إعالن رقم (  ) 1لسنة 2020
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

العـدد الثامن والعشرون
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)(1

Date :06/11/2017

التاريخ2017/11/06 :

العالمة التجارية رقم 32450 :

Trademark No.:32450

في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: Spartan Modern Industry Co

بإسم  :شركة سبارتن الحديثة للصناعه
العنوان  :عمان ص.ب  3436الرمز البريدي  11181األردن

Applicant Address: P.O.BOX: 3466,Amman
11181,Jordan

عنوان التبليغ :
شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس ،عمارة جاليريا
،ص.ب768.
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

مســتحضرات تبيــض األقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل
فــي غســل المالبــس ،منظفــات وملينــات اقمشــة
جميعهــا فــي حالتهــا الســائلة  ،مســتحضرات تنظيــف و صقــل
وجلــي وكشــط،صابون لالســتخدام الشــخصي،عطور وزيوت عطرية
،مســتحضرات تجميل ،غســول (لوشــن) للشــعر  ،منظفات اســنان.

Goods/Services:

Bleaching preparations and other substances for laundry use, detergents and fabric softeners, all its liquid
form. Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps for personal use, perfumery, essential oils,cosmetics, hair lotions, dentifrices.

)(2

التاريخ2019/01/28 :

العالمة التجارية رقم 35302 :
في الصنف 30 :
بإسم  :ش ذ م م صوبكو
العنوان  :المنطقة الصناعية خروبة محل رقم 29
بومرداس ,الجزائر

Date :28/01/2019
Trademark No.:35302
Class: 30
Applicant Name: SARL SOBCO
Applicant Address: Zone industrielle Kharrouba lot N° 29, Boumerdes, Algeria
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Applicant for Correspondence : : Abu –
Ghazaleh Intellectual Property – TMP –
Agents Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah

العـدد الثامن والعشرون

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

Goods/Services:
Confectionery cookies chocolate

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحلويات؛ الكعك المحلى؛ الشوكوالتة

(3)

Date :04/03/2019

2019/03/04 :التاريخ

35517 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35517

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: SHAREKAT POWER
LESENAIET WA TEJARET ALMAWAD
ALGHEZA’IEH
Applicant Address: ALKHALIL SINJER
JAWWAL 0599206013

 شركة باور لصناعة وتجارة المواد الغذائية: بإسم

Applicant for Correspondence:
ALKHALIL SINJER JAWWAL
0599206013

0599206013  الخليل سنجر جوال: عنوان التبليغ

0599206013  الخليل سنجر جوال: العنوان

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
مسليات من الحبوب

CEREALS SNACKS

(4)

Date :04/04/2019
Trademark No.:35749

2019/04/04 :التاريخ

35749 : العالمة التجارية رقم
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العـدد الثامن والعشرون
30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: SHAREKAT POWER
LESENAIET WA TEJARET ALMAWAD
ALGHEZA’IEH
Applicant Address: ALKHALIL SINJER
JAWWAL 0599206013

 شركة باور لصناعة وتجارة المواد الغذائية: بإسم

Applicant for Correspondence:
ALKHALIL SINJER JAWWAL
0599206013

0599206013  الخليل سنجر جوال: عنوان التبليغ
فلسطين

0599206013  الخليل سنجر جوال: العنوان

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
مسليات من الحبوب

CEREALS SNACKS

(5)

Date :10/04/2019
Trademark No.:35778
Class: 30
Applicant Name: FERRERO
INTERNATIONAL S.A.
Applicant Address: Findel Business Center,
Complexe B Rue de Treves, L-2632 FINDEL,
Luxembourg

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

Pastries and confectionery Chocolate Ice
Creams Sorbets and other Edible Ices Chocolate
Confectionery Cocoa based b everages Chocolate
coated snack bars

2019/04/10 :التاريخ

35778 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.ايه. فيريرو انترناشونال اس: بإسم
 كومبليكس بي رو دي, فيندل بيزنيس سنتر: العنوان
 لوكسمبورغ, فيندل2632- ال,تريفيس
 ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 اجنتس ليمتد ص ب
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

الفطائــر والحلويــات؛ الشــوكوالتة؛ البوظــة؛ الشــراب والمثلجــات
الصالحــة لــاكل؛ حلويــات الشــوكوالتة؛ مشــروبات اساســها
الــكاكاو؛ الــواح خفيفــة مطليــة بالشــوكوالتة
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العـدد الثامن والعشرون

(6)
Date :10/04/2019

2019/04/10 :التاريخ

35779 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35779

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: FERRERO
INTERNATIONAL S.A.

.ايه. فيريرو انترناشونال اس: بإسم

Applicant Address: Findel Business Center,
Complexe B Rue de Treves, L-2632 FINDEL,
Luxembourg

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

 كومبليكس بي رو دي, فيندل بيزنيس سنتر: العنوان
 لوكسمبورغ, فيندل2632- ال,تريفيس
 ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 اجنتس ليمتد ص ب

Goods/Services:

Pastries and Confectionery Chocolate Ice Cream,
Sorbets and other Edible Ices Cocoa based beverages
Sugar confectionary Chocolate Confectionery
Chewing gum

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

الفطائــر والحلويــات؛ الشــوكوالتة؛ البوظــة؛ الشــراب والمثلجــات
الصالحــة لــاكل؛ مشــروبات اساســها الــكاكاو؛ حلويــات الســكر؛
حلويــات الشــوكوالتة؛ العلكــة

(7)
Date :10/04/2019
Trademark No.:35780
Class: 30
Applicant Name: FERRERO
INTERNATIONAL S.A.
Applicant Address: Findel Business Center,
Complexe B Rue de Treves, L-2632 FINDEL,
Luxembourg

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

2019/04/10 :التاريخ

35780 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
.ايه. فيريرو انترناشونال اس: بإسم
 كومبليكس بي رو دي, فيندل بيزنيس سنتر: العنوان
 لوكسمبورغ, فيندل2632- ال,تريفيس
 ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 اجنتس ليمتد ص ب

العـدد الثامن والعشرون
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pastries and confectionery Chocolate Ice
Cream, Sorbets and other Edible Ices Chocolate
Confectionary Cocoa based b everages all the
aforementioned goods containing peanut butter

الفطائــر والحلويــات؛ الشــوكوالتة؛ البوظــة؛ الشــراب والمثلجــات
الصالحــة لــاكل؛ حلويــات الشــوكوالتة؛ مشــروبات اساســها الــكاكاو؛
جميــع البضائــع المذكــورة التــي تحتــوي علــى زبــدة الفســتق

)(8
Date :10/04/2019

التاريخ2019/04/10 :

العالمة التجارية رقم 35781 :

Trademark No.:35781

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: FERRERO
INTERNATIONAL S.A.
Applicant Address: Findel Business Center,
Complexe B Rue de Treves, L-2632 FINDEL,
Luxembourg

بإسم  :فيريرو انترناشونال اس.ايه.
العنوان  :فيندل بيزنيس سنتر ,كومبليكس بي رو دي
تريفيس ,ال 2632-فيندل ,لوكسمبورغ
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pastries and confectionery Chocolate Chocolate
Confectionery Cocoa based beverages Chocolate
coated Nuts Chocolate c oated Fruits Chocolate
coated dried fruits

الفطائــر والحلويــات؛ الشــوكوالتة؛ حلويــات الشــوكوالتة؛
مشــروبات اساســها الــكاكاو؛ مكســرات مطليــة بالشــوكوالتة؛
فواكــه مطليــة بالشــوكوالتة؛ فواكــه مجففــة مطليــة بالشــوكوالتة

)(9

التاريخ2019/04/10 :

العالمة التجارية رقم 35782 :
في الصنف 43 :
بإسم  :شركة رافينا لخدمات الطعام

Date :10/04/2019
Trademark No.:35782
Class: 43
Applicant Name: Rafina FOR FOOD SERVICE

العـدد الثامن والعشرون
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العنوان  :مجمع السعد  – 2شارع المدينة المنورة – عمان
 األردنعنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام
بي اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

 Applicant Address: Sa’ad Complex 2Almadina Almonawara St. - Amman - Jordan

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services for providing food and drink temporary
accommodation

خدمات توفير االطعمة والمشروبات ،اإليواء المؤقت

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

) ( 10

التاريخ2019/04/11 :

العالمة التجارية رقم 35789 :
في الصنف 38 :
بإسم  :الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
العنوان  :وحده  ، 07 ، 06 ، 05 ، 04الطابق  ، 4ذا
اكسشانج  ،مركز دبي المالي العالمي  ،ص.ب، 72148 .
دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

تقديــم خدمــات وكاالت األنبــاء؛ محطــة البــث التلفزيونــي
واإلذاعــي؛ البــث التلفزيونــي واإلذاعــي عبــر القنــاة المشــفرة
والمفتوحــة

Date :11/04/2019
Trademark No.:35789
Class: 38
Applicant Name: Asharq News Services Co,
Ltd
Applicant Address: Unit 04, 05, 06, 07, Level
4, The Exchange, Dubai International Financial
Centre, P.O. Box 72148, Dubai, United Arab
Emirates

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

& Providing news agencies services Television
Radio Broadcasting Station Television & Radio
Broadcasting Via Encrypted & O
 pen Channel

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

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 11

Date :11/04/2019

التاريخ2019/04/11 :

العالمة التجارية رقم 35790 :

Trademark No.:35790

في الصنف 41 :

Class: 41

بإسم  :الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
العنوان  :وحده  ، 07 ، 06 ، 05 ، 04الطابق  ، 4ذا
اكسشانج  ،مركز دبي المالي العالمي  ،ص.ب، 72148 .
دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Name: Asharq News Services Co,
Ltd
Applicant Address: Unit 04, 05, 06, 07, Level
4, The Exchange, Dubai International Financial
Centre, P.O. Box 72148, Dubai, United Arab
Emirates

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

توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يضــم األخبــار والمقــاالت
االفتتاحيــة واآلراء المتعلقــة باألحــداث الجاريــة؛ توفيــر
المعلومــات واألخبــار علــى اإلنترنــت فــي مجــال التدريــب علــى
التوظيــف؛ نشــر الصحــف والمجــات والدوريــات

Providing an online website comprising news,
;editorials and opinions concerning current events
providing online information and news in the field
of employment training; Publishing Of Newspapers,
Magazines & Periodicals

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

) ( 12

التاريخ2019/04/11 :

العالمة التجارية رقم 35791 :
في الصنف 38 :
بإسم  :الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

Date :11/04/2019
Trademark No.:35791
Class: 38
Applicant Name: Asharq News Services Co,
Ltd

العـدد الثامن والعشرون
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العنوان  :وحده  ، 07 ، 06 ، 05 ، 04الطابق  ، 4ذا
اكسشانج  ،مركز دبي المالي العالمي  ،ص.ب، 72148 .
دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة

Applicant Address: Unit 04, 05, 06, 07, Level
4, The Exchange, Dubai International Financial
Centre, P.O. Box 72148, Dubai, United Arab
Emirates

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديم خدمات وكاالت األنباء؛ محطة البث التلفزيوني
واإلذاعي؛ البث التلفزيوني واإلذاعي عبر القناة المشفرة
والمفتوحة
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

& Providing news agencies services Television
Radio Broadcasting Station Television & Radio
Broadcasting Via Encrypted & O
 pen Channel

) ( 13

التاريخ2019/04/11 :

العالمة التجارية رقم 35792 :
في الصنف 41 :
بإسم  :الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
العنوان  :وحده  ، 07 ، 06 ، 05 ، 04الطابق  ، 4ذا
اكسشانج  ،مركز دبي المالي العالمي  ،ص.ب، 72148 .
دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يضــم األخبــار والمقــاالت
االفتتاحيــة واآلراء المتعلقــة باألحــداث الجاريــة؛ توفيــر
المعلومــات واألخبــار علــى اإلنترنــت فــي مجــال التدريــب علــى
التوظيــف؛ نشــر الصحــف والمجــات والدوريــات

Date :11/04/2019
Trademark No.:35792
Class: 41
Applicant Name: Asharq News Services Co,
Ltd
Applicant Address: Unit 04, 05, 06, 07, Level
4, The Exchange, Dubai International Financial
Centre, P.O. Box 72148, Dubai, United Arab
Emirates

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

Providing an online website comprising news,
editorials and opinions concerning current events
providing online information a nd news in the field
of employment training Publishing Of Newspapers,
Magazines & Periodicals

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

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 14
Date :11/04/2019

التاريخ2019/04/11 :

العالمة التجارية رقم 35793 :

Trademark No.:35793

في الصنف 38 :

Class: 38

بإسم  :الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
العنوان  :وحده  ، 07 ، 06 ، 05 ، 04الطابق  ، 4ذا
اكسشانج  ،مركز دبي المالي العالمي  ،ص.ب، 72148 .
دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام
بي اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

Applicant Name: Asharq News Services Co,
Ltd
Applicant Address: Unit 04, 05, 06, 07, Level
4, The Exchange, Dubai International Financial
Centre, P.O. Box 72148, Dubai, United Arab
Emirates

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

& Providing news agencies services Television
Radio Broadcasting Station Television & Radio
Broadcasting Via Encrypted & O
 pen Channel

تقديــم خدمــات وكاالت األنبــاء؛ محطــة البــث التلفزيونــي
واإلذاعــي؛ البــث التلفزيونــي واإلذاعــي عبــر القنــاة المشــفرة
والمفتوحــة

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

) ( 15
التاريخ2019/04/11 :

العالمة التجارية رقم 35794 :
في الصنف 41 :

Date :11/04/2019
Trademark No.:35794
Class: 41

بإسم  :الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

Applicant Name: Asharq News Services Co, Ltd

العنوان  :وحده  ، 07 ، 06 ، 05 ، 04الطابق  ، 4ذا
اكسشانج  ،مركز دبي المالي العالمي  ،ص.ب، 72148 .
دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة

