؛
أقــراص محــاة [حلويــات]؛ المعجنــات؛ الفطائــر (معجنــات)؛
الفلفــل؛ البيتــزا؛ حلــوى البودينــغ؛ العجينــة المحشــوة بالجبنــة
واللحــم؛ غــذاء ملــكات النحــل لالســتهالك البشــري؛ الســكر؛
معجــون الوســابي؛ صلصــة الصويــا؛ المعكرونــة ،الشــعيرية؛ أودون
(شــعيرية عــل الطريقــة اليابانيــة)؛ سوشــي؛ الفانيــا؛ كعكــة
الوفــل؛ لبــن مجمــد [حلويــات مثلجــة]؛ البســكويت المملــح علــى
شــكل عقــدة؛ األطعمــة الخفيفــة التــي أساســها القمــح؛ خلطــات
الوجبــات الخفيفــة المتكونــة مــن المكســرات والبســكويت الملــح
والبوشــار؛ حلــوى اللــوز؛ المســتحضرات العطريــة للطعــام؛ عوامــل
تماســك البوظــة [مثلجــات صالحــة لــأكل]؛ لفائــف الخبــز؛ الكعــك
المــدور المحلــى ؛ الكعــك؛ كراميــل [حلــوى]؛ العلكــة لغيــر الغايــات
الطبيــة؛ دقيــق الــذرة؛ المقرمشــات؛ المثلجــات القابلــة لــأكل؛ قطر
الســكر؛ والثلــج ،الطبيعــي أو االصطناعــي؛ معكرونــة؛ حلــوى اللــوز
والســكر؛ المايونيــز؛ دقيــق الشــوفان؛ فلفــل (بهــارات)؛ الفطائــر؛
المقبــات؛ البقســماط؛ ملــح الطعــام؛ الشــطائر؛ صلصــة البنــدورة؛
التوابــل؛ شــراب [مثلجــات]؛ معكرونــة الســباغيتي الرفيعــة؛
حلويــات ســكرية؛ كعكــة الفواكــه الصغيــرة؛ طحيــن القمــح؛
توابــل الســلطة؛ صلصــات مــرق اللحــم؛ صلصــة معكرونــة الباســتا؛
الوجبــات الجاهــزة التــي أساســها المعكرونــة؛ الوجبــات الخفيفــة
التــي أساســها الحبــوب؛ األطعمــة التــي أساســها األرز؛ رقائــق ذرة؛
دقيــق ذرة؛ دقيــق ذرة؛ رقائــق شــوفان؛ غلوكــوز ألغــراض الطهــو؛
ألــواح الحبــوب ذات نســبة البروتيــن العاليــة؛ الوجبــات؛ حلــوى
المــوس (حلويــات)؛ الطعــام الــذي أساســه الشــوفان؛ عجينــة فــول
الصويــا [توابــل]؛ المشــروبات التــي أساســها الشــاي؛ أعشــاب
الحدائــق المحفوظــة (توابــل ومنكهــات)؛ إضافــات غلوتيــن
ألغــراض الطهــو؛ صلصــات الفواكــه؛ البــذور المصنعــة لالســتخدام
كتوابــل؛ المعكرونــة ســريعة الطهــي (طبــق بابانــي أساســاه
المعكرونــة يابانيــة)؛ الوجبــات الخفيفــة المصنوعــة مــن الجبنــة؛
ســنابي (بســكويت األرز) ،نعنــاع إلنعــاش النفــس

custard cereal flakes flavourings, other than
essential oils confectionery ices fruit jellies
(confectionary) gingerbread syrup infusions,
not medical ketchup liquorice lozenges [confectionery] meat pies meat tenderizers, for
household purposes pancakes pastilles [confectionery] pastries pâté (pastries) pepper
pizzas puddings ravioli royal jelly for human
consumption sugar wasabi paste soya sauce
pasta, noodles and vermicelli udon (Japanese
style noodles) sushi vanilla waffles frozen yoghurt [confectionery ices] pretzels wheat-based
snack foods snack mixes consisting of crackers, pretzels or popped pocorn almond confectionery aromatic preparations for food binding
agents for ice cream [edible ices] bread rolls
buns cakes caramels [candy] chewing gum,
not for medical purposes corn meal crackers
edible ices golden syrup ice, natural or artificial macaroni marzipan mayonnaise oatmeal
pepper [seasonings] pies relish rusks cooking salt sandwiches tomato sauce seasonings
]sherbets [ices] spaghetti sweetmeats [candy
tarts wheat flour salad dressings meat gravies
pasta sauce noodle-based prepared meals cereal-based snack food rice-based snack food
maize flakes maize flour maize meal oat flakes
glucose for culinary purposes high-protein ce]real bars meal dessert mousses [confectionary
]oat-based food soya bean paste [condiment
tea-based beverages garden herbs, preserved
[seasonings] gluten additives for culinary purposes fruit sauces processed seeds for use as a
]seasoning Ramen [Japanese noodle-based dish
cheese snacks senbei [rice crackers], mints for
breath freshening.

) ( 274
التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36177 :
في الصنف 32 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :13/06/2019
Trademark No.:36177
Class: 32
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
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العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Beers non-alcoholic beverages mineral and aerated waters fruit drinks and fruit juices vegetable
drinks and vegetable juices syrups and non-alcoholic preparations for making beverages isotonic
beverages fruit nectars [non-alcoholic] pastilles
for effervescing beverages powders for effervescing beverages soda water syrups for beverages
table waters waters [beverages] whey beverages soft drinks cocktails [non-alcoholic] aperitifs (non-alcoholic) mineral water non-alcoholic
honey-based beverages smoothies sorbets [beverage] aloe vera drinks [non-alcoholic] tomato
juice [beverage] energy drinks isotonic beverages
protein-enriched sports beverages non-alcoholic
essences and fruit extracts for making beverages.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة؛ المشــروبات غيــر الكحوليــة؛ الميــاه المعدنيــة والغازيــة؛
مشــروبات و عصائــر الفاكهــة؛ مشــروبات وعصائــر الخضــروات؛
العصائــر المركــزة والمســتحضرات غيــر الكحوليــة إلعــداد
المشــروبات؛ المشــروبات التواتريــة؛ نكتــار الفاكهــة [غيــر
الكحوليــة]؛ أقــراص محــاة للمشــروبات الفــوارة؛ مســاحيق
للمشــروبات الفــوارة؛ مــاء الصــودا؛ مركــزات المشــروبات؛
الميــاه المعدنيــة؛ ميــاه [مشــروبات]؛ مشــروبات مصــل اللبــن؛
المشــروبات الغازيــة؛ الكوكتيــات (غيــر الكحوليــة)؛ المقبــات
(غيــر الكحوليــة)؛ الميــاه المعدنيــه؛ المشــروبات غيــر الكحوليــة
التــي أساســها العســل؛ عصائــر الفواكــه المركــزة؛ المثلجــات
(مشــروبات)؛ مشــروبات االلوفيــرا (غيــر الكحوليــة)؛ عصيــر
طماطــم [مشــروبات]؛ مشــروبات الطاقــة؛ المشــروبات التواتريــة؛
المشــروبات الرياضيــة الغنيــة بالبروتيــن؛ العطــور غيــر الكحوليــة
ومركــزات الفاكهــة إلعــداد المشــروبات

) ( 275
التاريخ2019/06/13 :
العالمة التجارية رقم 36178 :
في الصنف 33 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date 13/06/2019:
Trademark No.36178:
Class: 33
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Rice alcohol alcoholic beverages,except beer
alcoholic preparations for making beverages
aperitifs alcoholic beverages containing fruit
brandy cider cocktails liqueurs sake spirits
[beverages] whisky wine distilled beverages
gin rum vodka cider pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

كحــول ارز؛ مشــروبات كحوليــه باســتثناء البيــرة؛ مســتحضرات
الكحــول إلعــداد المشــروبات؛ مشــروبات فاتحــة للشــهية؛
مشــروبات كحوليــة تحتــوي علــى فواكــه؛ مشــروب البرانــدي؛
عصيــر التفــاح؛ خلطــات المشــروبات؛ المشــروبات الكحوليــة ؛
الســاكي؛ مشــروبات كحوليــة؛ الويســكي؛ النبيــذ؛ مشــروبات
مقطــرة؛ مشــروب الجــن؛ الــرم؛ فــودكا؛ عصيــر التفــاح؛ المشــروبات
الكحوليــة المخلوطــة مســبقا ،عــدا عــن التــي أساســها البيــرة
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Date :13/06/2019

التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36179 :

Trademark No.:36179

في الصنف 34 :

Class: 34
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التبــغ و بدائــل التبــغ؛ الســجائر والســيجار؛ الســجائر اإللكترونيــة
ومبخــرات الفــم للمدخنيــن؛ مســتلزمات المدخنيــن؛ أعــواد
الثقــاب؛ المنافــض؛ ورق الســجائر؛ علــب ســيجار؛ علــب الســجائر؛
قطاعــات ســيجار؛ حمــاالت الســيجار؛ فالتــر الســجائر؛ مباســم
حمــاالت الســجائر؛ مباســم الســجائر؛ فالتــر ســجائر؛ الســجائر؛
الســجائر التــي تحتــوي علــى بدائــل التبــغ؛ الســيجار الرفيــع؛
الســيجار؛ فالتــر الســجائر؛ علــب حفــظ وترطيــب الســيجار؛ والعــات
للمدخنيــن؛ علــب كبريــت؛ حامــات أعــواد الثقــاب؛ أعــواد الثقــاب؛
منظفــات الغليــون؛ أرفــف الغليــون؛ غالييــن التبــغ؛ أكيــاس تبــغ؛
علــب الســعوط؛ أوعيــة التبــغ والفتائــل لوالعــات الســجائر

Goods/Services:
Tobacco and tobacco substitutes cigarettes and
cigars electronic cigarettes and oral vaporizers
for smokers smokers&apos; articles matches
ashtrays cigarette paper cigar cases cigarette
cases cigar cutters cigar holders cigarette
filters mouthpieces for cigarette holders cigarette holders cigarette tips cigarettes cigarettes containing tobacco substitutes cigarillos
cigars cigarette filters humidors lighters for
smokers match boxes match holders matches
pipe cleaners pipe racks tobacco pipes tobacco
pouches snuff boxes tobacco jars, Wicks for
cigarette lighters.

) ( 277
التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36180 :
في الصنف 35 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Date :13/06/2019
Trademark No.:36180
Class: 35
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan
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عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات
البريديــة المتعلقــة ببيــع الهدايــا الصغيــرة الموزعــة فــي
الحفــات وديكــورات وزينــة الحفــات والصابــون والمــواد
العطريــة والزيــوت العطريــة ومســتحضرات التجميــل ولوشــن
الشــعر ومــواد العنايــة بالشــعر ومســتحضرات الزينــة ومنظفــات
االســنان ومنتجــات النظافــة الشــخصية؛ خدمــات البيــع بالجملــة
وخدمــات البيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة
ببيــع مســتحضرات التنظيــف والتلميــع والكشــط ومــواد غســيل
المالبــس ومســتلزمات العنايــة باألظافــر ومســتحضرات العنايــة
باألظافــر وطــاء األظافــر وطــاء تلميــع أظافــر واألظافــر المســتعارة؛
خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات
البريديــة المتعلقــة ببيــع مــواد الحميــة الغذائيــة وأغذيــة لألطفال
الرضــع والمســتحضرات الصحيــة والشــموع والفتائــل ولفافــات
لإلضــاءة والشــحوم والمزلقــات وزيــوت للدهانــات؛ خدمــات البيــع
بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة
ببيــع أدوات المائــدة واألوانــي الفخاريــة وأطقــم العنايــة بأظافــر
اليديــن وأدوات الحالقــة وشــفرات الحالقــة واآلالت وعــدد اآلالت
الســتخدامات المطبــخ أو لالســتخدامات المنزليــة والمعــدات
المحمولــة باليــد؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة
وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع األفــام وآالت
التصويــر وأقــراص الصــور ومســجالت الفيديــو والمنتجــات
الصوتيــة والمرئيــة وأشــرطة الصــوت والفيديــو واالســطوانات
واألقــراص وأدوات وأجهــزة التســجيل وإرســال و/أو نســخ
األصــوات و/أو الصــور واجهــزة التلفــاز ومشــغالت الكاســيتات
و/أو المســجالت ومشــغالت أشــرطة الفيديــو و/أو األقــراص و/
أو المســجالت وأجهــزة المذيــاع؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع
بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع الهواتــف
والهواتــف الالســلكية والهواتــف النقالــة وحافظــات الهواتــف
النقالــة وزينــة وقشــط الهواتــف ومؤشــرات المكالمــات واآلالت
الحاســبة واآلالت الحاســبة؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع
بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع األلعــاب
اإللكترونيــة وألعــاب الحاســوب وأفــام الســينما وأجهــزة اإلنــارة
والمــراوح وأوانــي الطبــخ وقوالــب الكعــك والمعجنــات ومحمصــات
الخبــز واألفــران وأوانــي المطبــخ واألدوات واألوعيــة لتقديــم أو
تصنيــف الطعــام و/أو الشــراب؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع
بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع أعــواد األكل
وأدوات القطــع والبورســان واالدوات و االوعيــة الخزفيــة ومنتجــات
ّ
والفضيــات واألوانــي
الكريســتال واألوانــي المطليــة بالمينــا
الزجاجيــة واألوانــي المصنوعــة مــن الطيــن الناضــج واألوانــي
الخزفيــة والســيراميك؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة
وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع مجففــات الشــعر
والمصابيــح ومظلــات وقطــع المصابيــح ومســتلزماتها؛ خدمــات
البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة
المتعلقــة ببيــع عربــات األطفــال والبالونــات ومزاميــر الدراجــات
الهوائيــة والســاعات وســاعات اليــد وإكسســواراتها وقطعهــا
ومســتلزماتها؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة
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Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of party favours and
festive decorations and ornaments, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
hair care products, toiletries, dentifrices, personal hygiene products Wholesaling, retailing and
mail order services relating to the sale of cleaning, polishing and abrasive preparations, substances for laundry use, manicure tools, nail care
preparations, nail polish, nail varnish, false nails
Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of dietetic substances,
food for babies, sanitary preparations, candles,
wicks, spills for lighting, greases, lubricants,
oils for paints Wholesaling and retailing and
mail order services relating to the sale of cutlery,
crockery, manicure sets, shaving instruments, razors, machines and machine tools for kitchen or
household purposes, hand-held tools Wholesaling and retailing and mail order services relating
to the sale of films, cameras, photo discs, video
recorders, audio and visual products, audio and
video tapes, records and discs, instruments and
apparatus for the recording, transmitting and/
or reproduction of sounds and/or images, televisions, cassette tape players and/or recorders,
video cassette and/or disc players and/or recorders, radios Wholesaling and retailing and mail
order services relating to the sale of telephones,
wireless phones, mobile phones, mobile phone
cases, decorations and straps for phones, call
indicators, calculating machines, calculators
Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of electronic and computer games, cinematographic films, lights, fans,
cooking utensils, cake and pastry moulds, toasters, ovens, kitchen utensils, utensils and containers for serving or storing food and/or beverages
Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of chop sticks, cutting
instruments, porcelain, chinaware, crystalware,
enamelware, silverware, glassware, terra-cottaware, earthenware, ceramics Wholesaling and
retailing and mail order services relating to the
sale of hair dryers, lamps, lamp shades and parts
and fittings therefor Wholesaling and retailing
and mail order
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وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع المجوهــرات
ّ
والمجوهــرات المقلــدة والزينــة (مجوهــرات) والســبائك المصنوعــة
مــن معــادن ثمينــة والصناديــق المصنوعــة مــن معــادن نفيســة؛
خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات
البريديــة المتعلقــة ببيــع أزرار األكمــام المصنوعــة مــن معــادن
ثمينــة ومشــابك ربطــات العنــق مــن المعــادن النفيســة ودبابيــس
ربطــات العنــق مــن المعــادن النفيســة؛ خدمــات البيــع بالجملــة
والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع
األعمــال الفنيــة المصنوعــة مــن معــادن ثمينــة ودبابيــس الزينــة
مــن المعــادن النفيســة وحلــي زينــة األحذيــة المصنوعــة مــن
المعــادن النفيســة والتماثيــل المصنوعــة مــن معــادن نفيســة
والتماثيــل مــن المعــادن الثمينــة؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع
بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع صناديــق
الموســيقى واآلالت الموســيقية والصــور والصــور الفوتوغرافيــة
والقرطاســية؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات
الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع أكيــاس القمامــة الورقيــة
والمناديــل الورقيــة إلزالــة الماكيــاج وأغطيــة قواويــر الــورد الورقية
واألشــرطة الورقيــة ومرشــحات القهــوة مــن الــورق؛ خدمــات البيــع
ِ
بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة
ببيــع مناشــف الوجــه الورقيــة وحفاضــات األطفــال علــى شــكل
ســراويل المصنوعــة مــن الــورق والمراييــل مــن الــورق لألطفــال
ومؤشــرات الكتــب المصنوعــة مــن الــورق؛ خدمــات البيــع بالجملــة
والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع
ورق الحمامــات والمناديــل الورقيــة للموائــد والمناديــل الورقيــة
والصناديــق المصنوعــة مــن الــورق المقــوى أو الــورق وأغطيــة
الطــاوالت المصنوعــة مــن الــورق وشراشــف الطــاوالت المصنوعــة
مــن الــورق؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات
الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع دهانــات ومــواد الفنانيــن
وفراشــي الدهــان أو التلويــن وأدوات الكتابــة؛ خدمــات البيــع
بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة
ببيــع المطبوعــات والكتــب والجرائــد والمجــات واإلصــدارات
الدوريــة وبطاقــات المعايــدة والتعنئــة بعيــد الميــاد؛ خدمــات
البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة
المتعلقــة ببيــع أوراق اللعــب ومــواد التعبئــة والغليــف؛ خدمــات
البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة
المتعلقــة ببيــع إطــارات وحمــاالت الصــور ومــواد اللصــق
المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات منزليــة؛ خدمــات البيــع
بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة
ّ
ببيــع الحــواف المزركشــة الجلديــة أو مــن الجلــد المقلــد لألثــاث
ّ
والصناديــق المصنوعــة مــن الجلــود أو الجلــود المقلــدة وحافظــات
ّ
المفاتيــح المصنوعــة مــن الجلــود أو الجلــود المقلــدة؛ خدمــات البيع
بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة
ّ
ببيــع األغطيــة المصنوعــة مــن الجلــود أو الجلــود المقلــدة وألجمــة
الحيوانــات المصنوعــة مــن الجلــود أو الجلــود المقلــدة واألربطــة
ّ
المصنوعــة مــن الجلــود أو الجلــود المقلــدة والقشــط المصنوعــة
ّ
مــن الجلــد او الجلــد المقلــد وأغطيــة األثــاث المصنوعــة مــن
ّ
الجلــد أو الجلــد المقلــد؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة
وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع الحقائــب وحقائــب
الســفر والجزاديــن والمحافــظ والمظــات وعصــي المشــي؛ خدمــات
البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة
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services relating to the sale of baby carriages,
balloons, bicycle horns, clocks and watches
and accessories and parts and fittings therefor
Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of jewellery and imitation jewellery, ornaments (jewellery), ingots of
precious metal, boxes of precious metal Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of cuff links of precious metal,
tie clips of precious metal, tie pins of precious
metal Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of works of art
of precious metal, ornamental pins of precious
metal, shoe ornaments of precious metal, statues
of precious metal, figurines of precious metal
Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of music boxes, musical instruments, pictures, photographs, stationery Wholesaling and retailing and mail order
services relating to the sale of garbage bags of
paper, napkins of paper for removing make up,
flower-pot covers of paper, ribbons made of paper, paper coffee filters Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale
of face towels of paper, babies’ napkin-pants
of paper, bibs of paper, book markers of paper
Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of toilet paper, table
napkins of paper, handkerchiefs of paper, boxes
of cardboard or paper, tablecloth of paper and
table linen of paper Wholesaling and retailing
and mail order services relating to the sale of artists’ paints and materials, paint brushes, writing
instruments Wholesaling and retailing and mail
order services relating to the sale of printed matter, books, newspapers, magazines and periodicals, greeting and Christmas cards Wholesaling
and retailing and mail order services relating to
the sale of playing cards, packing and packaging
materials Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of picture frames
and stands, adhesives for stationery or household
purposes Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of trimmings of
leather or imitation of leather for furniture, boxes of leather or imitation of leather, key cases
of leather or imitation of leather Wholesaling
and retailing and mail order services relating to
the sale of casing of leather or imitation of leather, harness for animals of leather or imitation of
leather, bands of leather or imitation of leather,
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وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع األثــاث والمرايــا
وعالقــات المعاطــف والصناديــق واألوعيــة واللوحــات االســمية
والقطــع المنزليــة الصغيــرة وأوانــي وأوعيــة لالســتعمال المنزلــي
وللمطابــخ واألمشــاط واإلســفنج والفراشــي واألدوات ألغــراض
التنظيــف؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات
الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع النظــارات وإطــارات النظــارات
والنظــارات الشمســية وعلبهــا وإكسســواراتها والمنســوجات
ومنتجاتهــا وشراشــف األســرة وأغطيــة وشراشــف الطــاوالت
والمناديــل وأغطيــة الطــاوالت واألثــاث ولــوازم واكسســوارات
الخياطــة ومناديــل قماشــية؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع
بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع األلبســة
واألحذيــة وأغطيــة الــرأس واألزرار والشــارات والشــبرات وربطــات
الجدائــل والمخرمــات والمطــرزات ودبابيــس وزينــة الشــعر
والحمــاالت وزخــارف األحذيــة وزينــة القبعــات والســحابات
والســجاد الســجاجيد والحصــر؛ خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع
بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع الدمــى
واأللعــاب والدمــى والدمــى والتماثيــل الصغيــرة واألدوات
الرياضيــة وزينــة شــجر عيــد الميــاد؛ خدمــات البيــع بالجملــة
والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة المتعلقــة ببيــع
األطعمــة والمشــروبات والحلويــات ومنتجــات األزهــار وأعــواد
الثقــاب والســيجار والســجائر ومســتلزمات المدخنيــن؛ خدمــات
الدعايــة واإلعــان؛ خدمــات تنظيــم المعــارض والعــروض التجاريــة
لألغــراض التجاريــة و الدعايــة واإلعــان؛ نشــر نصــوص الدعايــة؛
الترويــج للمبيعــات (لآلخريــن)؛ وكاالت الدعايــة واإلعــان؛
خدمــات إدارة أعمــال الفنانيــن االســتعراضيين؛ خدمــات وكاالت
االســتيراد والتصديــر؛ خدمــات تجميــع المعلومــات فــي قواعــد
بيانيــة حاســوبية؛ خدمــات اإلعــان عبــر البريــد المباشــر؛ إدارة
أعمــال الفنــادق؛ أبحــاث التســويق؛ الدعايــة واالعــان الخارجــي؛
خدمــات توظيــف الموظفيــن؛ وكاالت الدعايــة واإلعــان؛ الدعايــات
اإلذاعيــة؛ خدمــات الدعايــة واإلعــان عبــر التلفــاز؛ خدمــات اإلعــان
اإللكترونــي علــي شــبكات الحاســوب؛ خدمــات االقتنــاء لآلخريــن
[شــراء البضائــع والخدمــات لألعمــال األخــرى]؛ خدمــات تأجيــر وقت
الدعايــة واإلعــان فــي وســائل االتصــال؛ تأجيــر اآلالت والمعــدات
المكتبيــة؛ تأجيــر آالت البيــع بالقطــع النقديــة؛ الدعايــة واإلعــان
عبــر الطلــب البريــدي؛ خدمــات اإلدارة التجاريــة لترخيــص البضائــع
والخدمــات اآلخريــن؛ تقديــم المعلومــات والنصائــح التجاريــة
للمســتهلكين (متاجــر تقديــم النصائــح للمســتهلكين)؛
خدمــات عــرض البضائــع؛ خدمــات التســويق؛ عــرض البضائــع عبــر
وســائل االتصــال لغايــات البيــع بالتجزئــة؛ إنتــاج أفــام الدعايــة
واإلعــان؛ خدمــات العالقــات العامــة؛ الخدمــات الدعائيــة؛ تأجيــر
مــواد الدعايــة واإلعــان؛ تأجيــر المســاحات اإلعالنيــة؛ تأجيــر
آالت نســخ الصــور؛ تأجيــر اآلالت والمعــدات المكتبيــة؛ خدمــات
ترويــج المبيعــات لآلخريــن؛ خدمــات تزييــن واجهــات المحــات
التجاريــة؛ الترويــج لبضائــع وخدمــات اآلخريــن مــن خــال إصــدار
طوابــع التــداول؛ خدمــات التســويق عبــر الهاتــف (التســويق
الهاتفــي)؛ اإلشــراف علــى وتســيير شــؤون برامــج الســفر المتكــرر؛
خدمــات التدقيــق المالــي؛ خدمــات العالقــات اإلعالميــة؛ خدمــات
اتصــاالت الشــركات؛ تأجيــر المعـ ّـدات المنزليــة فــي مرافــق العمــل
المشــترك
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straps of leather or imitation of leather and furniture coverings of leather or imitation of leather
Wholesaling and retailing and mail order services
relating to the sale of bags and luggage, purses
and wallets, umbrellas, walking sticks Wholesaling and retailing and mail order services relating
to the sale of furniture, mirrors, coat hangers and
pegs, boxes and containers, name plates, small
household fittings, household or kitchen utensils
and containers, combs, sponges, brushes, articles
for cleaning purposes Wholesaling and retailing
and mail order services relating to the sale of
spectacles, spectacle frames and sunglasses and
cases and accessories therefor, textile and textile
goods, bedding, and table linens and covers, napkins, table mats, furniture, haberdashery, handkerchiefs Wholesaling and retailing and mail
order services relating to the sale of articles of
clothing, footwear and headgear, buttons, badges, ribbons and braid, lace and embroidery, hair
pins and ornaments, braces, shoe ornaments, hat
ornaments, zipper and zipper fasteners, carpets,
rugs and mats Wholesaling and retailing and
mail order services relating to the sale of toys,
games and playthings, dolls, figurines, sporting
articles, decorations for Christmas trees Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of food and beverages, confectionery, floral products, matches, cigars, cigarettes
and smokers&apos; articles advertising organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes publication
]of publicity texts sales promotion [for others
advertising agencies business management of
performing artists import-export agencies compilation of information into computer databases
direct mail advertising business management of
hotels marketing research outdoor advertising
personnel recruitment publicity agencies radio
advertising television advertising online advertising on a computer network procurement services for others [purchasing goods and services
for other businesses] rental of advertising time
on communication media office machines and
equipment rental rental of vending machines
advertising by mail order commercial administration of the licensing of the goods and services
of others commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop] demonstration of goods marketing presentation of goods
on communication media,
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for retail purposes production of advertising
films public relations publicity publicity material rental rental of advertising space rental
of photocopying machines rental of office machines and equipment sales promotion for others
shop window dressing promoting the goods and
services of others through the issuance of trading
stamps telephone marketing (telemarketing) services administration of frequent flyer programs
financial auditing media relation services corporate communications services rental of office
equipment in co-working facilities.
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Entertainment amusements amusement parks,
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presentation of shows, concerts, live performances, theatrical performances, exhibitions,
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4472 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 فلسطين, البيرة