Applicant Address: Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The
Exchange, Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 72148, Dubai, United Arab Emirates
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عنوان التبليغ  : :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام
بي اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يضــم األخبــار والمقــاالت
االفتتاحيــة واآلراء المتعلقــة باألحــداث الجاريــة؛ توفيــر
المعلومــات واألخبــار علــى اإلنترنــت فــي مجــال التدريــب علــى
التوظيــف؛ نشــر الصحــف والمجــات والدوريــات

Providing an online website comprising news,
editorials and opinions concerning current events
providing online information a nd news in the field
of employment training Publishing Of Newspapers,
Magazines & Periodicals

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

) ( 16

التاريخ2019/04/17 :

العالمة التجارية رقم 35838 :
في الصنف 5 :
بإسم  :جيروليماتوس انترناشيونال اس.ايه.
العنوان  :بلدية كرونيري  -اتيكي  13 -شارع اسكليبيو
 اليونانعنوان التبليغ  : :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام
بي اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المســتحضرات الصيدالنيــة؛ محلــول ميــاه البحــر /مســتحضر
لالســتخدام الصيدالنــي؛ محلــول ميــاه البحــر /مســتحضرلتخفيف
احتقــان تجويــف األنــف والجيــوب األنفيــة؛ محلــول ميــاه
البحــر /مســتحضر لتجويــف الفــم والبلعــوم؛ محلــول ميــاه
البحــر /مســتحضر لــأذن الخارجيــة ،المســتحضرات الصحيــة
لالســتخدامات الطبيــة ,اطعمــة الحميــة ومــواد مصممــة
لالســتخدام الصيدالنــي ,المكمــات الغذائيــة للبشــر”

Date :17/04/2019
Trademark No.:35838
Class: 5
Applicant Name: GEROLYMATOS
INTERNATIONAL S.A.
Applicant Address: Kryoneri Municipality,
Attica, 13 Asklipiou Street, Greece

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

“Pharmaceutical preparations, seawater solution/
preparation for pharmaceutical use, seawater solution/
preparation for relieving congestion of the nasal
cavity and paranasal sinuses, seawater solution/
preparation for the oral cavity and pharynx, seawater
solution/preparation for the outer ear, sanitary
preparations for medical uses, dietetic foods and
substances tailored for pharmaceutical use, food
supplements for humans

12
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( 17 )

Date :17/04/2019

2019/04/17 :التاريخ

35839 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:35839

43 : في الصنف

Class: 43
Applicant Name: ADMIX BUSINESS
DEVELOPMENT
Applicant Address: P.O Box 309, Ugland
House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman
Islands

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

 شركة أدمكس لتطوير األعمال: بإسم
 كي, جراند كايمن, اوجالند هاوس,309 ب. ص: العنوان
ن
 جزر الكايم ,1104-1 واي
 ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 اجنتس ليمتد ص ب
فلسطين

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Services for providing food and drink temporary
accommodation

 اإليواء المؤقت،خدمات توفير االطعمة والمشروبات

( 18 )

Date :17/04/2019
Trademark No.:35840
Class: 43
Applicant Name: ADMIX BUSINESS
DEVELOPMENT

2019/04/17 :التاريخ

35840 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
 شركة أدمكس لتطوير األعمال: بإسم

العـدد الثامن والعشرون
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العنوان  :ص.ب  ,309اوجالند هاوس ,جراند كايمن ,كي
ن
واي  ,1104-1جزر الكايم 
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

Applicant Address: P.O Box 309, Ugland
House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman
Islands

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services for providing food and drink temporary
accommodation

خدمات توفير االطعمة والمشروبات ،اإليواء المؤقت

) ( 19

Date :18/04/2019

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35853 :

Trademark No.:35853

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 :

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

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.

: 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.

) ( 20

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35855 :

Date :18/04/2019
Trademark No.:35855
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في الصنف 32 :

Class: 32
Applicant Name: Sharekat alzalmout letawze

بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع

Applicant Address: Nablus_ alhesba street

العنوان  :نابلس _ شارع الحسبة
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:

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.

Beers; mineral and aerated waters and other non;alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices
syrups and other preparations for making beverages.

) ( 21

التاريخ2019/04/18 :

العالمة التجارية رقم 35856 :
في الصنف 29 :
بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع
العنوان  :نابلس _ شارع الحسبة
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.:35856
Class: 29
Applicant Name: Sharekat alzalmout letawze
Applicant Address: Nablus_ alhesba street

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

;Meat, fish, poultry and game; meat extracts
;preserved, dried and cooked fruits and vegetables
;jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products
edible oils and fats.

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 22

Date :21/04/2019

التاريخ2019/04/21 :

العالمة التجارية رقم 35877 :

Trademark No.:35877

في الصنف 9 :

Class: 9

بإسم  :هوكو تكنولوجي ديفيلوبمنت (شنزهين) كو ,.ال
تي دي

Applicant Name: HOCO TECHNOLOGY
DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., LTD

العنوان  :روم  ,408ايه بيلدينغ ,وايدونغلونغ بيزنيس
تاور ,نو 2125 .مايلونغ رود ,كوينغهاو كوميونيتي,
لونغهاو ستريت ,لونغهاو ديستريكت ,شنزهين ,الصين

Applicant Address: Room 408, A Building,
Weidonglong Business Tower, No. 2125
Meilong Road, Qinghua Community, Longhua
Street, Longhua D
 istrict, Shenzhen, China

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

أغطيــة للهواتــف الذكيــة؛ علــب للهواتــف الذكيــة؛ لواصــق واقيــة
للهواتــف الذكيــة؛ شــواحن؛ اســاك البيانــات؛ حــزم البطاريــة
البديلــة؛ ســماعات األذن؛ خزانــات مكبــرات الصــوت؛ شــواحن
بطاريــة الهاتــف الخليــويلالســتخدام فــي المركبــات؛ مناصــب
للهواتــف المحمولــة

Covers for smartphones Cases for smartphones
Protective films adapted for smartphones chargers
data wires auxiliary b attery packs earphones
loudspeaker cabinets cell phone battery chargers for
use in vehicles stands adapted for mobile p hones

) ( 23

التاريخ2019/04/25 :

العالمة التجارية رقم 35922 :
في الصنف 3 :
بإسم  :مصنع شانتو ينجي لمواد التجميل

Date :25/04/2019
Trademark No.:35922
Class: 3
Applicant Name: Shantou Yingji Cosmetic
Factory

العـدد الثامن والعشرون
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العنوان  :عمارة جيناجين ,مدينة ليانام زياشان ,مقاطعة
شانونان ,مدينة شانتو ,محافظة جواندونج ,الصين.

Applicant Address: Jiajin Building Liannan
Xiashan town, Chaonan District Shantou City
Guangdong Province 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 ،ص.ب768.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

مســتحضرات تببيــض االقمشــة ومــواد اخرى تســتعمل في غســل
وكــي المالبس،مســتحضرات تنضيــف وصقــل وجلــي وكشــط
،صابــون ،عطــور وزيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميل،غســول
(لوشــن) للشــعر،منظفات اســنان

) ( 24

التاريخ2019/05/05 :

العالمة التجارية رقم 35956 :
في الصنف 29 :
بإسم  :جيه بي اس اس/ايه
العنوان  :اف .مارجينال ديريتا دو تيتي 3-500 ,اندار -
بلوكو اي ,فيال جاغوارا ,ساو باولو ,اس بي,100-05118 ,
البرازيل
عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة
فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم؛ اللحــم المجمــد؛ اللحــم المشــرح؛ اللحــوم المعلبــة؛ دهــن
لحــم البقــر

محمية باللونين االحمر والرمادي

Date :05/05/2019
Trademark No.:35956
Class: 29
Applicant Name: JBS S/A
Applicant Address: Av. Marginal Direita do
Tiete, 500 - 3? Andar - Bloco I, Vila Jaguara,
Sao Paulo, SP, 05118-100, BRAZIL

Applicant for Correspondence : AbuGhazaleh Intellectual Property - TMP
Agents Limited/ P.O. Box 3800 Al-Bir
Goods/Services:

Meats Frozen meat Sliced meat Packaged meats
Beef fat

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 25

Date :05/05/2019

التاريخ2019/05/05 :

العالمة التجارية رقم 35957 :

Trademark No.:35957

في الصنف 29 :

Class: 29
Applicant Name: JBS S/A

بإسم  :جيه بي اس اس/ايه
العنوان  :اف .مارجينال ديريتا دو تيتي 3-500 ,اندار -
بلوكو اي ,فيال جاغوارا ,ساو باولو ,اس بي,100-05118 ,
البرازيل

Applicant Address: Av. Marginal Direita do
Tiete, 500 - 3? Andar - Bloco I, Vila Jaguara,
Sao Paulo, SP, 05118-100, BRAZIL

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Meats Frozen meat Sliced meat Packaged meats
Beef fat

اللحــوم؛ اللحــم المجمــد؛ اللحــم المشــرح؛ اللحــوم المعلبــة؛ دهــن
لحــم البقــر

محمية باللون االحمر

) ( 26

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35969 :
في الصنف 3 :
بإسم  :شركة أورينت للتجارة والتسويق
العنوان  :عمارة أورينت  ،شارع واي أم سي ايه  ،بيت
ساحور  ،فلسطين
عنوان التبليغ  :عمارة أورينت  ،شارع واي أم سي ايه  ،بيت
ساحور  ،فلسطين

Date :06/05/2019
Trademark No.:35969
Class: 3
Applicant Name: Orient Trading & Marketing
Co
Applicant Address: Orient Building , YMCA ,
BeitSahour , Palestine

Applicant for Correspondence : Orient
Building , YMCA , BeitSahour , Palestine

العـدد الثامن والعشرون
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

روائــح معطــرة وعطــور؛ مــواد تواليــت ومــواد العنايــة الشــخصية؛
مزيــات الروائــح الكريهــة لالســتخدام الشــخصي؛ الصابــون
ومســتحضرات االســتحمام والشــامبو ومكيفــات الشــعر؛
مســتحضرات العنايــة بالشــعر؛ مســتحضرات العنايــة بالبشــرة
أو الجلــد؛ مســتحضرات تجميــل؛ مســتحضرات العنايــة مــن
الشــمس وتســمير الجلــد؛ زيــوت عطريــة؛ المكيــاج؛ مســتحضرات
ازالــة المكيــاج؛ الرمــوش والحواجــب الصناعيــة؛ مــواد الصقــة
للصــق الرمــوش والحواجــب الصناعية؛االظافــر الصناعيــة؛ مــواد
الصقــة للصقاالظافرالصناعيــة؛ مبــرد لالظافــر؛ مســتحضرات
الحالقــة وازالــة الشــعر؛ مســتحضرات تعطيــر الجــو؛ مســتحضرات
لتنظيــف فراشــي التجميــل

Fragrances and perfumery; toiletries and personal
care products; deodorants for personaluse; soaps,
bath preparations, shampoos, conditioners; hair care
preparations; skin carepreparations; cosmetics; sun
care and sun tanning preparations; essential oils; makeup; make-up removal preparations; artificial eyelashes
and eyebrows; adhesives for affixing artificial
eyelashes and eyebrows; artificial nails; adhesives
for affixing artificial nails; abrasive boards for use
on nails; hair removal and shaving preparations; air
fragrancing preparations; preparations for cleaning
cosmetic brushes.

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

) ( 27

Date :06/05/2019

التاريخ2019/05/06 :

العالمة التجارية رقم 35974 :

Trademark No.:35974

في الصنف 29 :

Class: 29

بإســم  :شــركة بيــج فايــف إن ســيتي لصناعــة وتجــارة المــواد
الغذائيــة

Applicant Name: Sharekat big five in city
lesenaet w tejaret almawad algithaeyha

العنوان  :الخليل – شارع السالم

Applicant Address: Hebron –ALsalam st.

عنوان التبليغ  :الخليل – شارع السالم

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مربيــات ،زيــت سمســم ،طحينــه ،اللحــوم واألســماك ولحــوم
الدواجــن والصي ـد ،خالصــات اللحــم ،فواكــه وخضــروات محفوظــة
ومجففــه ومطهــوة ،هالم(جيلــي) ومربيــات وفواكــه مطبوخــة
بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون
الصالحــة لــأكل

– Applicant for Correspondence : Hebron
ALsalam st.
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Jams, sesame oil, tahini “ sesame seed paste”, Meat,
fish, poultry and game, meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils
and fats.
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) ( 28

Date :13/05/2019

التاريخ2019/05/13 :

العالمة التجارية رقم 36011 :

Trademark No.:36011

في الصنف 39 :

Class: 39

بإسم  :شركة الزاجل السريع التجارية
العنوان  :الدمام – حي الخالدية – شارع الميناء -ص.ب
 – 434الرمز البريدي  31411المملكة العربية السعودية
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

Applicant Name: Zajil Express Trading
Company
Applicant Address: Al Dammam - Alkhalidiya
- Almeena&apos; Street - P.O. Box 434, Postal
Code 31411 Kingdom of Saudi Arabia

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Transport packaging and storage of goods travel
arrangement

النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر

محمية بااللوان االصفر واالبيض والكحلي

) ( 29

التاريخ2019/05/19 :

العالمة التجارية رقم 36035 :
في الصنف 3 :
بإسم  :شركة فريزيديرم العامة المحدودة

Date :19/05/2019
Trademark No.:36035
Class: 3
Applicant Name: FREZYDERM S.A
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العنوان  75 :شارع ميناندرو ,جي آر  ,37-104أثينا,
اليونان

Applicant Address75: , Menandrou street, GR
104-37, Athens, Greece

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

Applicant for Correspondence:
Firas Attereh Intellectual Property
,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 768
Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

منتجــات التجميــل وتســتخدم للوجــه واليديــن والجســم
وهي:حليــب ,غســوالت (لوشــن) ,الكريمــات ,الزيــوت والمــواد
الهالميــة والمســاحيق ؛ كريمــات لالســتخدام التجميلــي ؛ كريــم
مضــاد للتجاعيــد  ،أقنعــة الوجــه  ،منظفــات الوجــه  ،كريمــات
للعيــن  ،مســتحضرات الواقيــة مــن الشــمس ؛ مســتحضرات
تســمير البشــرة للتجميــل  ،كريــم للقــدم  ،غســول (لوشــن) لمــا
بعــد الحالقــة  ،غســول (لوشــن) لالســتحمام ؛ غســوالت (لوشــن)
لألغــراض التجميليــة .غســوالت (لوشــن) للوجــه والجســم.
رذاذات مزيــل العــرق لالســتخدام الشــخصي  ،مضــادات للعــرق
لالســتخدام الشــخصي  ،ومزيــات العــرق للجســم ؛ منظفــات
البشــرة  ،مســتحضرات التجميــل للعنايــة بالبشــرة الزيــوت
العطريــة وهــي زيــوت العطــور .منتجــات العنايــة بالشــعر
وهــي :مســتحضرات التجميــل للعنايــة بالشــعر  ،شــامبو وبلســم
الشــعر  ،كريمــات لشــطف الشــعر ،مــواد هالميــة للشــعر  ،رذاذ
 ،مســتحضرات وكريمــات تجعيــد الشــعر ،مرطــب ومعطرللشــعر
؛ الصابــون وهــي صابــون األطفــال  ،صابــون الحمــام ؛ العطــور.
مســتحضرات التجميــل؛ منظفــات أســنان .كريمــات وزيــوت واقيــة
مــن الشــمس ؛ مســتحضرات العنايــة بالبشــرة مــن بالشــمس.

Bleaching preparations and other substances for
laundry use Beauty products namely: face, hands and
body milks, lotions, creams, oils, gels and powders
beauty creams, beauty creams for cosmetic use antiwrinkle cream, facial masks, facial cleaners, eye
creams, sunscreen preparations cosmetic tanning
preparations, foot cream, after-shave lotions, bath
lotions beauty lotions face and body lotions deodorant
sprays for personal use, antiperspirants for personal
use, body deodorants skin cleansers, cosmetic skin
care preparations Essential oils namely perfume
oils Hair care products namely: cosmetic hair care
preparations, hair shampoos and conditioners, cream
rinses, hair gels, sprays, mousse and creams, hair
mists Soaps namely baby soap, bath soaps Perfumery
cosmetics dentifrices Sunscreen and suntan oils and
creams Sun care preparations

) ( 30

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36066 :
في الصنف 29 :
بإسم  :شركة شعبان حماده وشركاه
العنوان  :عمان -االردن -شارع وصفي التل
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

Date :22/05/2019
Trademark No.:36066
Class: 29
Applicant Name: Shaban Hamada & Partners
Co.
Applicant Address: Amman, Jordan- Wasfi Al
Tal Street

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك والطيــور الداجنــة ولحــوم الصيــد ،خالصــات
اللحــوم ،الفواكــه والخضــروات المحفوظــة والمجففــة والمطهيــة،
هــام (جلــي) ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر ،البيــض
والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون الصالحــة لــاكل،
زيتــون ،مخلــل ،زيــت زيتــون ،زيــت زيتــون بكــر ،أطعمــة معلبــة
(خضــروات  ،فواكــه  ،لحــم  ،دجــاج  ،ســمك) ،حمــص ،حمــص
[معجــون الحمــص] ،فــول

;Meat, fish, poultry and game; meat extracts
;preserved, dried and cooked fruits and vegetables
;jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products
edible oils and fats; Olives, Pickles, Olive oil, Extravirgin olive oil, Canned Food (vegetables, fruits,
meat, Chicken, Fish), Hummus, Hummus [chickpea
paste], and bean

) ( 31

Date :22/05/2019

التاريخ2019/05/22 :

العالمة التجارية رقم 36067 :

Trademark No.:36067

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: Shaban Hamada & Partners
Co.
Applicant Address: Amman, Jordan- Wasfi Al
Tal Street

بإسم  :شركة شعبان حماده وشركاه
العنوان  :عمان -االردن -شارع وصفي التل
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات توفيــر االطعمــة والمشــروبات ،اإليــواء المؤقــت ،المقاهــي
والكافيتريــات والمطاعــم و خدمــات تقديــم الطعــام و الشــراب

Services for providing food and drink; temporary
accommodation, cafes, Cafeterias, Restaurants,
catering

) ( 32
التاريخ2019/05/27 :

العالمة التجارية رقم 36083 :
في الصنف 30 :
بإسم  :يونيبيك الهند لألغذية الخصوصية المحدودة

Date :27/05/2019
Trademark No.:36083
Class: 30
Applicant Name: UNIBIC FOODS INDIA
PRIVATE LIMITED
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العنوان  :رقم  1134شريرام نيواس الطابق الخامس ،هال
المنصة الثانية 100 ،شارع فيت ،انديراناجار ،بانغالور،
 560 038كارناتاكا  -الهند

Applicant Address: # 1134, Shreeram Niwas,
5th Floor, 100 Feet Road, Hal 2nd Stage,
Indiranagar, Bangalore-560 038, Karnataka,
India

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البســكويت ومنتجــات المخبــوزات ذات الصلــة  ،والحلويــات ،
وجميعهــا المدرجــة فــي الفئــة 30

Biscuits and related bakery products, confectioneries,
all included in class 30

) ( 33

التاريخ2019/05/27 :

العالمة التجارية رقم 36084 :
في الصنف 30 :
بإسم  :تيار انفستمينت فيننسال يونتيم أنونيم
شيركيتيه

Date :27/05/2019
Trademark No.:36084
Class: 30
Applicant Name: TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YONETIM ANONIM SIRKETI

العنوان  :أورغانيز سنايي بولجيسي  .5كاد رقم18 :
مركز -كارامان (تركيا)

Applicant Address: ORGANIZE SANAYI
– BOLGESI 5.CAD. NO:18 MERKEZ
)KARAMAN (TURKEY

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

قهــوة وكاكاو؛ مشــروبات أساســها قهــوة أو كاكاو؛ مشــروبات
أساســها الشــوكوال؛ معكرونــة  ،فطائــر محشــوة  ،نودلــز
(معكرونــة رقيقــة)؛ فطائــر ومنتجــات المخابــز أساســها الدقيــق؛
حلويــات أساســها الدقيــق والشــوكوال؛ الخبــز ،ســيميت [خبــز
تركــي علــى شــكل حلقــة مغطــاة ببــذور السمســم]  ،بوتشــا [كعــك
تركــي] ،بيتــا (خبــز بلــدي) ،سندويشــات ،كتميــر [معجنــات
تركيــة]،

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], po?aça [Turkish bagel], pita, sandwiches,
katmer [Turkish pastry], pies, cakes,
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فطائــر ،كيــك  ،بقــاوة [حلــى تركي أساســه عجين مغلفة بشــراب]
؛ كدايــف [حلــى تركــي أساســه عجيــن]؛ حلويــات أساســها عجيــن
مغلفــة بشــراب؛ مهلبيــة  ،كســترد ،كازانديبــي [مهلبيــة تركيــة] ،
مهلبيــة األرز  ،كيشــكول [مهلبيــة تركيــة] ؛ عســل  ،مــواد الصقــة
تنتجهــا النحــل صالحــة لالســتهالك البشــري ،شــمع النحــل
لألغــراض الغذائيــة ؛ توابــل للمــواد الغذائيــة  ،فانيــا )منكهــة
( ،البهــارات  ،الصلصــات (البهــارات)  ،صلصــة بنــدورة؛ خميــرة ،
مســحوق الخبيــز؛ دقيــق  ،ســميد  ،نشــأ للطعــام ؛ ســكر  ،مكعبــات
الســكر  ،ســكر مطحــون ؛ شــاي  ،شــاي مثلــج ؛ حلويــات  ،الشــوكوال،
البســكويت  ،مقرمشــات  ،الويفــر ؛ علكــة ،آيــس كريــم  ،مثلجــات
صالحــة لــأكل ؛ ملــح؛ أطعمــة خفيفــة أساســها الحبــوب  ،بوشــار،
شــوفان مجــروش  ،رقائــق الــذرة  ،حبــوب اإلفطــار  ،قمــح معالــج
لالســتهالك البشــري  ،شــعير مســحوق لالســتهالك البشــري ،
شــوفان معالــج لالســتهالك البشــري  ،جــاودار معالــج لالســتهالك
البشــري  ،األرز ؛ دبــس الطعــام.

baklava [Turkish dessert based on dough coated
with syrup], kaday?f [Turkish dessert based on
dough] desserts based on dough coated with syrup
puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice
pudding, ke?kül [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, iced 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

) ( 34

التاريخ2019/05/27 :

العالمة التجارية رقم 36085 :
في الصنف 30 :
بإسم  :بست فود ديش تيجاريت لميتد شيركيتيه

Date :27/05/2019
Trademark No.:36085
Class: 30
Applicant Name: BEST FOOD DIS TICARET
LIMITED SIRKETI

العنوان  :سيكيتيشمة ماهايليسيه د.مهمت أرموتلو كاد
رقم  2 2 :ايه مركز  -كارامان تركيه

Applicant Address :SEKICESME MAHALLESI DR.
MEHMET ARMUTLU CAD. NO: 22 A MERKEZ)KARAMAN(TURKEY

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

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

قهــوة وكاكاو؛ مشــروبات أساســها قهــوة أو كاكاو؛ مشــروبات
أساســها الشــوكوال؛ معكرونــة ،فطائــر محشــوة ،نودلــز (معكرونــة
رقيقــة)؛ فطائــر ومنتجــات المخابــز أساســها الدقيــق؛ حلويــات
أساســها الدقيــق والشــوكوال؛ الخبــز،

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,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:
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ســيميت [خبــز تركــي علــى شــكل حلقــة مغطــاة ببــذور السمســم]
 ،بوتشــا [كعــك تركــي] ،بيتــا (خبــز بلــدي) ،سندويشــات،
كتميــر [معجنــات تركيــة] ،فطائــر ،كيــك  ،بقــاوة [حلــى تركــي
أساســه عجيــن مغلفــة بشــراب] ؛ كدايــف [حلــى تركــي أساســه
عجيــن]؛ حلويــات أساســها عجيــن مغلفــة بشــراب؛ مهلبيــة ،
كســترد ،كازانديبــي [مهلبيــة تركيــة]  ،مهلبيــة األرز  ،كيشــكول
[مهلبيــة تركيــة] ؛ عســل  ،مــواد الصقــة تنتجهــا النحــل صالحــة
لالســتهالك البشــري ،شــمع النحــل لألغــراض الغذائيــة ؛ توابــل
للمــواد الغذائيــة  ،فانيــا )منكهــة ( ،البهــارات  ،الصلصــات
(البهــارات)  ،صلصــة بنــدورة؛ خميــرة  ،مســحوق الخبيــز؛ دقيــق ،
ســميد  ،نشــأ للطعــام ؛ ســكر  ،مكعبــات الســكر  ،ســكر مطحــون ؛
شــاي  ،شــاي مثلــج ؛ حلويــات  ،الشــوكوال ،البســكويت  ،مقرمشــات
 ،الويفــر ؛ علكــة ،آيــس كريــم  ،مثلجــات صالحــة لــأكل ؛ ملــح؛
أطعمــة خفيفــة أساســها الحبــوب  ،بوشــار ،شــوفان مجــروش
 ،رقائــق الــذرة  ،حبــوب اإلفطــار  ،قمــح معالــج لالســتهالك
البشــري  ،شــعير مســحوق لالســتهالك البشــري  ،شــوفان معالــج
لالســتهالك البشــري  ،جــاودار معالــج لالســتهالك البشــري  ،األرز؛
دبــس الطعــام.

simit [Turkish ring-shaped bagel covered with sesame
seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches,
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish
dessert based on dough coated with syrup], kaday?f
[Turkish dessert based on dough]; desserts based on
dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi
[Turkish pudding], rice pudding, keskul [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,
iced 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.

) ( 35
التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36104 :
في الصنف 32 :
بإسم  :موسي لمتيد.
العنوان  :يونيت  3ايه /12اف كايسير سنتر نمبر18 .
سنتر ستريت ساى ييانج بيون ،هونج كونج.
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية،
نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ميــاه غازيــة ،مســتحضرات لتحضيــر الميــاه الغازيــة ،ميــاه معدنية
[مشــروبات] ،مــاء الصــودا ،مشــروبات غيــر كحوليــة ،مســتحضرات
لتحضيــر المشــروبات ،كوكتيــات غيــر كحوليــة ،خالصــات
لتحضيــر المشــروبات ،خالصــات فواكــه غيــر كحوليــة ،عصائــر
فواكــه ،مســاحيق للمشــروبات الفــوارة.

Date :29/05/2019
Trademark No.:36104
Class: 32
Applicant Name: MOUSSY LIMITED.
Applicant Address :UNIT 3A 12/F KAISER
CENTRE NO. 18 CENTRE STREET SAI YING
PUN HONG KONG.
Applicant for Correspondence: Firas Attereh
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box
768

Goods/Services:

Aerated water; Aerated water (Preparations for
;making-); Mineral water [beverages]; Soda water
Beverages (Non-alcoholic-); Beverages (Preparations
for making-); Cocktails, non-alcoholic; Essences for
;)making beverages; Fruit extracts (Non-alcoholic-
Fruit juices; Powders for effervescing beverages.
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( 36 )
Date :29/05/2019

2019/05/29 :التاريخ

36106 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36106

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: MOUSSY LIMITED.