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

الخدمــات الترفيهيــة؛ خدمــات التســلية؛ خدمــات المالهــي ومــدن
المالهــي والترفيــه؛ خدمــات صــاالت أجهــزة ألعاب تعمــل بالنقود؛
الخدمــات التعليميــة؛ خدمــات تنظيــم وإنتــاج وتقديــم العــروض
والحفــات الموســيقية والعــروض الحيــة واألداء المســرحي
والمعــارض والمنافســات الرياضيــة وخدمــات األنشــطة الرياضيــة
والثقافيــة؛ خدمــات قاعــات الموســيقى؛ خدمــات مســارح الســينما؛
خدمــات الســينما؛ خدمــات المراقــص؛ خدمــات االســتوديوهات
الســينمائية؛ خدمــات المراقــص؛ خدمــات النــوادي؛ خدمــات نشــر
 خدمــات النصــوص والمجــات والصحــف والمنشــورات،الكتــب
الدوريــة؛ خدمــات المكتبــات؛ خدمــات توفيــر المرافــق للترفيــه
والمعــارض والحفــات الموســيقية والعــروض وعــروض األداء
واأللعــاب الرياضيــة واأللعــاب والنشــاطات الترفيهيــة والثقافيــة؛
خدمــات االنديــة الصحيــة؛ خدمــات معســكرات العطــات؛ خدمــات
توفيــر المعلومــات المتعلقــة بالتعليــم والخدمــات الترفيهيــة
والتســلية واالســتجمام واأللعــاب الرياضيــة والثقافــة؛

العـدد السابع والعشرون

2019/12/18

خدمــات الترفيــه التلفزيونــي واإلذاعــي؛ خدمــات إنتــاج برامــج
الراديــو والتلفزيــون؛ خدمــات إنتــاج األفــام والفيديــو؛ خدمــات
تأجيــر األفــام الســينمائية والصــور المتحركــة وأشــرطة الفيديــو
واقــراص الليــزر واقــراص الفيديــو وأقــراص (الفيديــو) الرقميــة
متعــددة االســتعماالت؛ خدمــات تأجيــر التســجيالت الصوتيــة؛
خدمــات تأجيــر العــروض والمشــاهد المســرحية؛ خدمــات ُدور
الحضانــة؛ خدمــات النــوادي والصــاالت المجهــزة باألجهــزة
الصوتيــة والبصريــة مــع أجهــزة الغنــاء مــع الموســيقى؛ خدمــات
غــرف وصــاالت األلعــاب؛ خدمــات تنظيــم مســابقات الجمــال؛
خدمــات الســيرك؛ خدمــات الــدورات الدراســية بالمراســلة؛ خدمــات
ممتهنــي الترفيه؛خدمــات تنظيــم المعــارض للغايــات الثقافيــة
أو التعليميــة؛ خدمــات االلعــاب؛ خدمــات تعليمــات الرياضــة
البدنيــة؛ خدمــات توفيــر نرافــق المتاحــف (العــرض والمعــارض)؛
خدمــات خدمــات إدارة اليانصيــب؛ خدمــات األوركســترا؛ تنظيــم
حفــات [ترفيــه]؛ خدمــات كتابــة الســيناريو ؛ خدمــات اإلنتــاج
المســرحي؛ خدمــات حدائــق الحيوانــات؛ خدمــات النشــر المكتبــي
ّ
المقدمــة إلكترونيــا (مــن شــبكة
االلكترونــي؛ خدمــات األلعــاب
الحاســوب)؛ خدمــات التفســير (لغــة اإلشــارة)؛ خدمــات التوجيــه
المهنــي [تقديــم النصائــح التعليميــة أو التدريبيــة]؛ خدمــات
التصويــر بالميكروفلــم؛ خدمــات التأليــف الموســيقي؛ خدمــات
النــوادي الليليــة؛ خدمــات التصويــر الفوتوغرافــي؛ خدمــات إنتــاج
أفــام أشــرطة الفيديــو؛ توفيــر خدمــات الكاريوكــي؛ خدمــات
توفيــر المنشــورات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت (غيــر القابلــة
للتحميــل)؛ خدمــات نشــر الكتــب والصحــف االلكترونيــة عبــر
اإلنترنــت؛ خدمــات تســجيل أشــرطة الفيديــو؛ خدمــات ممــرات
البولينــغ؛ خدمــات توفيــر مرافــق اللياقــة البدنيــة فــي مجــال كــرة
القاعــدة؛ خدمــات توفيــر مالعــب كــرة القاعــدة الداخليــة؛ خدمــات
الترفيــه علــى شــكل ألعــاب كــرة القاعــدة؛ خدمــات عــرض األفــام
عبــر اإلنترنــت؛ خدمــات الترفيــه ،تحديــدا :خدمــات توفيــر ألعــاب
إلكترونيــة تفاعليــة مــن خــال شــبكات الحاســوب؛ خدمــات توفيــر
االســتعمال المؤقــت لأللعــاب التفاعليــة غيــر القابلــة للتحميــل؛
خدمــات النــوادي الصحيــة [تدريــب للياقــة البدنيــة والحفــاظ علــى
الصحــة]؛ خدمــات انتــاج االفــام عــدا عن األفــام اإلعالنيــة؛ عروض
ســينمائية؛ خدمــات تقديــم المعلومــات حــول التعليــم؛ خدمــات
ّ
المقدمــة إلكترونيــا
تقديــم معلومــات الترفيــه؛ خدمــات األلعــاب
عبــر اإلنترنــت مــن شــبكات الحاســوب؛ خدمــات تأجيــر معــدات
وأجهــزة األلعــاب؛ خدمــات توفيــر مرافــق الغولــف؛ خدمــات توفيــر
المنشــورات اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت غيــر القابلــة للتحميــل؛
خدمــات نشــر النصــوص عــدا عــن النصــوص الدعائيــة؛ توفيــر
المرافــق الترفيهيــة؛ خدمــات توفيــر معلومــات عــن االســتجمام؛
خدمــات تأجيــر المعــدات الصوتيــة والبصريــة؛ خدمــات تأجيــر
كاميــرات تســجيل الفيديــو؛ خدمــات تأجيــر األفــام الســينمائية؛
تأجيــر أجهــزة اإلضــاءة للمســارح أو ســتوديوهات التلفزيــون؛
خدمــات تأجيــر الصــور المتحركــة؛ خدمــات تأجيــر أجهــزة عــرض
األفــام وملحقاتهــا؛ خدمــات تأجيــر أجهــزة الراديــو والتلفزيــون؛
خدمــات تأجيــر مشــاهد العــرض؛ خدمــات تأجيــر المعــدات
الرياضيــة باســتثناء المركبــات؛ تأجيــر المالعــب الرياضيــة؛
خدمــات تأجيــر مرافــق المالعــب؛ تأجيــر مشــاهد مســرحية؛ تأجيــر
كاميــرات الفيديــو؛ تأجيــر مســجالت أشــرطة الفيديــو؛ تأجيــر
أشــرطة الفيديــو؛ تأجيــر الدمــى؛ خدمــات تدريــب الحيوانــات؛
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entertainment, amusement, recreation, sports
and culture television and radio entertainment
production of radio and television programmes
film and video production rental of cine-films,
motion pictures, video tapes, laser discs, video
discs and digital versatile (video) discs rental of
sound recordings rental of show and stage scenery nursery schools clubs and lounges installed
with audio and visual apparatus with sing along
devices games rooms and parlours arranging of
beauty contests circuses correspondence courses entertainer services organization of exhibitions for cultural or educational purposes gaming gymnastic instruction providing museum
facilities [presentation, exhibitions] operating
lotteries orchestra services party planning [entertainment] scriptwriting services theatre productions zoological gardens electronic desktop
publishing game services provided online [from
a computer network] interpretation [sign language] vocational guidance [education or training advice] microfilming music composition
services night clubs photography video-tape
film production providing karaoke services
providing online electronic publications [not
downloadable] publication of electronic books
and journals online videotaping bowling alleys
providing fitness facilities in the field of baseball
providing indoor baseball fields entertainment
in the nature of baseball (games) showing of
movies online entertainment services, namely,
providing interactive electronic games through
computer networks providing temporary use
of non-downloadable interactive games health
club services [health and fitness training] film
production, other than advertising films cinema
presentations education information entertainment information game services provided online from a computer network rental of games
equipment and apparatus providing golf facilities providing online electronic publications,
not downloadable publication of texts, other
than publicity texts providing recreation facilities recreation information rental of audio and
visual equipment rental of camcorders rental of
cine-films rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios rental of motion
pictures rental of movie projectors and accessories rental of radio and television sets rental of
show scenery rental of sports equipment,
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التدريــب العملــي [العــرض]؛ خدمــات الترجمــة؛ خدمــات ترتيــب
وعقــد ورشــات العمــل [تدريــب]؛ خدمــات الترفيــه ،تحديــدا :توفير
المــواد الصوتيــة والبصريــة والصــور وبرامــج التلفــاز والصــور
المتحركــة عبــر شــبكات الحاســوب علــى اإلنترنــت؛ خدمــات توفيــر
الصــور والمقاطــع الصوتيــة والمرئيــة عبــر الشــبكات اإللكترونيــة
علــى اإلنترنــت؛ توفيــر المعلومــات حــول الشــخصيات الخياليــة؛
توفيــر الموســيقى علــى اإلنترنــت غيــر القابلــة للتحميــل؛ توفيــر
الموســيقى علــى اإلنترنــت غيــر القابلــة للتحميــل؛ توفيــر مقاطــع
الفيديــو عبــر االنترنــت غيــر القابلــة للتحميــل؛ خدمــات توفيــر
األفــام غيــر القابلــة للتحميــل ومــن خــال خدمــات إرســال مقاطــع
الفيديــو حســب الطلــب؛ توفيــر برامــج التلفــاز غيــر القابلــة
للتحميــل ومــن خــال خدمــات إرســال مقاطــع الفيديــو حســب
ّ
المقدمــة مــن قبــل
الطلــب؛ توزيــع األفــام؛ الخدمــات التعليميــة
ّ
الخاصــة؛ الفحوصــات التعليميــة
مســاعدي ذوي االحتياجــات
للمســتخدمين التــي تؤهــل تســيير الطائــرات بــدون طيــار؛
خدمــات الهندســة الصوتيــة للفعاليــات؛ خدمــات فنيــي اإلضــاءة
للفعاليــات؛ خدمــات إخــراج األفــام عــدا عــن األفــام اإلعالنيــة

except vehicles rental of sports grounds rental of stadium facilities rental of stage scenery
rental of video cameras rental of video cassette
recorders rental of videotapes toy rental ani]mal training practical training [demonstration
translation arranging and conducting of workshops [training] entertainment services, namely, providing audio and video material, images,
television programs and motion pictures via on
online computer network providing images,
sound and video via online networks providing
information about fictional characters providing
online music, not downloadable providing online music, not downloadable providing online
videos, not downloadable providing films, not
downloadable, via video-on-demand transmission services providing television programs, not
downloadable, via video-on-demand transmission services film distribution educational services provided by special needs assistants educational examination for users to qualify to pilot
drones sound engineering services for events
lighting technician services for events film directing, other than advertising films.
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36182 :
في الصنف 42 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :13/06/2019
Trademark No.:36182
Class: 42
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address1-6-1: , Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب 4472
البيرة  ,فلسطين