. موسي لمتيد: بإسم

Applicant Address :UNIT 3A 12/F KAISER
CENTRE NO. 18 CENTRE STREET SAI YING
PUN HONG KONG.
Applicant for Correspondence: Firas Attereh
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box
768

18 .اف كايسير سنتر نمبر/12  ايه3  يونيت: العنوان
. هونج كونج،سنتر ستريت ساى ييانج بيون
، شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
768 . ب. ص، عمارة جاليريا سنتر،نابلس

Goods/Services:

Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for
medical purposes; Nutritional supplements; ginseng
(medical preparations); Collagen preparations for
medical use ; Vitamin preparations; Protein dietary
supplements; Protein supplements; dietetic food and
substances adapted for medical use and food for
babies; dietary supplements for humans.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

، مســتحضرات صحيــة لغايــات طبيــة،مســتحضرات صيدالنيــة
 مســتحضرات،) جينســينج (مســتحضرات طبيــة،مكمــات غذائيــة
، مســتحضرات فيتامينيــة،الكوالجيــن لالســتخدام الطبــي
، مكمــات بروتينيــة،مكمــات للحميــة الغذائيــة مــن البروتينــات
مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لإلســتعمال الطبــي وأغذيــة للرضــع
. مكمــات للحميــة الغذائيــة لإلنســان،واألطفــال

( 37 )
Date :29/05/2019
Trademark No.:36107
Class: 3
Applicant Name: MOUSSY LIMITED.
Applicant Address :UNIT 3A 12/F KAISER
CENTRE NO. 18 CENTRE STREET SAI YING
PUN HONG KONG.
Applicant for Correspondence: Firas Attereh
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box
768

2019/05/29 :التاريخ

36107 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
 موسي لمتيد: بإسم
18 .اف كايسير سنتر نمبر/12  ايه3  يونيت: العنوان
. هونج كونج،سنتر ستريت ساى ييانج بيون
، شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
768 . ب. ص، عمارة جاليريا سنتر،نابلس
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات تجميــل ،مســتحضرات تجميليــة لإلســتحمام،
مســتحضرات تجميــل لغايــات التنحيــف ،مســتحضرات تجميــل
للرمــوش ،مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة ،كريمــات
تبيــض البشــرة ،كوالجيــن (مســتحضرات تجميــل) ،صابــون،
َّ
عطــور ،زيــوت عطريــة ،شــامبو ،غ ُســوالت (لوشــن) للشــعر ،أصبــاغ
للشــعر ،منظفــات أســنان ،مزيــات الروائــح الكريهــة لالســتخدام
َ
البشــري ،مســتحضرات إزالــة الشــعر ،غســول (لوشــن) لمــا بعــد
الحالقــة.

;)Cosmetics; Baths (Cosmetic preparations for-
;Cosmetic preparations for slimming purposes
Eyelashes (Cosmetic preparations for-); Skin care
;(Cosmetic preparations for-); Skin whitening creams
;Collagen (Cosmetic preparations for-); Soap
;Perfumes; Essential oils; Shampoos; Hair lotions
;Hair dyes; Dentifrices; Deodorants for human beings
Depilatory preparations; After-shave lotion.

) ( 38
Date :29/05/2019

التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36108 :

Trademark No.:36108

في الصنف 32 :

Class: 32

بإسم  :فيال انترناشيونال كو،.ال تى دى.
العنوان  :يونيت دى/16 ،اف ،وان كابيتال بالس 18 ،الورد
روود ،وانشاى،هونج كونج.

Applicant Name: FILA INTERNATIONAL CO.,
LTD
Applicant Address :Unit D, 16/F, One Capital Place,
18 Laurd Road, WanChai, Hong Kong.

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

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

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

Beers; mineral and aerated waters and other non;alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices
;syrups and other preparations for making beverages
energy drinks.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

) ( 39
التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36111 :
في الصنف 3 :

Date :29/05/2019
Trademark No.:36111
Class: 3
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بإسم  :ييوو راشيل تريدينغ كو ,.ال تي دي.
العنوان  :1اس تي2-ان دي فلور ,نو 50 .يينغريوان,
دونغزهو ,تشياوانغ ,جيانغدونغ ,ييوو سيتي ,زهيجيانغ
بروفينس ,الصين

Applicant Name: YIWU RASHEL TRADING CO.,
LTD.
Applicant Address :1st-2nd Floor, No. 50 Yingriyuan,
Dongzhou, Xiawang, Jiangdong, Yiwu City, Zhejiang
Province, China

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

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

مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل فــي
غســيل وكــي المالبــس ,مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي
وكشــط ,صابــون ,عطــور وزيــوت عطريــة ,مســتحضرات تجميــل,
غســول (لوشــن) للشــعر ,منظفــاتأســنان

Bleaching preparations and other substances for
laundry use cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations soaps p erfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions dentifrices

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 40

التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36112 :
في الصنف 7 :
بإسم  :جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو ,.ال تي دي.
العنوان  :انداستريال بارك ,تيانفن تاون ,كويدونغ
سيتي ,جيانغسو ,الصين

Date :29/05/2019
Trademark No.:36112
Class: 7
Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER
TOOLS CO., LTD.
Applicant Address :INDUSTRIAL PARK, TIANFEN
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA

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

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

مجــزات عشــب ,آالت؛ آالت جــز شــعر الحيوانــات؛ ريــش المــراوح
[أجــزاء آالت]؛ آالت الكتروميكانيكيــة لتحضيــر األغذيــة؛ آالت
كهربائيــة لمعالجــة األغذيــة؛ عصائــر فواكــه كهربائيــة لألغــراض
المنزليــة؛ خالطــات كهربائيــةلألغــراض المنزليــة؛ آالت المعالجــة
الصيدالنيــة؛ ادوات طحــن العقاقيــر؛ آالت تلميــع لتلميــع الزجــاج؛
آالت رجاجــات الخرســانة؛ قطاعــات كهربائيــة للرخــام؛ أجهــزة رفــع؛
آالت لولبــة (تســنين)؛ مناشــير سلســلية؛ آالتســحب المعــادن؛
اغطيــة [أجــزاء آالت]؛ لقــم حفــر لــآالت؛ كربيــد تنجســتن مدبــب
القطــع؛ قطــع نــواة االلمــاس؛ المناشــير الدائريــة؛ شــفرات المنشــار
الماســية؛ شــفرات منشــار كربيــد تنجســتن؛ دواليــب ســحج ,أجــزاء
مــن آالت؛دواليــب ســح جالراتنــج ,أجــزاء مــن آالت؛

Lawnmowers, machines hair clipping machines for
animals blades, parts of machine electromechanical
food preparation machines electric food processing
machines
electric fruit presses, for household
purposes electric blenders, for household purposes
pharmacy processing machines drug pulverizes
polishing machines for polishing glass concrete
vibrators, machines electric marble cutters elevating
apparatus threading machines chain saws metal
drawing machines hoods, parts of machines drilling
bits for machine tungsten-carbide

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:
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ســكاكين ,أجــزاء مــن آالت؛ آالت تصنيــع االدوات المعدنيــة؛ عــدد
تحمــل باليــد بخــاف التــي تــدار يدويــا ,بمــا فيهــا أدوات الطاقــة
الكهربائيــة وأدوات تعمــل بالهــواء المضغــوطوأدوات تعمــل
بالبنزيــن جميعهــا للبنــاء ,الديكــور ,معالجــة األجهــزة ,صيانــة
الســيارات وصناعــة تشــجير الحدائــق النباتيــة؛ أدوات الطاقــة
الكهربائيــة باالخــص المثاقــب اليدويــة الكهربائيــة ,مثاقــب
القــوة الكهربائيــة ,المفــكاتالكهربائيــة ,الخالطــات الكهربائيــة,
مفاتيــح الربــط الكهربائيــة ,المثاقــب الكهربائيــة ذات نــواة
االلمــاس ,المثاقــب الماســية مــع مصــدر ميــاه ,المطــارق الــدوارة
الكهربائيــة ,مطــارق الهــدم الكهربائيــة ,مطــارق المنعكســات
الكهربائيــة,كاشــطات وحفــارات تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة,
المناشــير التردديــة الكهربائيــة ,مناشــير الطاولــة الكهربائيــة,
المنشــار الكهربائــي ,المناشــير الكهربائيــة ,المناشــير الدائريــة
الكهربائيــة ,المناشــير الكهربائيــة ,مناشــير ميتــري كهربائيــة,
آالت قطــع كهربائيــة ,مجــارش الزوايــا الكهربائيــة ,مجــارش
القــرص الكهربائيــة ,المجــارش المســتقيمة الكهربائيــة,
مجــارش الدكــة الكهربائيــة ,المجــارش الكهربائيــة ,كواشــط
كهربائيــة ,كواشــط حزاميــة كهربائيــة ,ملمعــات وكواشــط
االقــراص الكهربائيــة ,مجــارش كهربائيــة ,المجــارش الكهربائيــة
مــع شــفرة منشــار تنغســتن فوالذيــة ,مقصــات كهربائيــة,
قطاعــات كهربائيــة ,مشــذبات كهربائيــة ,رابــط لوحــات كهربائي,
موجهــات خشــب كهربائيــة ,مقاشــطكهربائيــة ,آالت قشــط
الخشــب ,آالت قشــط للمصنوعــات المعدنيــة ,نافخــات كهربائيــة
صناعيــة إلزالــة الغبــار وليــس للتهويــة وتكييــف الهــواء,
مجــزات العشــب الكهربائيــة ,مقصــات ومشــابك كهربائيــة,
مشــذب شــجيرات كهربائــي ,مقصــات عشــب الكهربائيــة,
ادوات التشــغيل الالســلكية وبالتالــي أجــزاء األدوات اليدويــة
الهوائيــة باالخــص مســدس المســامير الهوائــي والمثاقــب
الهوائيــة وكواشــط كهربائيــة ومفــكات هوائيــة ومجــارش
هوائيــةوملمعــات هوائيــة وقطعهــم؛ ادوات البنزيــن باالخــص
مناشــير البنزيــن ,مناشــير السلســلة التــي تعمــل بالبنزيــن,
مشــذبات العشــب التــي تعمــل بالبنزيــن ,مقصــات ســياج تعمــل
بالبنزيــن وقطعهــم؛ أدوات يدويــة هيدروليكيــة؛ ادوات قــص
شــرائح النظــارات؛ بنــادق الــرش للدهــان؛ ادوات رش الدهــان؛
محــوالت؛ محــركات كهربائيــة غيــر المســتخدمة فــي المركبــات
البريــة؛ فراشــي ,جــزء مــن االت؛ فراشــي كربونيــة ,جــزء مــن االت؛
العضــو الســاكن فــي المولــدات الكهربائيــة ,جــزء مــن االت؛
العضــو المتحــرك فــي المولــدات الكهربائيــة ,جــزء مــن االت؛ غالف
المحــرك ,جــزء مــن االت التشــغيل؛ مضخــات الهــواء المضغــوط؛
مضخــات ,االت؛ ضاغطــات الهــواء؛ مشــحمالحلقــات ,جــزء من االت؛
نواقــل حركــة لــاالت؛ تــروس غيــر المســتخدمة فــي المركبــات
البريــة؛ القطــع الجلديــة لــاالت (بكــرات ,حلقــات ,لوحــات ,وعــاء)؛
األختــام الميكانيكيــة؛ محامــل ,جــزء مــن االت؛ احزمــة لــاالت؛
جهــاز لحــام كهربائــي؛ االت لحــام كهربائيــة؛ مكنســة كهربائيــة؛
أجهــزة وآالت التنظيــف الكهربائيــة للتخلــص مــن القمامــة؛
غســاالت الضغــط العالــي؛ مشــمع كهربائــي؛ آالت ســحق نفايــات
المجــاري؛ ملمعــات األحذيــةالكهربائيــة

tipped bits diamond core bits circular saws diamond
saw blades tungsten-carbide saw blades grinding
wheels, parts of machines resinous grinding wheels
,parts of machines
knives ,parts of m
achines
metalworking machines hand-held tools other than
hand-operated, include electric power tools, pneumatic
tools, 
gasoline tools, all for the construction,
decoration, hardware processing, automobile
maintains and botanical garden a fforestation industry
electric power tools, namely, electric hand-held
drills, electric impact drills, electric screwdrivers,
electric mixers, electric wrenches, electric diamond
core drills, diamond drills with water source, electric
rotary hammers, electric demolition hammers, electric
& percussion hammers, electric power scrapers
excavators, electric reciprocating saws ,electric table
saws, electric band saws, electric chain saws, electric
circular saws, electric jig saws, electric mitre saws,
machines, electric angle grinders,
electric cut-off 
electric disc grinders, electric straight grinders, electric
sanders,
bench grinders, electric grinders, electric 
electric belt sanders, electric disc polishers & sanders,
electric die grinders, electric grinders with tungsten
steel saw blade, electric shears, electric groove cutters,
electric trimmers, electric plate jointers, electric wood
planing machines,
routers, electric planers, wood 
planing machines for metalworking, industrial electric
blowers for dust removing not for ventilation and
air c onditioner, electric lawn croppers ,electric fence
croppers, electric secateurs & pruners, electric hedge
trimmers, electric grass shears, cordless power tools,
and parts therefore hand-held pneumatic tools, namely,
pneumatic
pneumatic nail guns, pneumatic drills, 
sanders, pneumatic screwdrivers, pneumatic grinders,
pneumatic polishers, and parts therefore gasoline
namely, gasoline saws, gasoline chain saws,
tools, 
gasoline lawn mowers, gasoline fence croppers, and
parts therefore hydraulic handiwork tools eyeglass
slicemachining equipments spray guns for paint spraypaint machines generators electric motors other than
for land vehicles brushes , parts of machines carbon
brushes , parts of machines stators, parts of machines
rotors, parts of machines motor housing, parts of
power tools compressed air pumps pumps, machines
parts of machines
air compressors grease rings, 
transmissions for machines gears other than for land
vehicles machinery leather parts (rollers, loops, mats,
bowls) mechanical seals bearings, parts of machines
belts for machines electric welding apparatus electric
welding machines vacuum cleaners electric cleaning
machines & apparatus for garbage disposal high
pressure washers electric waxers sewage pulverisers
electric shoe polishers
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التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36113 :
في الصنف 9 :

Date :29/05/2019
Trademark No.:36113
Class: 9

بإسم  :جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو ,.ال تي دي.

Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER
TOOLS CO., LTD.
Applicant Address :INDUSTRIAL PARK, TIANFEN
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA

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

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

العنوان  :انداستريال بارك ,تيانفن تاون ,كويدونغ
سيتي ,جيانغسو ,الصين

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

أدوات قيــاس؛ قواعــد النجاريــن؛ أجهــزة القيــاس ألغــراض
نجــارة؛ أدوات قيــاس الزوايــا؛ ورنيــة؛ مقيــاس ميكرومتــر؛ حوامــل
للكاميــرات؛ نظــارات عيــون؛ البطاريــات الكهربائيــة؛ مراكــم
كهربائيــة؛ شــواحن بطاريــة؛ مالبــس كهربائييــن؛ أجهــزة
القيــاس ,باالخــص مســتويات الليــزر ومســتويات المســاحين
وأشــعة الليــزر وأجهــزة قيــاس المســافة بالليــزر وأدوات قيــاس
االتجــاه بالليــزر واألشــكال والمســتويات وأجهــزة قيــاس المســافة
وأجهــزة تحديــد االرتفــاعومقاييــس الميــل؛ كاشــفات صناعيــة,
باالخــص ماســحات الجــدران ,وكاشــفات المعــادن ,وكاشــفات
الليــزر؛ األجهــزة والمعــدات البصريــة؛ األســاك الكهربائيــة؛
الكابــات الكهربائيــة؛ مفاتيــح التحويــل؛ محــركات لالســتخدام
فــي األجهــزة الكهربائيــة؛ المــواد واالجهــزة المغناطيســية؛
الدوائــر الكهربائيــة؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ موصــات كهربائيــة؛
مقومــات التيــار؛ توصيــات كهربائيــة؛ المقابــس والمآخــذ
الكهربائيــة وملحقــات التوصيــل األخــرى؛ صناديــقالوصــات
الكهربائيــة؛ المكثفــات؛ مقاومــات كهربائيــة؛ لوحــات التحكــم
الكهربائيــة؛ أجهــزة حمايــة لالســتخدام الشــخصي ضــد الحــوادث
باالخــص الخــوذات الواقيــة واألقنعــة الواقيــة وأحزمــة األمــان غيــر
المســتخدمة فــيمقاعــد الســيارات والمعــدات الرياضيــة؛ نظــارات
واقنعــة واقيــة مــن الغبــار؛ نظــارات أمــان؛ مالبــس للحمايــة مــن
الحــوادث واإلشــعاع والنــار

Goods/Services:

Measuring tools carpenters&apos; rules marking
gauges for joinery purposes angle measure tools
verniers micrometers gauges tripods for cameras
eyeglasses electric batteries electric accumulators
battery chargers electrical clothing measuring
;apparatus, namely, laser levels, surveyors&apos

levels, line lasers, laser rangefinders, laser direction
instruments, bevels, levels, 
distance measuring
apparatus, altimeters, clinometers industrial detectors,
namely, wall scanners, metal detectors, laser detectors
optical apparatus and instruments electric wires
electric cables commutators armatures for use in
electrical apparatus magnetism material and apparatus
print circuits electric switches electric connectors
current rectifiers electric connections plugs, sockets
and other electric connecting attachments
electric
junction boxes capacitors electric resistances electric
control panels
protection devices for personal
use against accidents, namely, protective helmets,
protective masks, safety belts, other than for vehicle
seat and sports equipments dust protective goggles
and masks safety goggles clothing for p rotection
against accidents, irradiation and fire

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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العالمة التجارية رقم 36114 :
في الصنف 7 :
بإسم  :جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو ,.ال تي دي.
العنوان  :انداستريال بارك ,تيانفن تاون ,كويدونغ
سيتي ,جيانغسو ,الصين
عنوان التبليغ  : ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام
بي اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مجــزات عشــب ,آالت؛ آالت جــز شــعر الحيوانــات؛ ريــش المــراوح
[أجــزاء آالت]؛ آالت الكتروميكانيكيــة لتحضيــر األغذيــة؛ آالت
كهربائيــة لمعالجــة األغذيــة؛ عصائــر فواكــه كهربائيــة لألغــراض
المنزليــة؛ خالطــات كهربائيــةلألغــراض المنزليــة؛ آالت المعالجــة
الصيدالنيــة؛ ادوات طحــن العقاقيــر؛ آالت تلميــع لتلميــع الزجــاج؛
آالت رجاجــات الخرســانة؛ قطاعــات كهربائيــة للرخــام؛ أجهــزة رفــع؛
آالت لولبــة (تســنين)؛ مناشــير سلســلية؛ آالتســحب المعــادن؛
اغطيــة [أجــزاء آالت]؛ لقــم حفــر لــآالت؛ كربيــد تنجســتن مدبــب
القطــع؛ قطــع نــواة االلمــاس؛ المناشــير الدائريــة؛ شــفرات
المنشــار الماســية؛ شــفرات منشــار كربيــد تنجســتن؛ دواليــب
ســحج ,أجــزاء مــن آالت؛دواليــب ســح جالراتنــج ,أجــزاء مــن آالت؛
ســكاكين ,أجــزاء مــن آالت؛ آالت تصنيــع االدوات المعدنيــة؛ عــدد
تحمــل باليــد بخــاف التــي تــدار يدويــا ,بمــا فيهــا أدوات الطاقــة
الكهربائيــة وأدوات تعمــل بالهــواء المضغــوطوأدوات تعمــل
بالبنزيــن جميعهــا للبنــاء ,الديكــور ,معالجــة األجهــزة ,صيانــة
الســيارات وصناعــة تشــجير الحدائــق النباتيــة؛ أدوات الطاقــة
الكهربائيــة باالخــص المثاقــب اليدويــة الكهربائيــة ,مثاقــب
القــوة الكهربائيــة ,المفــكاتالكهربائيــة ,الخالطــات الكهربائيــة,
مفاتيــح الربــط الكهربائيــة ,المثاقــب الكهربائيــة ذات نــواة
االلمــاس ,المثاقــب الماســية مــع مصــدر ميــاه ,المطــارق الــدوارة
الكهربائيــة ,مطــارق الهــدم الكهربائيــة ,مطــارق المنعكســات
الكهربائيــة,كاشــطات وحفــارات تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة,
المناشــير التردديــة الكهربائيــة ,مناشــير الطاولــة الكهربائيــة,
المنشــار الكهربائــي ,المناشــير الكهربائيــة ,المناشــير الدائريــة
الكهربائيــة ,المناشــير الكهربائيــة ,مناشــير ميتــري كهربائيــة,
آالت قطــع كهربائيــة ,مجــارش الزوايــا الكهربائيــة ,مجــارش
القــرص الكهربائيــة ,المجــارش المســتقيمة الكهربائيــة,
مجــارش الدكــة الكهربائيــة ,المجــارش الكهربائيــة ,كواشــط
كهربائيــة ,كواشــط حزاميــة كهربائيــة,

Date :29/05/2019
Trademark No.:36114
Class: 7
Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER
TOOLS CO., LTD.
Applicant Address :INDUSTRIAL PARK, TIANFEN
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

Lawnmowers, machines hair clipping machines for
animals blades, parts of machine electromechanical
food preparation machines electric food processing
machines
electric fruit presses, for household
purposes electric blenders, for household purposes
pharmacy processing machines drug pulverizes
polishing machines for polishing glass concrete
vibrators, machines electric marble cutters elevating
apparatus threading machines chain saws metal
drawing machines
hoods, parts of 
machines
drilling bits for machine tungsten-carbide tipped
bits diamond core bits circular saws diamond saw
blades tungsten-carbide saw blades grinding wheels,
parts of machines resinous grinding wheels ,parts of
machines knives ,parts of machines metalworking
machines hand-held tools other than hand-operated,
include electric power tools, pneumatic tools, g asoline
tools, all for the construction, decoration, hardware
processing, automobile maintains and botanical garden
afforestation industry electric power tools, namely,
electric hand-held drills, electric impact drills, electric
screwdrivers, electric 
mixers, electric wrenches,
electric diamond core drills, diamond drills with water
source, electric rotary hammers, electric d emolition
hammers, electric percussion hammers, electric
power scrapers & excavators, electric reciprocating
saws ,electric table saws, electric band saws, electric
chain saws, electric circular saws, electric jig saws,
electric mitre saws, electric cut-off machines, electric
angle grinders, electric disc grinders, electric straight
grinders, electric bench grinders, electric grinders,

العـدد الثامن والعشرون

31

2020/1/26

ملمعــات وكواشــطاالقــراص الكهربائيــة ,مجــارش كهربائيــة,
المجــارش الكهربائيــة مــع شــفرة منشــار تنغســتن فوالذيــة,
مقصــات كهربائيــة ,قطاعــات كهربائيــة ,مشــذبات كهربائيــة,
رابــط لوحــات كهربائــي ,موجهــات خشــب كهربائيــة ,مقاشــط
كهربائيــة ,آالت قشــط الخشــب ,آالت قشــط للمصنوعــات
المعدنيــة ,نافخــات كهربائيــة صناعيــة إلزالــة الغبــار وليــس
للتهويــة وتكييــف الهــواء ,مجزات العشــب الكهربائيــة ,مقصات
ومشــابك كهربائيــة ,مشــذب شــجيرات كهربائــي ,مقصــات
عشــب الكهربائيــة ,ادوات التشــغيل الالســلكية وبالتالــي أجــزاء
األدوات اليدويــة الهوائيــة باالخــص مســدس المســامير الهوائــي
والمثاقــب الهوائيــة وكواشــط كهربائيــة ومفــكات هوائيــة
ومجــارش هوائيــةوملمعــات هوائيــة وقطعهــم؛ ادوات البنزيــن
باالخــص مناشــير البنزيــن ,مناشــير السلســلة التــي تعمــل
بالبنزيــن ,مشــذبات العشــب التــي تعمــل بالبنزيــن ,مقصــات
ســياج تعمــل بالبنزيــن وقطعهــم؛ أدوات يدويــة هيدروليكيــة؛
ادوات قــص شــرائح النظــارات؛ بنــادق الــرش للدهــان؛ ادوات
رش الدهــان؛ محــوالت؛ محــركات كهربائيــة غيــر المســتخدمة
فــي المركبــات البريــة؛ فراشــي ,جــزء مــن االت؛ فراشــي كربونيــة,
جــزء مــن االت؛ العضــو الســاكن فــيالمولــدات الكهربائيــة ,جــزء
مــن االت؛ العضــو المتحــرك فــي المولــدات الكهربائيــة ,جــزء مــن
االت؛ غــاف المحــرك ,جــزء مــن االت التشــغيل؛ مضخــات الهــواء
المضغــوط؛ مضخــات ,االت؛ ضاغطــات الهــواء؛ مشــحمالحلقــات,
جــزء مــن االت؛ نواقــل حركــة لــاالت؛ تــروس غيــر المســتخدمة
فــي المركبــات البريــة؛ القطــع الجلديــة لــاالت (بكــرات ,حلقــات,
لوحــات ,وعــاء)؛ األختــام الميكانيكيــة؛ محامــل ,جــزء مــن االت؛
احزمــة لــاالت؛ جهــاز لحــام كهربائــي؛ االت لحــام كهربائيــة؛
مكنســة كهربائيــة؛ أجهــزة وآالت التنظيــف الكهربائيــة للتخلص
مــن القمامــة؛ غســاالت الضغــط العالــي؛ مشــمع كهربائــي؛ آالت
ســحق نفايــات المجــاري؛ ملمعــات األحذيــةالكهربائيــة

electric 
sanders, electric belt sanders, electric disc
polishers & sanders, electric die grinders, electric
grinders with tungsten steel saw blade, e lectric shears,
electric groove cutters, electric trimmers, electric plate
jointers, electric wood routers, electric planers, wood
planing machines, planing machines for metalworking,
industrial electric blowers for dust removing not for
ventilation and air conditioner, electric lawn croppers
,electric fence croppers, electric secateurs & pruners,
electric hedge trimmers, electric grass s hears, cordless
power tools, and parts therefore hand-held pneumatic
tools, namely, pneumatic nail guns, pneumatic
pneumatic sanders, pneumatic screwdrivers,
drills, 
pneumatic grinders, pneumatic polishers, and parts
therefore gasoline tools, namely, gasoline saws,
gasoline chain saws, gasoline lawn mowers, gasoline
fence croppers, and parts therefore
hydraulic
handiwork tools eyeglass slicemachining equipments
spray guns for paint spray-paint machines generators
electric motors o ther than for land vehicles brushes ,
parts of machines carbon brushes , parts of machines
stators, parts of machines rotors, parts of machines
motor housing, parts of power tools compressed air
pumps pumps, machines air compressors grease
rings, parts of machines transmissions for machines
gears other than for land vehicles machinery leather
parts (rollers, loops, mats, bowls) mechanical seals
bearings, parts of machines belts for machines electric
welding apparatus electric welding machines vacuum
cleaners electric cleaning machines & apparatus for
garbage disposal high pressure washers electric
waxers sewage pulverisers electric shoe polishers

) ( 43
التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36115 :
في الصنف 9 :
بإسم  :جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو ,.ال تي دي.
العنوان  :انداستريال بارك ,تيانفن تاون ,كويدونغ
سيتي ,جيانغسو ,الصين
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

Date :29/05/2019
Trademark No.:36115
Class: 9
Applicant Name: JIANGSU DONGCHENG POWER
TOOLS CO., LTD.
Applicant Address :INDUSTRIAL PARK, TIANFEN
TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

أدوات قيــاس؛ قواعــد النجاريــن؛ أجهــزة القيــاس ألغــراض
نجــارة؛ أدوات قيــاس الزوايــا؛ ورنيــة؛ مقيــاس ميكرومتــر؛ حوامــل
للكاميــرات؛ نظــارات عيــون؛ البطاريــات الكهربائيــة؛ مراكــم
كهربائيــة؛ شــواحن بطاريــة؛ مالبــس كهربائييــن؛ أجهــزة
القيــاس ,باالخــص مســتويات الليــزر ومســتويات المســاحين
وأشــعة الليــزر وأجهــزة قيــاس المســافة بالليــزر وأدوات قيــاس
االتجــاه بالليــزر واألشــكال والمســتويات وأجهــزة قيــاس المســافة
وأجهــزة تحديــد االرتفــاعومقاييــس الميــل؛ كاشــفات صناعيــة,
باالخــص ماســحات الجــدران ,وكاشــفات المعــادن ,وكاشــفات
الليــزر؛ األجهــزة والمعــدات البصريــة؛ األســاك الكهربائيــة؛
الكابــات الكهربائيــة؛ مفاتيــح التحويــل؛ محــركات لالســتخدام
فــي األجهــزة الكهربائيــة؛ المــواد واالجهــزة المغناطيســية؛
الدوائــر الكهربائيــة؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ موصــات كهربائيــة؛
مقومــات التيــار؛ توصيــات كهربائيــة؛ المقابــس والمآخــذ
الكهربائيــة وملحقــات التوصيــل األخــرى؛ صناديــقالوصــات
الكهربائيــة؛ المكثفــات؛ مقاومــات كهربائيــة؛ لوحــات التحكــم
الكهربائيــة؛ أجهــزة حمايــة لالســتخدام الشــخصي ضــد الحــوادث
باالخــص الخــوذات الواقيــة واألقنعــة الواقيــة وأحزمــة األمــان غيــر
المســتخدمة فــيمقاعــد الســيارات والمعــدات الرياضيــة؛ نظــارات
واقنعــة واقيــة مــن الغبــار؛ نظــارات أمــان؛ مالبــس للحمايــة مــن
الحــوادث واإلشــعاع والنــار

Measuring tools carpenters&apos; rules marking
gauges for joinery purposes angle measure tools
verniers micrometers gauges tripods for cameras
eyeglasses electric batteries electric accumulators
battery chargers electrical clothing measuring
;apparatus, namely, laser levels, surveyors&apos

levels, line lasers, laser rangefinders, laser direction
distance measuring
instruments, bevels, levels, 
apparatus, altimeters, clinometers industrial detectors,
namely, wall scanners, metal detectors, laser detectors
optical apparatus and instruments electric wires
electric cables commutators armatures for use in
electrical apparatus magnetism material and apparatus
print circuits electric switches electric connectors
current rectifiers electric connections plugs, sockets
and other electric connecting attachments
electric
junction boxes capacitors electric resistances electric
control panels
protection devices for personal
use against accidents, namely, protective helmets,
protective masks, safety belts, other than for vehicle
seat and sports equipments dust protective goggles
and masks safety goggles clothing for p rotection
against accidents, irradiation and fire

) ( 44
التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36119 :
في الصنف 20 :
بإسم  :الميال موبيليا ساناي تيكاريت ليمتد شيركيتي

Date :29/05/2019
Trademark No.:36119
Class: 20
Applicant Name: ALMILA MOBILYA SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI

العنوان  :كايسيريوسب ماه\سيمت  21كاد .نو 1 :جي
ميليكغازي \ كايسيري \ تركيا

Applicant Address :Kayseriosb Mah/semt 21 Cad. No: 1
G Melikgazi / KAYSERI / TURKEY

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

االثــاث المصنــوع مــن اي نــوع مــن المــواد ,فرشــات ,مخــدات,
فرشــات ووســائد هوائيــة ليســت لغايــات الطبيــة ,اكيــاس نــوم
للتخييــم ,أســرة مائيــة ليســت لغايــات طبيــة ,المرايــا

 almilaمع رسمة بااللوان البرتقالي واالزرق واالحمر واالبيض

Goods/Services:

Furniture, made of any kind of material, Mattresses,
pillows, air mattresses and cushions, not for medical
purposes, sleeping bags for camping, water beds, not
for medical purposes, Mirrors
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Date :29/05/2019

التاريخ2019/05/29 :

العالمة التجارية رقم 36120 :

Trademark No.:36120

في الصنف 35 :

Class: 35

بإسم  :الميال موبيليا ساناي تيكاريت ليمتد شيركيتي

Applicant Name: ALMILA MOBILYA SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI
Applicant Address :Kayseriosb Mah/semt 21 Cad. No: 1
G Melikgazi / KAYSERI / TURKEY

عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

العنوان  :كايسيريوسب ماه\سيمت  21كاد .نو 1 :جي
ميليكغازي \ كايسيري \ تركيا

خدمــات الدعايــة واعــان ,التســويق والعالقــات العامــة؛ تنظيــم
المعــارض والمعــارض التجاريــة لغايــات تجاريــة او اعالنيــة.
الجمــع ,لصالــح اآلخريــن ,لمجموعــة متنوعــة مــن الســلع ,ممــا
ّ
يمكــن العمــاء مــن رؤيــة وشــراء هــذه البضائــعبســهولة ,قــد يتــم
توفيــر هــذه الخدمــات مــن خــال متاجــر البيــع بالتجزئــة ومنافــذ
البيــع بالجملــة أو عــن طريــق الوســائط اإللكترونيــة أو مــن خــال
كتالوجــات الطلبــات البريديــة

Goods/Services:

Advertising, marketing and public relations
organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes. 
The bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods,
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

 almilaمع رسمة بااللوان البرتقالي واالزرق واالحمر واالبيض

) ( 46

التاريخ2019/06/09 :

العالمة التجارية رقم 36134 :
في الصنف 30 :

Date :09/06/2019
Trademark No.:36134
Class: 30

بإسم  :عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين

Applicant Name: abed alnaser fathi abed alqader
sa’ed al deen

العنوان  :نابلس  -المركز التجاري  -ص  .ب 99

Applicant Address :nablus - almarkaz altijari - p.o
box 99
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عنوان التبليغ :
شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية -نابلس ،عمارة جاليريا
،ص.ب768.
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشاي

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

Goods/Services:
tea

اشتراطات خاصة  :مشروطة بعدم حماية اسم العائلة

) ( 47

التاريخ2019/06/10 :

العالمة التجارية رقم 36139 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة البنك التجاري األردني المساهمة العامة
المحدودة
العنوان  :عمان– الدوار الثامن  -حي الرونق – شارع الملك
عبدالله الثاني بناية رقم (?? ) 4ص.ب )????( .عمان-
الرمز البريدي (?????)  -األردن
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
فلسطين
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ّ
المقــوى والبضائــع المصنوعــة مــن هــذه المــواد؛
الــورق  ،الــورق
المطبوعــات؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور الفوتوغرافيــة؛
القرطاســية؛ مــواد اللصــق المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات
منزليــة؛ اآلالت الكاتبــة واللــوازم المكتبيــة (عــدا األثــاث)؛ مــواد
التوجيــه والتدريــس (عــدا األجهزة)؛ مــواد التغليف البالســتيكية؛
حــروف الطباعــة؛ كليشــيهات للطباعــة ؛ المنشــورات المطبوعــة،
الكراســات ،الكتيبــات التعريفيــة ،الجرائ ـد ،الصحــف والمجــات،
كتيبــات االرشــاد ،المطبوعــات المتعلقــة كافتهــا بالبنــوك؛
بطاقــات االئتمــان ،بطاقــات الشــراء علــى الحســاب ،بطاقــات
إئتمــان ثــراء المجزئــة ،البطاقــات المدفوعــة مســبقًا.

Date :10/06/2019
Trademark No.:36139
Class: 16
Applicant Name: Jordan Commercial Bank Company
PLC
Applicant Address :Amman - 8th Circle – Alrawnaq
district - King Abdullah II street Building number:
384 P.O Box: 9989 Amman 11191, Jordan
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these materials
printed matter bookbinding material photographs
stationery adhesives for stationery or household
purposes typewriters and office requisites (except
)furniture
instructional and teaching material
(except apparatus) plastic materials for packaging
printers&apos; type
printing blocks
printed
publications, pamphlets, brochures, newspapers,
journals and magazines, manuals, printed matter
all relating to banking credit cards, debit cards,
Segmented affluent credit cards, pre-paid cards.

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 :11/06/2019

التاريخ2019/06/11 :

العالمة التجارية رقم 36146 :

Trademark No.:36146

في الصنف 7 :

Class: 7
Applicant Name: TAIZHOU SEAKOO
INTERNATIONAL TRADE CO., LTD

بإسم  :تايزهو سيكوو انترناشونال تريد كو ،.ال تي دي

Applicant Address :BENGYE ROAD DAYANG
CHENG INDUSTRIAL ZONE, DAXI TOWN,
WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA

العنوان  :بينجاي رود دايانج تشينج اندستريال زون،
داكسي تاون ،وينلينج سيتي ،زهيجيانج ،الصين
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور  -ص.ب
182
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

آالت زراعيــة؛ مضخــات تهويــة ألحــواض تربيــة األحيــاء المائيــة؛
آالت تصنيــع الــورق؛ أجهــزة تقليــب؛ آالت حفــر المناجــم؛ أجهــزة
حفــر [عائمــة أو غيــر عائمــة]؛ صمامــات ضغــط [أجــزاء آالت]؛
تربينــات هيدروليــة؛ مضخــات [أجــزاء آالت أو مكائــن أو محــركات]؛
آالت تــدار بالهــواء المضغــوط؛ مفاتيــح تحكــم تــدار بالهــواء
المضغــوط لــآالت والمحــركات والمكائــن؛ مولــدات كهربائيــة؛
محــركات بخــاف المســتخدمة فــي المركبــات البريــة؛ آالت لحــام
كهربائيــة؛ أجهــزة غســيل

Nader J. Qumsieh

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

Goods/Services:

Agricultural machines aerating pumps for aquaria
papermaking machines
agitators
mineworking
machines drilling rigs, floating or non-floating
valves [parts of machines] hydraulic turbines pumps
[parts of machines, engines or motors] compressed
air machines pneumatic controls for machines,
motors and engines dynamos motors, other than for
land vehicles welding machines, electric washing
apparatus

) ( 49

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36190 :
في الصنف 18 :
بإسم  :كافسان اياككابى سانايى في تيجاريت انونيم
شيركيتي

Date :16/06/2019
Trademark No.:36190
Class: 18
Applicant Name: KAVSAN AYAKKABI SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI
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Applicant Address :HacipiriMahallesi,
 YeniSanayiSitesi, KavluCaddesi No:2, IskilipCorum / TURKEY
Applicant for Correspondence: NADER J .
QUMSIEH P.O . BOX 182 BEIT SAHOUR

العنوان  :هاجيبيري ماهاليسي ،ييني سانايى سيتيسى،
كافلو جاديسي نو ,2:اسكيليب  -تشوروم  /تركيا
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص.ب 182بيت
ساحور
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

الجلــود والجلــود الحيوانيــة غيــر المشــغولة أو شــبه المشــغولة،
تقليــد الجلــد ،الجلــود الســميك المقــوى ،الجلــود المســتخدمة
فــي البطانــات؛ البضائــع المصنوعــة مــن الجلــد أو تقليــد الجلــد
أو مــواد أخــرى مصممــة لحمــل المــواد المدرجــة فــي هــذه الفئــة؛
حقائــب ومحافــظ وصناديــق وحقائــب جلديــة مصنوعــة مــن
الجلــد؛ حقائــب المفاتيــح ،صناديــق (األمتعــة) ،حقائــب الســفر،
المظــات ،الشماســي ،المظــات الشمســية ،عصــي المشــي،
الســياط؛ أطقــم تســخير الحصــان؛ الســروج؛ مداســات ركــوب
الســروج؛ األحزمــة جلديــة (ســروج)

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, included
in this class; 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

) ( 50

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36191 :
في الصنف 3 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36191
Class: 3
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛

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
nonmedicated 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
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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 إزالــة األلــوان؛ أطقــم
مســتلزمات التجميــل؛ مســتحضرات تجميــل لغايــات التخســيس؛
مســتحضرات التجميــل للحيوانــات؛ أعــواد قطــن لغايــات التجميــل؛
الصــوف القطنــي ألغــراض التجميــل؛ كريمــات التجميــل؛ كريمــات
تفتيــح البشــرة؛ كريمــات للجلــد المدبــوغ؛ مزيــات الدهــون؛
ملمعــات أطقــم 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)؛ 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 مســتحضرات 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

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, 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.

) ( 51

التاريخ2019/06/16 :

Date :16/06/2019
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العالمة التجارية رقم 36192 :

Trademark No.:36192

في الصنف 4 :

Class: 4
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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؛ الفتائــل للشــموع؛
زيــت الديــزل؛ زيــت الديــزل؛ زيــت الغــاز؛ غــاز الوقــود؛ غــاز النفــط؛
الكيروســين؛ البنزيــن؛ المزلقــات؛ دهــن الصــوف؛ شــمع للزالجــات

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 binding
compositions for sweeping wicks for candles diesel
oil diesel oil gas oil fuel gas oil-gas kerosene petrol
lubricants lanolin wax for skis.