Applicant for Correspondence : Saba & Co. Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
Goods/Services:
Scientific and technological services and research and design relating thereto industrial
analysis and industrial research services design
and development of computer hardware

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات األبحــاث والتصاميــم
المتعلقــة بهــا؛ خدمــات التحليــل الصناعــي وخدمــات البحــوث
الصناعيــة؛ خدمـــات تصميــم وتطويــر قطــع وبرمجيات الحاســوب؛
خدمــات تقديــم االستشــارات اإلشــرافية والمعماريــة؛
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خدمــات تقديــم االستشــارات المعماريــة؛ خدمــات برمجــة
الحاســوب؛ خدمــات صيانــة برمجيــات الحاســوب؛ خدمــات رســم
مســودات اإلنشــاءات؛ خدمــات تقديــم االستشــارات فــي مجــال
حمايــة البيئــة؛ خدمــات التصميــم الصناعــي؛ خدمــات تصميــم
الديكــور الداخلــي؛ خدمــات تصميــم األغلفــة؛ خدمــات تصميــم
األزيــاء؛ خدمــات تصميــم الفنــون الجرافيكيــة؛ خدمــات التنبــؤ
باألحــوال الجويــة؛ خدمــات تخطيــط ُ
المــدن؛ خدمــات نســخ برامــج
الحاســوب؛ خدمــات تصميــم برمجيــات الحاســوب؛ خدمــات
تنزيــل برمجيــات الحاســوب؛ خدمــات استشــارية فــي مجــال
المكونــات الماديــة للحاســوب؛ تحويــل البيانــات أو الوثائــق مــن
وســائط ماديــة إلــى إلكترونيــة؛ خدمــات إنشــاء وصيانــة المواقــع
علــى شــبكة اإلنترنــت لآلخريــن؛ خدمــات تحويــل بيانــات برامــج
الحاســوب والبيانــات [تحويــل غيــر مــادي]؛ خدمــات اســتضافة
مواقــع الحاســوب (مواقــع انترنــت)؛ خدمــات الحوســبة علــى
شــبكة االنترنــت؛ خدمــات تأجيــر الحاســوب ،خدمــات تقديــم
االستشــارات لبرمجيــات الحاســوب؛ خدمــات تحليــل أنظمــة
الحاســوب؛ خدمــات تصميــم أنظمــة الحاســوب؛ خدمــات
استشــارات تكنولوجيــا الحاســوب؛ خدمــات تحويــل بيانــات
الوثائــق إلــى رقميــة [مســح ضوئــي]؛ خدمــات االستشــارات فيمــا
ّ
يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات؛ خدمــات النســخ االحتياطــي
للبيانــات خــارج الموقــع؛ خدمــات توفيــر المعلومــات عــن
تقنيــات وبرمجــة الحواســيب عــن طريــق المواقــع االلكترونيــة؛
خدمــات البرمجيــات كخدمــات؛ خدمــات تقديــم استشــارات
تصميــم المواقــع اإللكترونيــة؛ خدمــات التصميــم الداخلــي؛
الخدمــات الحاســوبية والتكنولوجيــة لحمايــة بيانــات الحاســوب
والمعلومــات الشــخصية والماليــة والكتشــاف الوصــول غيــر
المســموح بــه إلــى البيانــات والمعلومــات؛ خدمــات تطويــر البرامــج
الثابتــة للكمبيوتــر؛ خدمــات تصميــم بطاقــات األعمــال؛ خدمــات
التصميــم الجرافيكــي للمــواد الترويجيــة

and software supervision and architecture consultation architecture consultations computer
programming maintenance of computer software construction drafting consultation in environment protection industrial design design of
interior decor packaging design services dress
designing graphic arts designing weather forecasting urban planning duplication of computer
programs computer software design installation
of computer software consultancy in the field of
computer hardware conversion of data or documents from physical to electronic media creating and maintaining web sites for others data
conversion of computer programs and data [not
physical conversion] hosting computer sites
[web sites] cloud computing computer rental,
computer software consultancy computer system analysis computer system design computer technology consultancy digitization of
documents [scanning] information technology
[IT] consulting services off-site data backup
providing information on computer technology
and programming via a web site software as a
service [SaaS] web site design consultancy interior design computer and technology services
for securing computer data and personal and
financial information and for the detection of
unauthorized access to data and information development of computer platforms business card
design graphic design of promotional materials.
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات توفيــر األطعمــة والمشــروبات؛ خدمــات توفيــر أماكــن
اإلقامــة المؤقتــة؛ خدمــات المطاعــم والمقاهــي والمقاصــف
والحانــات وصــاالت تنــاول الطعــام والمقاصــف وخدمــات التزويــد
بالطعــام والشــراب؛ مطاعــم الخدمــة الذاتيــة؛ ألــواح الوجبــات
الخفيفــة؛ خدمــات صــاالت تقديــم المشــروبات؛ خدمــات تزييــن
الطعــام؛ خدمــات تزييــن الكعــك؛ خدمــات تقديــم المعلومــات
والنصائــح المتعلقــة بتحضيــر الوجبــات؛ خدمــات طهــاة
شــخصيين؛ خدمــات توفيــر وحجــز اإلقامــة المؤقتــة ومرافــق
اإلقامــة وخدمــات الفنــادق والفنــادق الصغيــرة (الموتيــات)
وبيــوت اإلقامــة وتوفيــر المعلومــات المتعلقــة بهــا؛ الخدمــات
المتعلقــة بحجــز الغــرف فــي الفنــادق مــن خــال وكالء أو
وســطاء الســفر؛ خدمــات مخيمــات العطــات [أماكــن إقامــة]؛
خدمــات توفيــر مرافــق للمعــارض؛ خدمــات المطاعــم والمقاهــي
والمقاصــف والحانــات وصــاالت تنــاول الطعــام والمقاصــف
والردهــات المــزودة بأجهــزة ســمعية وبصريــة وتجهيــزات
للغنــاء؛ خدمــات رعايــة االطفــال فــي الفئــة ( 43؛ الحضانــات
النهاريــة؛ أماكــن إقامــة الســياح؛ خدمــات الحانــات [البــارات]؛
خدمــات تنظيــم الطعــام والشــراب لحفــات األعــراس؛ خدمــات
تنظيــم حفــات األعــراس (مواقــع)؛ خدمــات تأجيــر المحمصــات
الكهربائيــة وافــران المايكروويــف وألــواح التســخين واألجهــزة
واألوانــي لتحضيــر الطعــام والشــراب؛ خدمــات اإليــواء للحيوانــات؛
توفيــر مرافــق المخيمــات؛ خدمــات تأجيــر الكراســي والطــاوالت
وأغطيــة الطــاوالت واألوانــي الزجاجيــة؛ تأجيــر أجهــزة الطهــي؛
تأجيــر أجهــزة توزيــع ميــاه الشــرب؛ تأجيــر قاعــات االجتماعــات؛
خدمــات تأجيــر أماكــن اإلقامــة المؤقتــة؛ خدمــات تأجيــر الخيــم؛
تأجيــر األبنيــة القابلــة للنقــل

Goods/Services:
Services for providing food and drink temporary accommodation restaurants, cafés, cafeterias, bars, food halls, canteens, catering services
self-service restaurants snack bars cocktail
lounges decorating of foods cake decorating
information and advice in relation to the preparation of meals personal chef services provision
and reservation of temporary accommodation
and lodging facilities, hotels, motels, boarding
houses and the provision of information relating
thereto services relating to reservation of rooms
in a hotel by travel agents or brokers holiday
camp services [lodging] providing facilities for
exhibitions restaurants, cafés, cafeterias, bars,
food halls, canteens and lounges installed with
audio and visual apparatus with sing along devices child care services day-nurseries tourist homes bar services arranging of food and
beverage for wedding receptions arranging of
wedding receptions [venues] rental of electric
toasters, microwave ovens, hot-plates, apparatus
and utensils for preparing food and drink boarding for animals providing campground facilities
rental of chairs, tables, table linen, glassware
rental of cooking apparatus rental of drinking
water dispensers rental of meeting rooms rental of temporary accommodation rental of tents
rental of transportable buildings
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الخدمــات الطبيــة؛ الخدمــات البيطريــة؛ خدمــات العنايــة الصحيــة
والمحافظــة علــى الجمــال للبشــر أو الحيوانــات؛ خدمــات الزراعــة
وخدمــات البســتنة والحراجــة؛ خدمــات صالونــات التجميــل؛ خدمــات
صالونــات تســريح الشــعر؛ خدمــات تنظيــف الحيوانــات والعنايــة
بهــا؛ خدمــات تنســيق الزهــور؛ خدمــات زراعــة الحدائــق؛ خدمــات
تصميــم المناظــر الطبيعيــة وزراعــة الحدائــق؛ خدمــات تنظيــف
الحيوانــات األليفــة والعنايــة بهــا؛ خدمــات العــاج بالعطــور؛
خدمــات العــاج بمســاعدة الحيوانــات؛ صناعــة أكاليــل الزهــور؛
خدمــات المستشــفيات؛ خدمــات طــب األســنان؛ خدمــات الوشــم؛
خدمــات المعالجــة الطبيعيــة؛ خدمــات العــاج الفيزيائــي؛ خدمــات
الرعايــة الصحيــة؛ خدمــات العــاج؛ خدمــات المراكــز الصحيــة؛
توفيــر خدمــات المنتجعــات الصحيــة؛ العنايــة بأظافــر اليديــن؛
خدمــات التدليــك؛ خدمــات الحمامــات العامــة لألغــراض الصحيــة؛
خدمــات صانعــي النظــارات؛ خدمــات دور الرعايــة؛ خدمــات
المشــاتل الزراعيــة؛ خدمــات الســاونا؛ خدمــات تربيــة الحيوانــات

Goods/Services:
Medical services veterinary services hygienic
and beauty care for human beings or animals agriculture, horticulture and forestry services beauty salons hairdressing salons animal grooming
flower arranging gardening landscape design
and gardening pet grooming aromatherapy services animal-assisted therapy wreath making
hospitals dentistry tattooing physical therapy
physiotherapy health care therapy services
health centres health spa services manicuring
massage public baths for hygiene purposes opticians’ services nursing homes plant nurseries
sauna services animal breeding.
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العالمة التجارية رقم 36185 :
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عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة ،فلسطين

Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المالبــس ,بمــا فيهــا الجــوارب ,البســة القــدم ,احذيــة كــرة الســلة,
احذيــة لرياضــة كــرة الســلة ,الباليــز ,القمصــان ,قمصــان البولــو,
باليــز االطقــم ,ســراويل االطقــم ,الســراويل ,اطمــاق الباليــز,
الجــرازي ,الشــورتات ,البيجامــات,باليــز الرياضــة ,قمصــان الرغبــي,
الكنــزات ,االحزمــة ,قمصــان ليليــة ,قلنســوات تعتبــر غطــاء
الــرأس ,االقنعــة تعتبــر غطــاء الــرأس,

Goods/Services:
Clothing, namely hosiery, footwear, basketball
shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo
shirts, sweatshirts, sweatpants, p ants, tank tops,
jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts,
sweaters, belts, nightshirts, hats, caps being headwear, visors being headwear, warm-up suits,
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بــدالت االحمــاء ,ســراويل االحمــاء ,باليــز االحمــاء ,قمصــان الرمايــة,
الجاكيتــات ,الســترالرياضيــة ,ربطــات كمالبــس ,مربعــات الجيــب,
المناديــل القماشــية ,الجاكيتــات المقاومــة للريــاح ,المشــمعات,
المعاطــف ,مراييــل االطفــال ليســت مــن الــورق ,لــوازم االطفــال
مــن المالبــس ,عصبــة الــرأس ,عصبــة المعصــم كمالبــس,
المئــزر ,المالبــس الداخليــة ,شــورتات البوكســر ,بوكســر ضيــق,
البنطلونــات الفضفاضــة ,اغطيــة االذن ,الكفــوف ,القفــازات,
االوشــحة ,القمصــان المنســوجة ,ثيــاب صوفيــة ,االثــواب ,اثــواب
التشــجيع واالثــوابالموحــدة ,البســة الســباحة ,اطقم االســتحمام,
اطقــم الســباحة ,البكيني ,التانكيني ,ســراويل الســباحة ,ســراويل
االســتحمام ,شــورتات المالحــة ,اطقــم الرطوبــة ,البســة الشــواطئ,
البســة االســتحمام ,طيــات اطقــماالســتحمام ,الصنــادل ,صنــادل
الشــواطئ ,قبعــات الشــواطئ ,حاجبــات الشــمس كغطــاء للــرأس,
قلنســوات الســباحة ,قلنســوات االســتحمام ,اغطيــة الــراس
باالجنحــة مــع باروكــة

warm-up pants, warm-up tops, shooting shirts,
jackets, blazers, ties as clothing, pocket squares,
kerchiefs, wind resistant jackets, parkas, coats,
baby bibs not of paper, baby layettes for clothing, headbands, wrist bands as clothing, aprons,
undergarments, boxer shorts, boxer briefs,
slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves,
woven and knit shirts, jersey dresses, dresses,
cheerleading dresses and uniforms, swim wear,
bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim
trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits,
beach cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing
suit wraps, sandals, beach sandals, beach hats,
sun visors being headwear, swim caps, bathing
caps, novelty headwear with attached wigs

) ( 283

التاريخ2019/06/13 :
العالمة التجارية رقم 36186 :
في الصنف 41 :
بإسم  :ان بي ايه بروبرتيز ,انك.

Date :13/06/2019
Trademark No.:36186
Class: 41
Applicant Name: NBA Properties, Inc.

العنوان  :اوليمبيك تاور 645-فيفث افنيو ,نيويورك,
نيويورك  ,10022الواليات المتحدة االمريكية

Applicant Address: Olympic Tower-645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.

عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة  ،فلسطين

Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الترفيــه والتدريــب ذات طبيعــة البرامــج التلفزيونيــة
االذاعيــة المســتمرة فــي مجــال كــرة الســلة وتقديــم العــاب كــرة
الســلة والمعــارض المباشــرة  ,خدمــات انتــاج وتوزيــع برامــج
العــاب كــرة الســلة التلفزيونيــة واالذاعيــة  ,خدمــات برامــج
واحــداث كــرة الســلة فــي مجــال كــرة الســلة  ,خدمــات التحــري
وتنظيــم مســتوصفات ومعســكرات كــرة الســلة و مســتوصفات
ومعســكرات المدربيــن و ومســتوصفات ومعســكرات فريــق
الراقصــات واحــداث كــرة الســلة ,خدمــات الترفيــه ذات طبيعــة
الظهــور الشــخصي للــزي الجالــب للحــظ او فريــق الراقصــات
فــي العــاب ومعــارض كــرة الســلة وفــي المســتوصفات وفــي
المعســكرات وفــي العــاب كــرة الســلة االخــرى  ,خدمــات الترفيــه
لالحــداث الخاصــة والحفــات  ,خدمــات انديــة المشــجعين ,
خدمــات الترفيــه وبشــكل خــاص توفيــر مواقــع االنترنــت التــي
تشــمل مــواد متعــددة الوســائط فــي مجــال التغطيــة التلفزيونيــة
و التغطيــة التلفزيونيــة التفاعليــة و التســجيالت المرئيــة و
التســجيالت المرئيــة المســتمرة و التغطيــة المرئيــة المتفاعلــة
لالنتخابــات و البرامــج االذاعيــة و التغطيــة االذاعية و والتســجيالت
المســموعة فــي مجــال كــرة الســلة ،توفيــر االخبــار والمعلومــات
ذات الطبيعــة االحصائيــة والموجــزات فــيمجــال كــرة الســلة،
االلعــاب الحيــة الغيــر منزلــة ،خاصــة ،العــاب الكمبيوتــر و العــاب
الفيديــو والعــاب الفيديــو التفاعليــة وااللعــاب البســيطة ،خدمــات
الترفيــه فــي طبيعــة بطــوالت كــرة الســلة الخياليــة ,خدمــة توفيــر
قاعــدة بيانــاتمحوســبة عبــر االنترنــت فــي مجــال كــرة الســلة

Goods/Services:
Entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs
in the field of basketball and rendering live basketball games and basketball exhibitions the
production and distribution of radio and television shows featuring basketball games, basketball events and programs in the field of basketball conducting and arranging basketball clinics
and camps, coaches clinics and camps, dance
team clinics and camps and basketball games
entertainment services in the nature of personal appearances by a costumed mascot or dance
team at basketball games and exhibitions, clinics, camps, promotions, and other basketball-related events, special events and parties fan club
services entertainment services, namely providing a website featuring non-downloadable multimedia material in the nature of television highlights, interactive television 
highlights, video
recordings, video stream recordings, interactive
video highlight selections, radio programs, radio
highlights, and audio recordings in the field of
basketball providing news and information in
the nature of statistics and trivia in the field of
basketball on-line non-downloadable games,

namely, computer games, video games, interactive video games, and trivia games entertainment services in the nature of fantasy basketball
leagues providing an online computer database
in the field of basketball
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التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36187 :
في الصنف 25 :

Date :13/06/2019
Trademark No.:36187
Class: 25
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Applicant Name: NBA Properties, Inc.

بإسم  :ان بي ايه بروبرتيز ,انك.
العنوان  :اوليمبيك تاور 645-فيفث افنيو ,نيويورك,
نيويورك  ,10022الواليات المتحدة االمريكية

Applicant Address: Olympic Tower-645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.

عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين

Applicant for Correspondence :Abu – Ghazaleh
 Intellectual Property – TMP – Agents LimitedP.O. Box 3800 Al-Birah
Goods/Services:
Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts,
polo shirts, sweatshirts, sweatpants, p ants, tank
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby
shirts, sweaters, belts, nightshirts, hats, caps being headwear, visors b eing headwear, warm-up
suits, warm-up pants, warm-up tops, shooting
shirts, jackets, blazers, ties as clothing, pocket
squares, kerchiefs, wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, baby layettes
for clothing, headbands, wrist bands as clothing, aprons, undergarments, boxer shorts, boxer
briefs, slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves,
woven and knit shirts, jersey dresses, dresses,
cheerleading dresses and uniforms, swim wear,
bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim
trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits,
beach cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing
suit wraps, sandals, beach sandals, beach hats,
sun visors being headwear, swim caps, bathing
caps, novelty headwear with attached wigs

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المالبــس ,بمــا فيهــا الجــوارب ,البســة القــدم ,احذيــة كــرة الســلة,
احذيــة لرياضــة كــرة الســلة ,الباليــز ,القمصــان ,قمصــان البولــو,
باليــز االطقــم ,ســراويل االطقــم ,الســراويل ,اطمــاق الباليــز,
الجــرازي ,الشــورتات ,البيجامــات ,باليــز الرياضــة ,قمصــان
الرغبــي ,الكنــزات ,االحزمــة ,قمصــان ليليــة ,قلنســوات تعتبــر
غطــاء الــرأس ,االقنعــة تعتبــر غطــاء الــرأس ,بــدالت االحمــاء,
ســراويل االحمــاء ,باليــز االحمــاء ,قمصــان الرمايــة ,الجاكيتــات,
الســترالرياضيــة ,ربطــات كمالبــس ,مربعــات الجيــب ,المناديــل
القماشــية ,الجاكيتــات المقاومــة للريــاح ,المشــمعات ,المعاطــف,
مراييــل االطفــال ليســت مــن الــورق ,لــوازم االطفــال مــن المالبــس,
عصبــة الــرأس ,عصبــة المعصــم كمالبــس ,المئــزر ,المالبــس
الداخليــة ,شــورتات البوكســر ,بوكســر ضيــق ,البنطلونــات
الفضفاضــة ,اغطيــة االذن ,الكفــوف ,القفــازات ,االوشــحة,
القمصــان المنســوجة ,ثيــاب صوفيــة ,االثــواب ,اثــواب التشــجيع
واالثــوابالموحــدة ,البســة الســباحة ,اطقــم االســتحمام ,اطقــم
الســباحة ,البكينــي ,التانكينــي ,ســراويل الســباحة ,ســراويل
االســتحمام ,شــورتات المالحــة ,اطقــم الرطوبــة ,البســة الشــواطئ,
البســة االســتحمام ,طيــات اطقــماالســتحمام ,الصنــادل ,صنــادل
الشــواطئ ,قبعــات الشــواطئ ,حاجبــات الشــمس كغطــاء للــرأس,
قلنســوات الســباحة ,قلنســوات االســتحمام ,اغطيــة الــراس
باالجنحــة مــع باروكــة

) ( 285

التاريخ2019/06/13 :

العالمة التجارية رقم 36189 :
في الصنف 3 :
بإسم  :شركة ايفل للتجميل والتجاره العامه

Date :13/06/2019
Trademark No.:36189
Class: 3
Applicant Name: SHARIKIT EVIL LILTAJMEIL WAALTIJARA ALAMEH
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العنوان  :طولكرم  -شارع جمال عبد الناصر -
جوال 0599366255:

Applicant Address: TULKAREM - SHARE’ JAMAL ABDALNASER - JAWAL : 0599366255

عنوان التبليغ  :طولكرم  -شارع جمال عبد الناصر -
جوال  0599366255:فلسطين

Applicant for Correspondence : TULKAREM
- SHARE’ JAMAL ABDALNASER - JAWAL
: 0599366255
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 :

مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل فــي
غســل وكــي المالبــس ،مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي
وكشــط ،صابــون ،عطــور وزيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل،
غســول (لوشــن) للشــعر ،منظفــات أســنان.

العالمات
التي
تم التعديل عليها
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(1)
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:4902

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
4902

In class5
Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

5 في الصنف
قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

(2)
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:4906

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
4906

In class5
Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

5 في الصنف
قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
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(3)
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:4907

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
4907

In class5
Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

5 في الصنف
قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

(4)
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:4917

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
4917

In class5
Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

5 في الصنف
قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
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(5)
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:4918

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
4918

In class5
Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

5 في الصنف
قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

(6)
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:4920

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
4920

In class5
Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

5 في الصنف
قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
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(7)
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:4924
In class5

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
4924
5 في الصنف

Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

(8)
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:4925
In class5
Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
4925
5 في الصنف
قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

العـدد السابع والعشرون

238

2019/12/18

)(9
إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

استنادا الى المادة  27من قانون العالمات التجارية رقم
( )33لسنة  ، 1952أعلن بأن مالك العالمات التجارية
ذوات األرقام التالية-:
4927

Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:4927
In class5

في الصنف 5

Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

قد غير عنوانه
من  :باسف اجرو بي.في ،.أرنهيم (ان ال) ،
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
آي آم تير غارتين  8055 ،7زيوريخ  ،سويسرا
الى:باسف اجرو بي.في ،.أرنهيم (ان ال) ،
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
آي آم تيرغارتين  8055 ،7زيوريخ  ،سويسرا

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

) ( 10
إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

استنادا الى المادة  27من قانون العالمات التجارية رقم
( )33لسنة  ، 1952أعلن بأن مالك العالمات التجارية
ذوات األرقام التالية-:
6220
في الصنف 5
قد غير عنوانه
من  :بفايزر بروداكتس انك
والية نيويورك  ،الواليات المتحدة
الى:بفايزر بروداكتس انك
ايسترن بوينت رود ،جروتون،ستي تي  06340-الواليات
المتحده االمريكية

Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:6220
In class5
Has changed his addres
From:Pfizer Products Inc
new york ,united states
TO:Pfizer Products Inc
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, USA
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) ( 11
إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

استنادا الى المادة  27من قانون العالمات التجارية رقم
( )33لسنة  ، 1952أعلن بأن مالك العالمات التجارية
ذوات األرقام التالية-:
6236
في الصنف 25
قد غير عنوانه
من  :لوتو سبورت ايتاليا اس بي اي
الى:لوتو سبورت ايتاليا اس بي اي
فيا مونتيبيلونا 31040 - 7/5 ،تريفيغنانو ( تريفيسو)-
ايطاليا

Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:6236
In class25
Has changed his addres
From:LOTTO SPORT ITALIA S.p.A.