) ( 52

التاريخ2019/06/16 :
العالمة التجارية رقم 36193 :
في الصنف 5 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36193
Class: 5
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

العـدد الثامن والعشرون

2020/1/26

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛ 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 الحميــة؛ مــواد الحميــة 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 للحيض؛ 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؛
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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 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
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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
ّ
الحمــى أو الصــداع؛
درجــة حــرارة الجســم أو للتخفيــف مــن
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

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 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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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛
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

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 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 [nonelectric] cheese slicers [non-electric] pizza
cutters [non-electric] bludgeons eyelash curlers
tableware (cutlery, forks and spoons) flat irons.
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Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
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عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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
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
للغواصيــن 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؛
ّ
(مســجلة)؛ أجهــزة
برامــج الحاســوب؛ برمجيــات الحاســوب
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 (إطــارات) 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؛ البطاقــات المغناطيســية المرمــزة؛
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؛
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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 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, wires telescopes televisions
television apparatus temperature indicators theft
prevention installations, electric
thermometers
thermostats video cassettes,

العـدد الثامن والعشرون

2020/1/26

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 المضغوطة واألقــراص الرقمية متعددة
االســتخدامات؛ األجهــزة الســمعية والبصريــة مــع أجهــزة الغنــاء
المترافــق؛ الحافظــات والحمــاالت والحافظــات لألشــرطة الســمعية
والبصريــة واألقــراص المضغوطــة واقــراص الليزر وأقــراص الفيديو
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 الــرأس
[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؛
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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 photography 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] semiconductors 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
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
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أجهــزة اإلرســال [لإلتصــاالت بعيــدة المــدى]؛ أجهــزة اإلرســال
[لإلتصــاالت ُبعيــدة المــدى]؛ محــددات قيــاس التفريــغ؛ الهواتــف
ّ
بخاصيــة الرؤيــة؛ صفــارات إنــذار؛ الصفــارات الرياضيــة؛
المــزود
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؛
برمجيــات ألعــاب الحاســوب ،المســجلة؛ وبرمجيــات الحاســوب،
القابلــة للتحميــل؛ المنشــورات االلكترونيــة (القابلــة للتحميــل)؛
برامــج الحاســوب (البرمجيــات القابلــة للتحميــل)؛ تطبيقــات برمجيات
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 األوتوماتيكيــة
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؛ متتبعــات
الحركــة القابلــة لالرتــداء؛ الخواتــم الذكيــة؛ عصــي التقــاط الصــور
الشــخصية (حمــاالت أحاديــة القائــم محمولــة باليــد)؛ األلــواح البيضاء
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؛

44
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 CD-ROMS 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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التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36196 :
في الصنف 10 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36196
Class: 10
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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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Tokyo, Japan
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 4472البيرة
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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؛

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 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
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صناديــق حفــظ الثلــج؛ صناديــق الثلــج؛ آالت وأجهــزة صنــع الثلــج؛
األباريــق الكهربائيــة؛ 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؛

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 breadmaking 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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العالمة التجارية رقم 36198 :
في الصنف 12 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
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العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المركبــات؛ وأجهــزة النقــل بــرا ،أو جــوا أو بحــرا؛ األجهــزة الحاجبــة
ألشــعة الشــمس للمركبــات؛ األجهــزة المضـ ّ
ـادة للوهــج للمركبــات؛
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 األمتعــة 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 الدراجــات ،الدراجــات الهوائيــة ،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؛ والعــات الســيجار والســجائر
للســيارات؛ الدراجــات الكهربائيــة؛ الطائــرات بــدون طيــار المدنية؛
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 handlecovers wheel covers cigar or cigarette lighters for
automobiles electric bicycles civilian drones camera
drones, delivery drones pet strollers helicams.
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العالمة التجارية رقم 36199 :
في الصنف 14 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36199
Class: 14
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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 :الميداليات
و  /أو العمــات المعدنيــة؛ أزرار األكمــام؛ األقــراط؛ 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

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 ornaments of
precious metal trophies [prize cups] commemorative
shields lucky charms beads for making jewellery,
jewellery hat pins.
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التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36200 :
في الصنف 16 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36200
Class: 16
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛ مواد
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
المتصــاص 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؛ حمــاالت الرســائل؛ فتاحــات
الرســائل؛ األشــرطة الالصقــة وموزعــات األشــرطة الالصقــة؛ مــواد
وأدوات رســم اللوحــات وأقــام الحبــر؛ أطقــم الرســم؛ ألبومــات
الطوابــع والعمــات المعدنيــة؛ أكيــاس القمامــة؛

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, 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,
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أكيــاس النفايــات؛ أكيــاس ثالجــات؛ أكيــاس الهدايــا؛ األكيــاس الورقيــة؛
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
الكرتــون؛ 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؛
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.
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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 musical 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 thumbtacks
tickets typewriter ribbons typewriters [electric or nonelectric] 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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التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36201 :
في الصنف 18 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36201
Class: 18
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
البضائع/الخدمات التالية :
من اجل
ّ

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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؛ 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 عصــي
المشــي؛ أحزمــة األمتعــة؛ وحقائــب الشــاطئ؛ والحقائــب الجلديــة؛
الصناديــق والحافظــات المصنوعــة مــن الجلــود أو مــن األلــواح الجلديــة
أو مــن الجلــود المقلــدة؛ حقائــب اليــد؛ القشــط الجلديــة؛ عصــي صعود
الجبــال؛ حقائــب حمل األدوات الموســيقية؛ أكياس 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

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 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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بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
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Trademark No.:36202
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Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

األثــاث والمرايــا وإطــارات الصــور؛ الحاويــات غيــر المعدنيــة
للتخزيــن أو النقــل؛ العظــام والقــرون وعظــم الحــوت وأم الاللــئ
غيــر المشــغولة أو المشــغولة جزئيــا؛ الصــدف؛ المرشــوم؛
كهرمــان أصفــر؛ المخــدات الهوائيــة؛ الفرشــات الهوائيــة؛
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؛

Goods/Services:

Furniture, mirrors, picture frames containers, not of
metal, for storage or transport unworked or semiworked bone, horn, whalebone or mother-pearl
shells meerschaum yellow amber air 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,
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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 المفاتيح
غيــر المعدنيــة؛ موقفــات األبــواب؛ الكراســي ذات الذراعيــن؛
ّ
األســرة؛ الكراســي الطويلة[أثــاث]؛
الســال غيــر المعدنيــة؛
الصناديــق المصنوعــة مــن الخشــب أو البالســتيك؛ أشــغال
خشــبية؛ الخزائــن؛ عربــات ألجهــزة الكمبيوتــر [أثــاث]؛ صناديــق
مــن الخشــب أو البالســتيك؛ كراســي [مقاعــد]؛ صناديــق للدمــى؛
ســدادات الفليــن؛ خزانــات مالبــس [للتخزيــن]؛ الحاضنــات؛
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
ّ
ألجهــزة الحاســوب [أثــاث]؛ حمــاالت للمظــات؛
أســرة لألطفــال؛
الخزائــن الصغيــرة؛ لوحــات العــرض؛ محابــس [صمامــات] مــن
البالســتيك لهــواء المجــاري؛ طــاوالت التزييــن؛ 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؛
حـ ُ
ســتائر النوافــذ الداخليــة؛ مغطيــات النوافــذ الداخليــة؛ ُ
صـــر
لتغييــر حفاظــات األطفــال؛ طــاوالت تغييــر الحفاظــات لألطفــال؛
االقفــال غيــر المعدنيــة للمركبــات؛ الصوانــي غيــر المعدنيــة؛
حـ ُ
ُ
صـــر لحظائــر لعــب األطفــال؛ المقابــض غيــر المعدنيــة؛ مقابض
مــن الخــزف؛ أســافين أحذيــة غيــر المعدنيــة؛ أوتــاد أحذيــة غيــر
المعدنيــة؛ حمــاالت عــرض الجرائــد؛ مقاعــد الحمــام لألطفــال؛
مناضــد توضــع فــوق الحضــن؛ مناضــد محمولــة

horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, 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] 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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Trademark No.:36203
Class: 21
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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
(المحمولــة)؛ الســال لإلســتخدام المنزلــي؛ أكــواب الشــرب ذات المقابض؛
أقفــاص طيــور؛ الخالطــات غيــر الكهربائيــة لالســتعماالت المنزليــة؛ ألــواح
الكــوي؛ أدوات نــزع األحذيــة؛ فتاحــات القنانــي؛ الســدادات للقنانــي
المصنوعــة مــن الخــزف والخــزف الصينــي والزجــاج والكريســتال 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 الكهربائية؛
ّ
الــدوارة؛ أطقــم تقديــم المشــروبات
مســاند الســكاكين؛ الصوانــي
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؛

Goods/Services:

Household or kitchen utensils and containers combs
and sponges brushes, except paint brushes brushmaking 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,
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
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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)؛ أباريق 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؛ 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؛ الصناديــق
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؛ ومقالــي 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 األقراص؛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؛

56
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 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
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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 النبي ـذ؛ 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

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, handoperated.
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التاريخ2019/06/16 :
العالمة التجارية رقم 36204 :
في الصنف 22 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36204
Class: 22
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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

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
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Date :16/06/2019

التاريخ2019/06/16 :
العالمة التجارية رقم 36205 :

Trademark No.:36205

في الصنف 23 :

Class: 23
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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.
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التاريخ2019/06/16 :
العالمة التجارية رقم 36206 :
في الصنف 24 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36206
Class: 24
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛

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
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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؛
األغطيــة ألغطيــة مقاعــد المرحــاض؛ الحمــاالت أو الربطــات الخلفية
للســتائر؛ مفــارش واقيــة للموائــد [بياضــات للموائــد]؛ منســوجات
ّ
قطنيــة؛ أغطيــة
لألســرة [شراشــف]؛ األقمشــة لالســتخدامات
النســيجية؛ مناشــف للوجــه مــن النســيج؛ لبــاد؛ النســيج الصوفــي
المزيــن (قمــاش)؛ نســيج القنــب؛ أقمشــة الطــاوالت (غيــر الورقية)؛
المخمــل؛ القمــاش الصوفــي؛ المناديــل القماشــية إلزالــة الماكياج؛
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

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 make-up [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 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
]textile 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.
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التاريخ2019/06/16 :
العالمة التجارية رقم 36207 :
في الصنف 25 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36207
Class: 25
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛

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
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القفــازات بــدون أماكــن لألصابــع؛ األحزمــة [مالبــس]؛ مالبــس
األطفــال والرجــال والنســاء؛ ألبســة األطفــال؛ ســراويل الرضــع
(مالبــس)؛ مريــات لألطفــال غيــر الورقيــة؛ المالبــس الداخليــة؛
مالبــس النــوم وثيــاب النوم؛ أرواب االســتحمام؛ حماالت 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؛ 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 التــي 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؛ أحذيــة
ّ
مشــدات الصــدر والبطــن [مالبــس داخليــة)؛ مالبــس
الجمبــاز؛
ممارســة التماريــن البدنيــة؛ األوشــحة؛ مالبــس راكبــي الدراجــات؛
أغطيــة العينيــن للنــوم؛ مالبــس تحتــوي علــى مــواد تخســيس؛
مالبــس مطــرزة؛ حاميــات الكعــب لألحذيــة

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 kerchiefs bandanas [neckerchiefs
bath sandals bath slippers ski boots boots braces for
]clothing [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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العالمة التجارية رقم 36208 :
في الصنف 26 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Date :16/06/2019
Trademark No.:36208
Class: 26
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan
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عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛ 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 عــدا 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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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 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 needlethreaders 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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الســجاد ،والبســط ،الحصــر والمــواد التــي تصنــع منهــا الحصــر،
المشــمعات لتغطيــة االرضيــات وغيرهــا مــن المــواد لتغطيــة
االرضيــات المكشــوفة؛ عالقــات الحائــط ،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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors wall hangings,
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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التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36210 :
في الصنف 28 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36210
Class: 28
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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؛

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
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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]؛ 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 ،األلعــاب المائيــة ،وللرياضــات واألنشــطة؛ كــرات
الشــاطئ؛ آالت التســلية ،اآلليــة والعاملــة بالقطــع النقديــة؛
الحقائــب المصممــة خصيصــا للزالجــات وألــواح التزلــج علــى
المــاء؛ بطاقــات لعبــة البنغــو؛ 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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chess games chessboards Christmas trees of synthetic
materials Christmas tree stands conjuring apparatus
cosaques [toy fireworks] cups for dice darts dice
;dolls&apos; 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] spinning 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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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؛

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
seafood fish and seafood, tinned [canned (Am.)] food
products made from/prepared from seafood albumen
for culinary purposes alginates for culinary purposes
preserved beans milk shakes milk beverages, milk
]predominating fermented vegetable foods [kimchi
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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

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].

) ( 71

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36212 :
في الصنف 30 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36212
Class: 30
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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؛ الكاتشــب؛

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 coffeebased beverages cookies popcorn corn flakes icecream curry [spice] custard cereal flakes flavourings,
other than essential oils confectionery ices fruit jellies
(confectionary) gingerbread syrup infusions, not
]medical ketchup liquorice lozenges [confectionery
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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؛ األطعمة
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؛ قطــر
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

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
]cereal 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.
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التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36213 :
في الصنف 32 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Date :16/06/2019
Trademark No.:36213
Class: 32
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan
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عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
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

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 [nonalcoholic] tomato juice [beverage] energy drinks
isotonic beverages protein-enriched sports beverages
non-alcoholic essences and fruit extracts for making
beverages.