TO:LOTTO SPORT ITALIA S.p.A.
( Via Montebelluna, 5/7 - 31040 Trevignano
Treviso) - Italy

) ( 12
إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

استنادا الى المادة  27من قانون العالمات التجارية رقم
( )33لسنة  ، 1952أعلن بأن مالك العالمات التجارية
ذوات األرقام التالية-:
6332
في الصنف 39
قد غير عنوانه
من  :هيرتز سيستيم ،انك.
 225بري بوليفارد  -بارك ريدج  -نيوجيرسي ان جي
07656الواليات المتحدة
الى:هيرتز سيستيم ،انك.
 8501ويليامز رود ،إستيرو ،فلوريدا ،33928الواليات
المتحدة االمريكية

Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:6332
In class39
Has changed his addres
From:HERTZ SYSTEM,INC.
brae boulevared , park ridge new gersey
NJ07656
U.S.A
TO:HERTZ SYSTEM,INC.
8501 Williams Road, Estero, Florida 33928,
United Sates Of America
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( 13 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:6333

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
6333

In class39
Has changed his addres
From:HERTZ SYSTEM,INC.
Delaware 225 brae boulvard park ridge new jersey NJ07656 USA and brae boulevared , park
ridge new gersey NJ07656 U.S.A

39 في الصنف
قد غير عنوانه
.انك،  هيرتز سيستيم: من
 بري225 الواليات المتحد و07656 نيو جرسي ان جي
الواليات07656  نيوجيرسي ان جي-  بارك ريدج- بوليفارد
المتحدة
.انك، هيرتز سيستيم:الى
الواليات،33928  فلوريدا، إستيرو، ويليامز رود8501
المتحدة االمريكية

TO:HERTZ SYSTEM,INC.
8501 Williams Road, Estero, Florida 33928,
United Sates Of America

( 14 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:6334

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
6334

In class39
Has changed his addres
From:HERTZ SYSTEM,INC.
Delaware 225 brae boulvard park ridge new jersey NJ07656 USA

39في الصنف
قد غير عنوانه
.انك،  هيرتز سيستيم: من
الواليات المتحد07656 نيو جرسي ان جي
.انك، هيرتز سيستيم:الى
 الواليات33928،فلوريدا، إستيرو، ويليامز رود8501
المتحدة االمريكية

TO:HERTZ SYSTEM,INC.
8501 Williams Road, Estero, Florida 33928,
United Sates Of America
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( 15 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:6516

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
6516

In class9
Has changed his addres
From:DVD Format /Logo Licensing Corporation
Japan

9في الصنف
قد غير عنوانه
لوجو اليسنسينج كوربورشن/ دي في دي فورمات: من
اليابان
لوجو اليسنسينج كوربورشن/دي في دي فورمات:الى
اليابان، طوكيو، كو-  ميناتو-  تشو- هاماماتسو1، -2-1

TO:DVD Format /Logo Licensing Corporation
1-2-1, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo, Japan

( 16 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:8141
In class5
Has changed his addres
From:GlaxoSmithKline LLC
TO:GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company, 251 Little Falls
Drive, Wilmington. Delaware 19808 United
States

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
8141
5في الصنف
قد غير عنوانه
 غالكسوسميثكالين ال ال سي: من
غالكسوسميثكالين ال ال سي:الى
،ليتل فولز درايف، 251 كوربوريشن سيرفيس كومباني
 الواليات المتحدة19808 ديالوير، ويلمنغتون

242

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

( 17 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:9180
In class29
Has changed his addres
From:YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme Sk. No:
2/4 B. Camlica, Uskudar / ISTANBUL, TURKEY.
TO:YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:6/1
Uskudar / Istanbul, Turkey

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
9180
29 في الصنف
قد غير عنوانه
 يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي: من
. كيسيكلي سيسمي اس كيه.فيراه كاد.كيسيكلي ماخ
.  تركيا، اسطنبول/  اوسكودار،كامليسا. بي4/2: رقم
يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي:الى
1/6:كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك نو
 تركيا، اسطنبول/ أوسكودار

( 18 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:11933

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
11933

In class5
Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland

5 في الصنف
قد غير عنوانه
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تير غارتين
، ) أرنهيم (ان ال،.في.باسف اجرو بي:الى
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
 سويسرا،  زيوريخ8055 ،7 آي آم تيرغارتين

TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
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( 19 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:19912

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
19912

In class5
Has changed his addres
From:GlaxoSmithKline LLC

5 في الصنف
قد غير عنوانه
 غالكسوسميثكالين ال ال سي: من

TO:GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company, 251 Little Falls
Drive, Wilmington. Delaware 19808 United
States

غالكسوسميثكالين ال ال سي:الى
، ليتل فولز درايف251 ،كوربوريشن سيرفيس كومباني
 الواليات المتحدة19808  ديالوير،ويلمنغتون

( 20 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:21037
In class5
Has changed his addres
From:GlaxoSmithKline LLC

TO:GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company, 251 Little Falls
Drive, Wilmington. Delaware 19808 United
States

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
21037
5 في الصنف
قد غير عنوانه
 غالكسو سميثكالين ال ال سي: من
غالكسو سميثكالين ال ال سي:الى
، ليتل فولز درايف251 ،كوربوريشن سيرفيس كومباني
 الواليات المتحدة19808  ديالوير،ويلمنغتون
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( 21 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:23414

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
23414

In class30
Has changed his addres
From:SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu Cad.
No: 4 Sehitkamil Gaziantep, Turkey

30 في الصنف
قد غير عنوانه
 سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم: من
سيركيتي
,4 : نولو كادي رقم83412 ،  اورغنايز سنايي بولغيزي.4
 تركيا, سهيتكاميل غازيانتيب
سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم:الى
سيركيتي
4: رقم، . نولو كاد83412 ،  أورجنايز سانايي بوغيزي.4
 تركيا، سيهيتكاميل جازينتيب

TO:SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu Cad.,
No: 4, Sehitkamil Gaziantep TURKIYE

( 22 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:23923

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
23923

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
1 .Infinite Loop, Cupertino, California
95014,United Ststes of America

9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو، انفينيت لوب1
المتحدة االمريكية
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America
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( 23 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:23924

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
23924

In class14
Has changed his addres
From:Apple Inc.
1 .Infinite Loop, Cupertino, California
95014,United Ststes of America

14 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو، انفينيت لوب1
المتحدة االمريكية
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

( 24 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments

إعــــالن
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:24156

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
24156

In class30
Has changed his addres
From:SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu Cad.
No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

30 في الصنف
قد غير عنوانه
 سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم: من
سيركيتي
,28 : نولو كادي رقم83221  اورغنايز سنايي بولغيزي.2
 تركيا,  غازيانتيب، سهيتكاميل
سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم:الى
سيركيتي
4: رقم، . نولو كاد83412 ،  أورجنايز سانايي بوغيزي.4
 تركيا، سيهيتكاميل جازينتيب

TO:SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu Cad.,
No: 4, Sehitkamil Gaziantep TURKIYE
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( 25 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:24157
In class30
Has changed his addres
From:SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu Cad.
No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey
TO:SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu Cad.,
No: 4, Sehitkamil Gaziantep TURKIYE

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
24157
30 في الصنف
قد غير عنوانه
 سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم: من
سيركيتي
,28 : نولو كادي رقم83221  اورغنايز سنايي بولغيزي.2
 تركيا,  غازيانتيب، سهيتكاميل
سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم:الى
سيركيتي
4: رقم، . نولو كاد83412 ،  أورجنايز سانايي بوغيزي.4
 تركيا، سيهيتكاميل جازينتيب

( 26 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:24158
In class30
Has changed his addres
From:SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu Cad.
No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey
TO:SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu Cad.,
No: 4, Sehitkamil Gaziantep TURKIYE

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
24158
30 في الصنف
قد غير عنوانه
 سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم: من
سيركيتي
,28 : نولو كادي رقم83221  اورغنايز سنايي بولغيزي.2
 تركيا,  غازيانتيب، سهيتكاميل
سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم:الى
سيركيتي
4: رقم، . نولو كاد83412 ،  أورجنايز سانايي بوغيزي.4
 تركيا، سيهيتكاميل جازينتيب
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( 27 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25476

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25476

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.

9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 28 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25477
In class14
Has changed his addres
From:Apple Inc.

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25477
14 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 29 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25478

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25478

In class35
Has changed his addres
From:Apple Inc.

35 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 30 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25479

In class36
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25479
36 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

249

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

( 31 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25480

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25480

In class41
Has changed his addres
From:Apple Inc.

41 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 32 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25481
In class41
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25481
41 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 33 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25482

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25482

In class36
Has changed his addres
From:Apple Inc.

36 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 34 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25483
In class35
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25483
35 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 35 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25484

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25484

In class14
Has changed his addres
From:Apple Inc.

14 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 36 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25485

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25485
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 37 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25557

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25557

In class9

9 في الصنف

Has changed his addres
From:Apple Inc.

قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 38 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25558
In class10
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25558
10 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 39 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25559

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25559

In class14

14 في الصنف

Has changed his addres
From:Apple Inc.

قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 40 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25560
In class44
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25560
44 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 41 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25561

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25561

In class44
Has changed his addres
From:Apple Inc.

44 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 42 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25562
In class14
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25562
14 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 43 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25563

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25563

In class10
Has changed his addres
From:Apple Inc.

10 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 44 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25564
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25564
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 45 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25565

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25565

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.

9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 46 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25566
In class14
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25566
14 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 47 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25567

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25567

In class44
Has changed his addres
From:Apple Inc.

44 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 48 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:25568
In class10
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
25568
10 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 49 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:26334

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
26334

In class37
Has changed his addres
From:Apple Inc.

37 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 50 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:26335
In class38
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
26335
38 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 51 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:26336

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
26336

In class42
Has changed his addres
From:Apple Inc.

42 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 52 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:26337
In class37
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
26337
37 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

260

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

( 53 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:26338

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
26338

In class38
Has changed his addres
From:Apple Inc.

38 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 54 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:26339
In class42
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
26339
42 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 55 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:27986

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
27986

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.

9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 56 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:28064
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
28064
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 57 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:28065

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
28065

In class28
Has changed his addres
From:Apple Inc.

28 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 58 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:28652
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
28652
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 59 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:28653

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
28653

In class42
Has changed his addres
From:Apple Inc.

42 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 60 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:29718
In class39
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
29718
39 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 61 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:29719

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
29719

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.

9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 62 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:29720
In class42
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
29720
42 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 63 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:29740

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
29740

In class37
Has changed his addres
From:Apple Inc.

37 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 64 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:29741
In class38
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
29741
38 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 65 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:29742

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
29742

In class41
Has changed his addres
From:Apple Inc.

41 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 66 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:29910
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
29910
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 67 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:30783

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
30783

In class35
Has changed his addres
From:Apple Inc.

35 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 68 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:31654
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
31654
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 69 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:31732

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
31732

In class28
Has changed his addres
From:Apple Inc.

28 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 70 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:32316
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
32316
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 71 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:32317

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
32317

In class28
Has changed his addres
From:Apple Inc.

28 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 72 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:32318
In class42
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
32318
42 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 73 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:32326

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
32326

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.

9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 74 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:32377
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
32377
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
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( 75 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:32616

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
32616

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.

9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 76 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:32628
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
32628
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليقورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة
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( 77 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:32872

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
32872

In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.

9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من

TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

( 78 )
Notification of
Trademark Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law
No. (33) of 1952, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:33077
In class9
Has changed his addres
From:Apple Inc.
TO:Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، 1952 ) لسنة33(
-:ذوات األرقام التالية
33077
9 في الصنف
قد غير عنوانه
. أبل انك: من
.أبل انك:الى
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

العالمات
المجددة

العـدد السابع والعشرون
تاريخ
الحماية

2021/05/03
2023/11/05
2024/11/12
2025/10/21
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/01/03
2029/02/07
2029/08/31
2029/09/11
2029/11/11
2029/11/11
2029/11/11
2029/11/11
2029/12/18
2029/12/23
2030/07/31
2030/07/31
2030/08/04

رقم
الصنف

3
3
30
2
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
16
30
5
7
9
11
16
30
30
29
29
16
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شركة معامل سوان للعطور وادوات التجميل
يوسف محمود محمد نصار
سوسيتيه دي برودوي نستلة اس.آ
شركة هايجل أكتيفا لمواد التنظيف والتجميل
ماكهتيشهم تشيميكال وركس لميتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس لميتيد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز ليمتد
اجان كيميكال مانيوفاكتوريز ليمتد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس لميتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس لميتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس لميتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس لميتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس لميتيد
ماكهتيشهم تشيميكال وركس لميتيد
شركة شنايدر شريجبريت
شادي رياض محمود محمود
سانوفي
محالت مشيل اندرواس دحدل
محالت مشيل اندرواس دحدل
محالت مشيل اندرواس دحدل
محالت مشيل اندرواس دحدل
عماد محمد حمادة
شركة الموارد الوطنية لالستثمار
كيجون فندينغ كورب.
كيجون فندينغ كورب.
عماد محمد حمادة

رقم
العالمة

8132
9660
10269
10856
2589
2591
2607
2614
2616
2628
2631
2634
2636
2645
2666
2668
2669
2672
2674
14555
15351
15390
15615
15616
15617
15618
15714
15728
3655
3656
16578

العـدد السابع والعشرون
تاريخ
الحماية
2030/08/04
2031/07/04
2031/10/25
2031/12/22
2031/12/22
2032/02/17
2032/04/05
2032/04/05
2032/04/05
2032/04/20
2032/05/08
2032/07/12
2032/08/20
2032/09/12
2032/09/12
2032/09/12
2032/10/18
2032/10/20
2032/12/26
2033/01/02
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15

رقم
الصنف
16
3
30
16
35
15
12
9
12
35
25
8
5
8
8
30
25
29
43
3
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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عماد محمد حمادة
كولجيت  -بالموليف كومباني
سعد جمال الدين سعيد مسلماني
هيتكو– شركة الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية
هيتكو– شركة الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية
كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا ( كاسيو كومبيوتر كومباني ليمتد)
رينو اس.ايه.اس.
رينو اس.ايه.اس.
رينو اس.ايه.اس.
شركة زووم للدعاية واالعالن
شركة السندباد للمالبس واالحذية
شركة شنغهاي لإلستيراد والتوزيع
جينسانا أس إيه
ذا جيليت كومباني ال ال سي
ذا جيليت كومباني ال ال سي
شركة نيوفارم للتسويق والتصنيع الزراعي
شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية العادية العامة
شركة نيوفارم للتسويق والتصنيع الزراعي
شركة هايجل اكتيفيا لمواد التنظيف والتجميل
ابراهيم ماجد عبد الدويك
شركة ريما للورق الصحي م.خ.م
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي

رقم
العالمة
16579
4317
18280
18561
18562
4855
18996
18998
19002
19078
19144
19412
5444
19655
19656
19665
19829
19835
20250
20272
20329
20331
20332
20333
20334
20335
20336
20337
20338
20339
20340
20341

العـدد السابع والعشرون
تاريخ
الحماية
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/15
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19

رقم
الصنف
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
25
3
9
18
25
3
9
18
25
35
3
9
18
25
35
25
35
3
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شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي م.خ.م
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
شركة ريما للورق الصحي
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد

رقم
العالمة
20342
20343
20344
20345
20346
20347
20348
20349
20350
20351
20352
20354
20355
20356
20377
20378
20379
20380
20381
20382
20383
20384
20385
20386
20387
20388
20389
20390
20391
20392
20393
20394

العـدد السابع والعشرون
تاريخ
الحماية
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/01/19
2033/02/05
2033/02/07
2033/02/08
2033/02/19
2033/02/21
2033/02/26
2033/03/05
2033/03/12
2033/03/15
2033/03/15
2033/04/09
2033/04/09
2033/04/17
2033/04/17
2033/05/03
2033/05/05
2033/05/06
2033/05/07
2033/05/07
2033/05/07
2033/05/07
2033/05/07
2033/05/07

رقم
الصنف
9
18
25
35
3
9
18
25
35
45
41
29
11
38
25
31
9
30
30
36
36
41
43
29
9
39
18
14
5
3
25
25
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كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
كاسترو موديل ليمتد
جمعية مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية
فياكوم انترناشيونال انك .
رائد محمد عبد الجواد ابو حلتم
شركة هايجل اكتيفيا لمواد التنظيف والتجميل
شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي
شركة التضامن االستثمارية
شركة نخيل فلسطين لالستثمار الزراعي المساهمة الخصوصية المحدودة
داينافيجين للتجارة
شركة النصر الصناعية التجارية
شركة النصر الصناعية التجارية
سي إتش إف ديفيلوبمنت فاينانس إنترناشونال ،إل إل سي
سي إتش إف ديفيلوبمنت فاينانس إنترناشونال ،إل إل سي
شركة برك سليمان
شركة برك سليمان
ايدغار رايس بوروفس ،اينك،.
ج أ موديفين س.أ,.
يوربكار إنترناشيونال
جيه موديفاين اس .ايه،
جيه موديفاين اس .ايه،
بفايزر بروداكتس انك
جيه موديفاين اس .ايه،
ج أ موديفين س.أ,.
لوتو سبورت ايتاليا اس بي اي

رقم
العالمة
20395
20396
20397
20398
20399
20400
20401
20402
20403
20466
5998
20502
20531
20539
20583
20598
20629
20644
20645
20850
20851
20866
20867
6244
6182
20970
6195
6196
6220
6231
6232
6236

العـدد السابع والعشرون
تاريخ
الحماية
2033/05/16
2033/05/19
2033/05/20
2033/05/20
2033/05/20
2033/05/20
2033/05/20
2033/05/20
2033/05/23
2033/05/23
2033/05/24
2033/05/24
2033/05/24
2033/05/24
2033/05/24
2033/05/25
2033/05/25
2033/05/26
2033/05/28
2033/05/28
2033/05/28
2033/05/30
2033/06/05
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/20

رقم
الصنف
12
25
3
21
21
3
3
21
16
16
16
42
35
38
41
30
30
5
29
6
9
30
14
32
20
35
20
35
20
35
20
35
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بريدجيستون كوربوريشن
ميسوني اس بي ايه
ذا بروكتر أند جامبل كومبني( .أوهايو كوربوريشن).
ذا بروكتر أند جامبل كومبني( .أوهايو كوربوريشن).
ذا بروكتر أند جامبل كومبني( .أوهايو كوربوريشن).
ذا بروكتر أند جامبل كومبني( .أوهايو كوربوريشن).
ذا بروكتر أند جامبل كومبني( .أوهايو كوربوريشن).
ذا بروكتر أند جامبل كومبني( .أوهايو كوربوريشن).
احمد محمود احمد المهدي
احمد محمود احمد المهدي
شركة راديووتلفزيون العرب ( إيه آر تي ) المحدودة
شركة راديووتلفزيون العرب ( إيه آر تي ) المحدودة
شركة راديووتلفزيون العرب ( إيه آر تي ) المحدودة
شركة راديووتلفزيون العرب ( إيه آر تي ) المحدودة
شركة راديووتلفزيون العرب ( إيه آر تي ) المحدودة
سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي
سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي
أسبن جلوبال انكوربوريتد
شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية
كالي كيليت في سنايي أنونيم سيركيتي
كالي كيليت في سنايي أنونيم سيركيتي
يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أنونيم سيركيتي
ويستفيلد اليسنسينغ كومباني
كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.

رقم
العالمة
21022
6238
21040
21041
21042
21044
21046
21047
21070
21071
6258
6262
6263
6264
6265
21113
21114
6225
21079
21080
21081
21098
21128
6440
21193
21194
21195
21196
21197
21198
21199
21200

العـدد السابع والعشرون
تاريخ
الحماية
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/06/23
2033/06/28
2033/06/28
2033/06/28
2033/06/28
2033/06/28
2033/07/07
2033/07/17
2033/07/17
2033/07/19
2033/07/25
2033/07/29
2033/07/29
2033/07/29
2033/07/29
2033/07/31
2033/07/31
2033/07/31
2033/07/31
2033/07/31
2033/07/31
2033/08/01
2033/08/01
2033/08/01
2033/08/01
2033/08/01
2033/08/01
2033/08/07
2033/08/07

رقم
الصنف
20
35
35
9
18
25
35
18
25
34
12
25
29
12
30
30
4
4
25
25
25
3
3
3
5
29
7
30
29
34
30
4
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اسم مالك العالمة
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
أشلي فيرنتشر إندستريال ،إنك.
دي في دي فورمات/لوجو اليسنسينج كوربورشن
تيدي اس.بي.ايه.
تيدي اس.بي.ايه.
تيدي اس.بي.ايه.
تيدي اس.بي.ايه.
تيدي اس.بي.ايه.
الشركة اللبنانية لورق السيكارة  -صبحي الشربجي وشركاه ش.م.م.
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (تعمل أيضا تحت اسم نيسان موتور كو ، .ليمتد)
نيو بالنس أثليتيك شو ،إنك.
سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا
إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي.
كرافت فوودز غلوبال براندس أل أل سي
توتـــال أس إيه
توتـــال أس إيه
فراس فؤاد درويش جروان
فراس فؤاد درويش جروان
فراس فؤاد درويش جروان
ميراتو اس.بي.ايه.
ميراتو اس.بي.ايه.
ميل ميل  76اس.بي.ايه.
سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
دوسان سكودا باور اس.ار.او.
كونينكاليك إيرو كآسفابريك بي.في.
كونينكاليك إيرو كآسفابريك بي.في.
ديفيدوف اند سي اس اي
إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي.
تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي

رقم
العالمة
21201
21202
21203
6516
21236
21238
21239
21240
21241
6369
21311
21312
21329
21370
21389
21390
21394
21395
21398
21399
21400
21405
21406
21408
21409
21410
21413
21414
21415
21416
21437
21438

العـدد السابع والعشرون
تاريخ
الحماية
2033/08/07
2033/08/07
2033/08/07
2033/08/07
2033/08/09
2033/08/09
2033/08/10
2033/08/14
2033/08/15
2033/08/16
2033/08/16
2033/08/25
2033/08/27
2033/08/30
2033/08/30
2033/08/30
2033/08/30
2033/09/22
2033/09/22
2033/09/25
2033/09/26
2033/09/30
2033/09/30
2033/10/14
2033/11/01
2033/12/12
2033/12/23
2033/12/23
2033/12/23
2033/12/23
2033/12/23
2033/12/23

رقم
الصنف
4
37
4
4
42
9
16
29
7
5
5
3
30
16
7
12
30
25
25
29
3
37
37
25
5
37
7
8
9
10
11
12
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تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي
تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي
تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي
تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي
انتيل كوربوريشن
انتيل كوربوريشن
انتيل كوبوريشن
سونار ميسير انتيجري تيسسليري ساناي في تيجاريت انونيم شيركيتي
ديالس اس.بي.ايه.
فورست البوراتوريز ،ال ال سي.
فورست البوراتوريز ،ال ال سي.
هيوجو بوس تريدمارك منجمنت جي ام بي اتش اند كومبني كيه.جي،.
إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي.
ديلي غروب كو ,.ال تي دي.
جي اس بي اتوماتيف غروب وينزهوكو ,.ال تي دي.
جي اس بي اتوماتيف غروب وينزهوكو ,.ال تي دي.
أوغست ستورك كيه جي
تريمف انترناشيونال  ،ليمتد .
تريمف انترناشيونال  ،ليمتد .
شركة يوسف نادر وأوالده
جليل كيمكالز ال تي دي
تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي
تشيفرون إنتيليكتشوال بروبرتي أل أل سي
ترايمف انترتريد أي جي،
ميرك كيه جي اي اي
شركة النسر للكهرباء والميكانيك ذ.م.م.
كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو ( هيتاشي  ،ليمتد)
كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو ( هيتاشي  ،ليمتد)
كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو ( هيتاشي  ،ليمتد)
كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو ( هيتاشي  ،ليمتد)
كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو ( هيتاشي  ،ليمتد)
كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو ( هيتاشي  ،ليمتد)

رقم
العالمة
21439
21440
21441
21442
6444
6446
6400
21471
21479
21485
21486
6419
21494
21512
21514
21515
21522
6525
6526
21665
21666
21678
21679
6529
21789
22072
22048
22049
22050
22051
22052
22053

العـدد السابع والعشرون
تاريخ
الحماية
2033/12/23
2034/10/22
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رقم
الصنف
كابوشيكي كايشا هيتاشي سيساكوشو ( هيتاشي  ،ليمتد)
37
شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية العادية العامة
25
اسم مالك العالمة

رقم
العالمة
22054
23683
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العـدد السابع والعشرون

 تعديل العالمة- نشر
Notification For
Trademark’s goods/services Specification
By virtue of section 24 of the Trademarks
Law No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that the following specification will be
made as for Mark shape of Trademark No:
19829
In class25

Trademarks› Registrar

إعالن
خدمات عالمات تجارية/تحديد بضائع
 من قانون العالمات التجارية رقم24 استنادا الى المادة
 أعلن بأنني سادخل التعديالت على، 1952 ) لسنة33(
-: شكل العالمة
19829
25 في الصنف

مسجل العالمات التجارية

نقل ملكية
عالمة تجارية
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العـدد السابع والعشرون

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:3257

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
3257

In class :5

5 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame
of the business connected therewith,
From: ASTRAZENECA UK LIMITED
Address : ASTRAZENECA UK LIMITED
(whose address is: 15 Stanhope Gate, London, WIK 6LN ,United Kingdom)
TO: Aspen Global Incoporated
Address : GBS Plaza, Cnr. La Salette &
Royal Roads, Grand Bay, Mauritius

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 استرازينيكا يوكي ليمتد: من
15 : استرازينيكا يوكي ليمتد (وعنوانه: العنوان
). ينايتد كنج دم، ال ان6  واي1 دبليو،ستانفون جات
 أسبن غلوبل انكوربوريتد:الى
 تقاطع ال ساليت اند رويال، حي بي اس بالزا: العنوان
 موريشيوس، غراند بيه،رودز

As from the date of the Deed of Assignment
of:-4/12/2018
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2018/12/4 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول
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العـدد السابع والعشرون

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:7554

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
7554

In class :5

5 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: Bayer AG
Address : Bayer AG (whose address is:
D-51368 Leverkusen, Germany)
TO: Bayer Intellectual Property GmbH
Address : Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 باير ايه جي: من
، ليفركوسن51368- دي: باير ايه جي (وعنوانه: العنوان
)المانيا
 باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش:الى
40789 ،10 . نوبل – أس تي آر-  ألفريد: العنوان
 ألمانيا، مونهيم إيه أم رين

As from the date of the Deed of Assignment
of:-9/4/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/4/9 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول
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العـدد السابع والعشرون

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:12889

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
12889

In class :5

5 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: SCA Hygiene Products
Address : SCA Hygiene Products (whose address is: 7 Rue De La Haye Roissy Pole Immeuble Le Dome, 93290 TREMBLAY EN
FRANCE, France)
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag
Address : SE - 405 03 Goteborg, Sweden

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 اس سي ايه هايجين بروداكتس: من
: اس سي ايه هايجين بروداكتس (وعنوانه: العنوان
93290 ,  رو دي ال هاي رويسي بولي اموبل لي دوم7
) فرنسا, تريمبلي ان فرانس
 إيستي هايجين اند هيلث أكتيبوالغ:الى
 السويد، غوتيبورغ405 03 -  أس إي: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-6/6/2018
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2018/6/6 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول
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العـدد السابع والعشرون

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:12890

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
12890

In class :5

5 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: SCA Hygiene Products
Address : SCA Hygiene Products (whose address is: 7 Rue De La Haye Roissy Pole Immeuble Le Dome, 93290 TREMBLAY EN
FRANCE, France)
TO: Essity Hygiene and Health Aktiebolag
Address : SE - 405 03 Goteborg, Sweden

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 اس سي ايه هايجين بروداكتس: من
: اس سي ايه هايجين بروداكتس (وعنوانه: العنوان
93290 ,  رو دي ال هاي رويسي بولي اموبل لي دوم7
) فرنسا, تريمبلي ان فرانس
 إيستي هايجين اند هيلث أكتيبوالغ:الى
 السويد، غوتيبورغ405 03 -  أس إي: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-6/6/2018
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2018/6/6 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول
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العـدد السابع والعشرون

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:14800

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
14800

In class :37

37 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: sharikat bayti llttwer alakari
Address : sharikat bayti llttwer alakari
(whose address is: 7 street alkawthar albireh)
TO: Sharekat Bayti LiLIstethmar ALAaqari
Address : Rawbi City

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 شركة بيتي للتطوير العقاري: من
7 : شركة بيتي للتطوير العقاري (وعنوانه: العنوان
) البالوع-  البيرة- شارع الكوثر
 شركة بيتي لالستثمار العقاري:الى
 مدينة روابي: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-16/5/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/5/16 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

289

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

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:14964

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
14964

In class :37

37 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: shrikat bayti llttwer alakari
Address : shrikat bayti llttwer alakari (whose
address is: 7 street alkathar ,albireh )
TO: Sharekat Bayti LiLIstethmar ALAaqari
Address : Rawbi City

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 شركة بيتي للتطوير العقاري: من
7 : شركة بيتي للتطوير العقاري (وعنوانه: العنوان
)  البالوع- شارع الكوثر البيرة
 شركة بيتي لالستثمار العقاري:الى
 مدينة روابي: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-16/5/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/5/16 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول
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العـدد السابع والعشرون

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:16521

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
16521

In class :37

37 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: shrikat bayti llttwer alakari
Address : shrikat bayti llttwer alakari (whose
address is: 7 street alkathar ,albireh )
TO: Sharekat Bayti LiLIstethmar ALAaqari
Address : Rawbi City

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 شركة بيتي للتطوير العقاري: من
7 : شركة بيتي للتطوير العقاري (وعنوانه: العنوان
)  البالوع- شارع الكوثر البيرة
 شركة بيتي لالستثمار العقاري:الى
 مدينة روابي: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-16/5/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/5/16 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول
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العـدد السابع والعشرون

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:25954

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
25954

In class :9

9 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: TIANZEXIN INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD
Address : TIANZEXIN INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD (whose address is:
NO.1, SANKENG ROAD, QINGHUTOU,
TANGXIA TOWN, DONGGUAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA)
TO: Shenzhen Netis Technology Co., Ltd
Address : Building 6, Baolong Plant, Able
Tchnology Park, Longgang District, Shenzhen, China

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 ليمتد،. تيانزيكسين انداستريال انفيستمينت كو: من
،. تيانزيكسين انداستريال انفيستمينت كو: العنوان
، كينغهوتو، سانكينغ روود1. نمبر:ليمتد (وعنوانه
، غوانغدونغ بروفينس، دونغوان سيتي،تانغكسيا تاون
)جمهورية الصين الشعبية
 ليمتد،. شينزهين نيتيس تيكنولوجي كو:الى
 ايبل تيكنولوجي، باولونغ بالنت،6  بيلدينغ: العنوان
 الصين،شينزهين، لونغانغ ديستريكت،بارك

As from the date of the Deed of Assignment
of:-16/1/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/1/16 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

292

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

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:27666

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
27666

In class :29

29 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: RAYAN HUSAM AHMAD RAYAN
Address : RAYAN HUSAM AHMAD RAYAN
(whose address is: NABLUS - SHARE›
ALSEKA . TEL 0599111777)
TO: Shareket Massaya Lentaj Al mawad
ALghetaah
Address : nablus المحامي باسل غازي ششتري

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 ريان حسام احمد ريان: من
-  نابلس: ريان حسام احمد ريان (وعنوانه: العنوان
)0599111777 :  تلفون- شارع السكه
 شركة مسايا النتاج المواد الغذائية العادية العامة:الى
 نابلس المحامي باسل غازي ششتري: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-28/5/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/5/28 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

293

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

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:29268

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
29268

In class :29

29 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: almarkaz al falastene letatwer altharwah alheawaneyah
Address : almarkaz al falastene letatwer altharwah alheawaneyah (whose address is: tubas -jawwal 0569201236)
TO: Shrekat Alban Alnaaja Al Thahabeah
Address : Tubas

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية: من
 المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية: العنوان
)0569201236  جوال- طوباس:(وعنوانه
 شركة البان النعجة الذهبية:الى
 طوباس فلسين: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-13/5/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/5/13 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

294

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

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:30455

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
30455

In class :29

29 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: RAYAN HUSAM AHMAD RAYAN
Address : RAYAN HUSAM AHMAD RAYAN
(whose address is: NABLUS - asera al shmalya. TEL 0599111777)
TO: Shareket Massaya Lentaj Al mawad
ALghetaah
Address : nablus المحامي باسل غازي ششتري

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 ريان حسام احمد ريان: من
-  نابلس: ريان حسام احمد ريان (وعنوانه: العنوان
)0599111777 :  تلفون- عصيره الشماليه
 شركة مسايا النتاج المواد الغذائية العادية العامة:الى
 نابلس المحامي باسل غازي ششتري: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-28/5/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/5/28 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

295

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

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:33600

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
33600

In class :44

44 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: John C.A. Chao Living Trust
Address : John C.A. Chao Living Trust
(whose address is: 100 S. First Street, Alhambra, California 91801, United States of America)
TO: Chao Seminars, Inc.
Address : 100 S. First Street, Alhambra, California 91801, United States of America

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 تشاو ليفينغ ترست.ايه. جون سي: من
: تشاو ليفينغ ترست (وعنوانه.ايه. جون سي: العنوان
,91801  كاليفورنيا, الهامبرا, فيرست ستريت. اس100
)الواليات المتحدة االمريكية
. انك، تشاو سيمينارز:الى
, الهامبرا, فيرست ستريت. اس100 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,91801 كاليفورنيا

As from the date of the Deed of Assignment
of:-6/3/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/3/6 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

296

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

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:34354

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
34354

In class :29

29 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: sharekt alkahra wa ramallah lelest-thmar alseiahe
Address : sharekt alkahra wa ramallah lelest-thmar alseiahe (whose address is: ramallah am alshrayet alsharee› alraa›ese, , , )
TO: Sharekat Awraq Khadraa Lel montajat
Al getheah
Address : Ramllah ALBaloua

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 شركة القاهرة ورام الله لالستثمار السياحي: من
 شركة القاهرة ورام الله لالستثمار السياحي: العنوان
) , , رام الله ام الشرايط الشارع الرئيسي:(وعنوانه
 شركة اوراق خضراء للمنتوجات الغذائية:الى
 رام الله البالوع: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-20/1/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/1/20 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

297

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

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:34355

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
34355

In class :31

31 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: sharekt alkahra wa ramallah lelest-thmar alseiahe
Address : sharekt alkahra wa ramallah lelest-thmar alseiahe (whose address is: ramallah am alshrayet alsharee› alraa›ese, , , )
TO: Sharekat Awraq Khadraa Lel montajat
Al getheah
Address : Ramllah ALBaloua

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 شركة القاهرة ورام الله لالستثمار السياحي: من
 شركة القاهرة ورام الله لالستثمار السياحي: العنوان
) , , رام الله ام الشرايط الشارع الرئيسي:(وعنوانه
 شركة اوراق خضراء للمنتوجات الغذائية:الى
 رام الله البالوع: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-20/1/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/1/20 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

298

2019/12/18

العـدد السابع والعشرون

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:34356

 من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
34356

In class :35

35 : في الصنف

Have been assigned together with the Fame of
the business connected therewith,
From: sharekt alkahra wa ramallah lelest-thmar alseiahe
Address : sharekt alkahra wa ramallah lelest-thmar alseiahe (whose address is: ramallah am alshrayet alsharee› alraa›ese, رام اهلل ام
الشــرايط الشــارع الرئيســي, , )
TO: Sharekat Awraq Khadraa Lel montajat
Al getheah
Address : Ramllah ALBaloua

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
 شركة القاهرة ورام الله لالستثمار السياحي: من
 شركة القاهرة ورام الله لالستثمار السياحي: العنوان
) , , رام الله ام الشرايط الشارع الرئيسي:(وعنوانه
 شركة اوراق خضراء للمنتوجات الغذائية:الى
 رام الله البالوع: العنوان

As from the date of the Deed of Assignment
of:-20/1/2019
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly re corded in the
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2019/1/20 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول

العـدد السابع والعشرون
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2019/12/18

إعالن رقم ( )02لسنة 2019
قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )22لسنة 1953
ً
وفقا ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم ( )22لسنة
 ،1953فقد قدمت طلبات لتسجيل امتياز اختراع المنشورة
في اإلعالن ويحق االعتراض عن تسجيل أي اختراع في أي
طلب من هذه الطلبات خالل المدة القانونية البالغة شهرين
ً
من تاريخ هذا االعالن ،على ان يقدم االعتراض خطيا حسب
االصول المقررة الى المسجل ،ويبين فيها اسباب االعتراض
التي يستند اليها في اعتراضه.

رجاء جواعدة
مسجل امتيازات االختراع والرسوم

) ( --

العـدد السابع والعشرون
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)(1
( )11رقم البراءة 00318 :

(11) Patent No. 00318

( )21رقم الطلب 00318 :

(21) Appl. No. 00318
(22) Filed: 07/11/2017

( )22تاريخ الطلب 07/11/2017 :
( )71المالك:
طارق محمود ابراهيم سعادة
فلسطين

(71) Applicant:
Tareq Mahmoud Ibrahim Saada
Palestine

( )72المخترعون:
طارق محمود ابراهيم سعاد

(72) Inventors:
Tareq Mahmoud Ibrahim Saada
(74) Agent :

( )74الوكيل :
( )54عنوان االختراع:
استخراج عجائن الورق من سعف النخل باستخدام
الحرارة بضغط عالي

(54) Invention Title:
Extracting Paper Pulp from Palm Fronds
using High Pressure Heat

)(2
( )11رقم البراءة 00340 :

(11) Patent No. 00340

( )21رقم الطلب 00340 :

(21) Appl. No. 00340

( )22تاريخ الطلب 06/02/2019 :

(22) Filed: 06/02/2019

( )71المالك:
جمال عبدالله حنفي ابو شامه
الخليل ،فلسطين

(71) Applicant:
Jamal A.H. Abu Shameh
Hebron, Palestine

( )72المخترعون:
جمال عبدالله حنفي ابو شامه

(72) Inventors:
Jamal A.H. Abu Shameh

( )74الوكيل :
( )54عنوان االختراع:
جهاز توفير الوقود

(74) Agent :
(54) Invention Title:
)Fuel Saving Device (FSD

العـدد السابع والعشرون
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2019/12/18

إعالن رقم ( )03لسنة 2019
قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )22لسنة 1953
ً
وفقا ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم ( )22لسنة
 ،1953فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم صناعية المنشورة
في اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بطلب لشطب الرسم
إذا ثبت بان قد تم استخدامه قبل تاريخ تسجيله بموجب
أحكام المادة ( )36من قانون الرسوم والنماذج الصناعية،
على أن يقدم طالب الشخص الئحة خطية حسب األصول
المقررة إلى المسجل ،يبين فيها أسباب شطب الرسم التي
يستند إليها في الئحته.

رجاء جواعدة
مسجل امتيازات االختراع والرسوم

العـدد السابع والعشرون

2019/12/18

رقم ايداع الطلب 00814 :
تاريخ ايداع الطلب 2019/05/09 :
اسم طالب التسجيل  :جواد عوض الله
اسم الوكيل  :جواد عوض الله
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :ساعة القدس
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 01-07 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

1
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العـدد السابع والعشرون

2019/12/18

رقم ايداع الطلب 00815 :
تاريخ ايداع الطلب 2019/05/09 :
اسم طالب التسجيل  :جواد عوض الله
اسم الوكيل  :جواد عوض الله
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :رياضة الذاكرة
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 01-07 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

2
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العـدد السابع والعشرون

2019/12/18

رقم ايداع الطلب 00816 :
تاريخ ايداع الطلب 2019/06/25 :
اسم طالب التسجيل  :شركة ليدي فاين الصناعية التجارية
اسم الوكيل  :شركة ليدي فاين الصناعية التجارية
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :ورق تواليت
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 06-19 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

3
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