) ( 73

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36214 :
في الصنف 34 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36214
Class: 34
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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.
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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
لألطفــال 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؛

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,
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خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة وخدمــات الطلبــات البريديــة
المتعلقــة ببيــع أعــواد األكل وأدوات القطــع والبورســان واالدوات و
االوعيــة الخزفيــة ومنتجــات الكريســتال واألوانــي المطليــة بالمينــا
ّ
والفضيــات واألوانــي 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 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 العنق
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 والتماثيل
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
واألشــرطة الورقيــة ومرشــحات القهــوة مــن الــورق؛
قواويــر الــورد الورقيــة ِ
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 البيــع 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

69
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 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, straps of leather or imitation of leather
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ّ
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 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 البيع
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 وقــت 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 برامج
الســفر المتكــرر؛ خدمــات التدقيــق المالــي؛ خدمــات العالقــات اإلعالميــة؛
ّ
المعــدات المنزليــة فــي مرافــق
خدمــات اتصــاالت الشــركات؛ تأجيــر
العمــل المشــترك
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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,
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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التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36216 :
في الصنف 41 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36216
Class: 41
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

الخدمــات الترفيهيــة؛ خدمــات التســلية؛ خدمــات المالهــي ومــدن
المالهــي والترفيــه؛ خدمــات صــاالت أجهــزة ألعــاب تعمــل بالنقــود؛
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 الكتــب ،خدمــات النصــوص
والمجــات والصحــف والمنشــورات 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؛ 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 االلكترونــي؛ خدمــات األلعــاب ّ
المقدمــة إلكترونيــا (مــن شــبكة
الحاســوب)؛

Goods/Services:

Entertainment amusements amusement parks, theme
parks amusement arcade services educational services
organization, production and presentation of shows,
concerts, live performances, theatrical performances,
exhibitions, sports competitions, sporting and cultural
activities music halls cinema theatres cinema
services cabarets movie studios discotheque services
club services publication of books, texts, magazines,
newspapers and periodicals library services providing
facilities for entertainment, exhibitions, concerts,
shows, performances, sports, games, recreation and
cultural activities health club services holiday camp
services provision of information relating to education,
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
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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 من
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
عــن األفــام اإلعالنيــة؛ عــروض ســينمائية؛ خدمــات تقديــم المعلومــات
حــول التعليــم؛ خدمــات تقديــم معلومــات الترفيــه؛ خدمــات األلعــاب
ّ
المقدمــة إلكترونيــا 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؛ التدريــب العملــي
[العــرض]؛ خدمــات الترجمــة؛ خدمــات ترتيــب وعقــد ورشــات العمــل
[تدريــب]؛ خدمــات الترفيــه ،تحديــدا :توفيــر 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 الطلــب؛ توزيــع األفــام؛
ّ
المقدمــة مــن قبــل مســاعدي ذوي االحتياجــات
الخدمــات التعليميــة
ّ
الخاصــة؛ الفحوصــات التعليميــة للمســتخدمين التــي تؤهــل تســيير
الطائــرات بــدون طيــار؛ خدمــات الهندســة الصوتيــة للفعاليــات؛ خدمــات
فنيــي اإلضــاءة للفعاليــات؛ خدمــات إخــراج األفــام عــدا عــن األفــام
اإلعالنيــة
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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 cinefilms 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, 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 animal
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 videoon-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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Date :16/06/2019
Trademark No.:36217
Class: 42
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan
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 4472البيرة
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Applicant for Correspondence: Saba & Co.
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الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات األبحــاث والتصاميــم المتعلقــة
بهــا؛ خدمــات التحليــل الصناعــي وخدمــات البحــوث الصناعيــة؛
خدمـــات تصميــم وتطويــر قطــع وبرمجيــات الحاســوب؛ خدمــات تقديــم
االستشــارات اإلشــرافية والمعماريــة؛ 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

Goods/Services:

Scientific and technological services and research
and design relating thereto industrial analysis and
industrial research services design and development
of computer hardware 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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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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) ( 78
Date :16/06/2019

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36219 :

Trademark No.:36219

في الصنف 44 :

Class: 44
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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.

) ( 79

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36220 :
في الصنف 8 :

Date :16/06/2019
Trademark No.:36220
Class: 8
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Applicant Name: La Roch General Trading Co. and
contracting

بإسم  :شركة الروش للتجارة العامة والمقاوالت
العنوان  :الكويت – الفنطاس – ص.ب  ،232رمز بريدي
50013
عنوان التبليغ :
شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس – شارع رفيديا
عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص ب 219

Applicant Address :Kuwait - Al-Fintas - PO Box 232,
postal code 50013
Applicant for Correspondence: SMAS
INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box
219

Goods/Services:
Razors

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شفرات الحالقة

) ( 80
Date :16/06/2019

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36221 :

Trademark No.:36221

في الصنف 8 :

Class: 8

بإسم  :شركة الروش للتجارة العامة والمقاوالت
العنوان  :الكويت – الفنطاس – ص.ب  ،232رمز بريدي
50013
عنوان التبليغ  :شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس
– شارع رفيديا عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص
ب 219
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شفرات الحالقة

Applicant Name: La Roch General Trading Co. and
contracting
Applicant Address :Kuwait - Al-Fintas - PO Box 232,
postal code 50013
Applicant for Correspondence: SMAS
INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box
219

Goods/Services:
Razors

) ( 81

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36222 :
في الصنف 8 :

Date :16/06/2019
Trademark No.:36222
Class: 8
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بإسم  :شركة الروش للتجارة العامة والمقاوالت
العنوان  :الكويت – الفنطاس – ص.ب  ،232رمز بريدي
50013
عنوان التبليغ  :شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس
– شارع رفيديا عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص
ب 219
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شفرات الحالقة

Applicant Name: La Roch General Trading Co. and
contracting
Applicant Address :Kuwait - Al-Fintas - PO Box 232,
postal code 50013
Applicant for Correspondence: SMAS
INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box
219

Goods/Services:
Razors

) ( 82
Date :16/06/2019

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36223 :

Trademark No.:36223

في الصنف 2 :

Class: 2
Applicant Name: Al-Jazeera Factory for Paints
Company

بإسم  :شركة مصنع الجزيرة للدهانات
العنوان  :خميس مشيط ص ب  1900خميس مشيط
 61961المملكة العربية السعودية

Applicant Address :Khamis Mushayt P.O Box 1900
Khamis Mushayt 61961 Saudi Arabia

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 :

Goods/Services:

الدهانــات والورنيــش وطــاءات اللــك ،مــواد الوقايــة مــن الصــدأ
ومــواد حفــظ الخشــب مــن التلــف ،مــواد التلويــن ،مــواد تثبيــت
األلــوان ،راتنــج طبيعــي خــام ،معــادن فــي شــكل رقائق أو مســحوق
إلســتخدام الدهانيــن وفنيــي الديكــور وعمــال الطباعــة والفنانيــن

Paints, varnishes, lacquers preservatives against rust
and against deterioration of wood colorants mordants
raw natural resins metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists

) ( 83

التاريخ2019/06/16 :

Date :16/06/2019
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العالمة التجارية رقم 36224 :

Trademark No.:36224

في الصنف 2 :

Class: 2
Applicant Name: Al-Jazeera Factory for Paints
Company

بإسم  :شركة مصنع الجزيرة للدهانات
العنوان  :خميس مشيط ص ب  1900خميس مشيط
 61961المملكة العربية السعودية
عنوان التبليغ :
شركة سماس للملكية الفكرية  -نابلس – شارع رفيديا
عمارة برج المدنية – الطابق السادس ص ب 219
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Address :Khamis Mushayt P.O Box 1900
Khamis Mushayt 61961 Saudi Arabia
Applicant for Correspondence: SMAS
INTELLECTUAL PROPERTY - Nablus- PO box
219 TEL 092389202

Goods/Services:

Paints, varnishes, lacquers preservatives against
rust and against deterioration of wood colorants
mordants raw natural resins metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists

الدهانــات والورنيــش وطــاءات اللــك ،مــواد الوقايــة مــن الصــدأ
ومــواد حفــظ الخشــب مــن التلــف ،مــواد التلويــن ،مــواد تثبيــت
األلــوان ،راتنــج طبيعــي خــام ،معــادن فــي شــكل رقائق أو مســحوق
إلســتخدام الدهانيــن وفنيــي الديكــور وعمــال الطباعــة والفنانيــن

) ( 84

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36226 :
في الصنف 33 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :16/06/2019
Trademark No.:36226
Class: 33
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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

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 premixed alcoholic beverages, other than beer-based.
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) ( 85

Date :16/06/2019

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36227 :

Trademark No.:36227

في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: ola abdelqader ibrahim shhab

بإسم  :عال عبد القادر ابراهيم شهاب

Applicant Address :nablus- share’e faysal - jawal
:0599900500

العنوان  :نابلس  -شارع فيصل  -جوال 0599900500:
عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع فيصل  -جوال
0599900500:
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: nablus- share’e faysal
- jawal :0599900500

Goods/Services:

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.

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

) ( 86

التاريخ2019/06/16 :

العالمة التجارية رقم 36228 :
في الصنف 28 :
بإسم  :زينات احمد محمد الشريف
العنوان  :الخليل جبل الشريف
عنوان التبليغ  :الخليل جبل الشريف
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معدات رياضية

Date :16/06/2019
Trademark No.:36228
Class: 28
Applicant Name: ZINAT AHMAD MOH AL SHERIF
Applicant Address : Hebron Mount Sharif
Applicant for Correspondence: Hebron Mount Sharif

Goods/Services:
SPORT MACHINES
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) ( 87
Date :17/06/2019

التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36229 :

Trademark No.:36229

في الصنف 41 :

Class: 41
Applicant Name: AMANKO PAL LLIAKA
ALBADANIEH

بإسم  :شركة امانكو بال للياقة البدنية

Applicant Address : Hebron Mount Sharif

العنوان  :الخليل جبل الشريف

Applicant for Correspondence: Hebron Mount Sharif

عنوان التبليغ  :الخليل جبل الشريف

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

HEALTH CLUB SERVICES

خدمات النوادي الصحية

) ( 88
التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36230 :
في الصنف 35 :
بإسم  :ربيع محمد فايز عبد فالح
العنوان  :نابلس أول شارع عمان مفرق الحسبة بجانب
البنك اإلسالمي الفلسطيني
عنوان التبليغ  :نابلس أول شارع عمان مفرق الحسبة
بجانب البنك اإلسالمي الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه االعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي

Date :17/06/2019
Trademark No.:36230
Class: 35
Applicant Name: Rabee Mohammad Fayez Abed
Falah
Applicant Address :Nablus Awal Sahre’ Amman
Mafraq Alhesbe Bejaneb Albank Alislami Alfalastini
’Applicant for Correspondence: Nablus Awal Sahre
Amman Mafraq Alhesbe Bejaneb Albank Alislami
Alfalastini

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
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) ( 89

التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36231 :
في الصنف 3 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36231
Class: 3
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛

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
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مســتحضرات الوقايــة مــن اشــعة الشــمس؛ مســتحضرات تبييض
[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)؛ ورق الصنفــرة؛ الخشــب
المعطــر؛ شــامبو للحيوانــات األليفــة؛ كريمــات لألحذيــة؛ ملمعــات
لألحذيــة؛ شــمع لألحذيــة؛ مســتحضرات تنعيــم [تنشــية]؛ صابون
النســيج ليصبــح ناصــع اللــون؛ ملمــع نشــوي ألغــراض الغســيل؛
ّ
بأشــعة الشــمس؛ المناديــل
مســتحضرات تســمير البشــرة
المشــربة بلوشــن مســتحضرات 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

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 makeup preparations make-up removing preparations
mascara mouth washes, 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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Goods/Services:

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؛ الفتائــل للشــموع؛
زيــت الديــزل؛ زيــت الديــزل؛ زيــت الغــاز؛ غــاز الوقــود؛ غــاز النفــط؛
الكيروســين؛ البنزيــن؛ المزلقــات؛ دهــن الصــوف؛ شــمع للزالجــات

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 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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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؛ معقمــات؛ بلســم
لغايــات طبيــة؛ ضمــادات صحيــة؛ ضمــادات للحيــض؛ الضمــادات
لغايــات التضميــد؛ والمســتحضرات العالجيــة لالســتحمام؛

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
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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؛
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
ّ
المعــدة للغايــات الطبيــة؛ أغذيــة
الحميــة ،المــواد والمشــروبات
الحميــة؛ مــواد الحميــة 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)
لغايــات 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
ّ
الحمــى أو الصــداع؛ مــواد
حــرارة الجســم أو للتخفيــف مــن
التضميــد (طبيــة)؛ عقاقيــر لالســتخدام الطبــي؛

84
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 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 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
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مخففــات الحمــى؛ شــاي األعشــاب؛ كمادات خردل؛ 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؛ مزلقات
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

febrifuges herb teas mustard poultices medical
preparations for slimming purposes dietary fibre
dietary supplements for animals babies’ napkinpaints [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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36234 :
في الصنف 33 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36234
Class: 33
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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

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 premixed alcoholic beverages, other than beer-based.
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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36235 :
في الصنف 8 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36235
Class: 8
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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؛
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

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 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 (handoperated 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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36236 :
في الصنف 9 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36236
Class: 9
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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
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؛

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 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
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أجــراس كهربائيــة لألبــواب؛ أجهــزة الترجمــة اإللكترونيــة
الموضوعــة بالجيــب؛ طفايــات الحريــق؛ األفــام المعروضــة؛
أجهــزة اإلنــذار ضــد الحرائــق؛ األضــواء الوميضيــة (فوتورغرافــي)؛
براويــز (إطــارات) 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؛ البطاقــات المغناطيســية المرمــزة؛ أجهــزة
ّ
المكبــرة؛
التشــفير المغناطيســية؛ المغناطيســات؛ والعدســات
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 المتكاملة]؛
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 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؛
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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, 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 photography floppy
disks head cleaning tapes [recording] hygrometers
integrated circuits intercommunication apparatus
]interfaces [for computers
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أجهــزة الذاكــرة الحاســوبية؛ األجهــزة الطرفيــة للحواســيب؛
ّ
[معــدات معالجــة البيانــات]؛ أوســاط
قارنــات صوتيــة؛ قارنــات
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 الــرأس
[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]؛
ّ
بخاصيــة الرؤيــة؛
محــددات قيــاس التفريــغ؛ الهواتــف المــزود
صفــارات إنــذار؛ 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؛ 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
األوتوماتيكيــة 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 ؛
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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] semiconductors 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
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,
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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؛ متتبعــات
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؛

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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Goods/Services:

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

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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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛ 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؛

92
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 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
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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؛

]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
ألشــعة الشــمس للمركبــات؛ األجهــزة المضـ ّ
ـادة للوهــج للمركبــات؛
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؛

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
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مســاند الــرأس لمقاعــد المركبــات؛ أغطيــة لعربــات األطفــال؛
أغطيــة محــركات المركبــات؛ أبــواق للســيارات؛ أغطيــة لمحــاور
العجــات؛ محــاور عجــات المركبــات؛ حامــات األمتعــة 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 الدراجــات ،الدراجــات
الهوائيــة ،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؛ والعــات 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

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 handlecovers wheel covers cigar or cigarette lighters for
automobiles electric bicycles civilian drones camera
drones, delivery drones pet strollers helicams.
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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 العمالت
المعدنيــة؛ أزرار األكمــام؛ األقــراط؛ 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

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 ornaments of
precious metal trophies [prize cups] commemorative
shields lucky charms beads for making jewellery,
jewellery hat pins.
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Class: 16
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Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛ مواد
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
المتصــاص 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؛ حمــاالت 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؛
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؛

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, 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 bookmarkers cabinets for stationery canvas for painting
note books diaries file [stationery] writing pads,
memo pads, writing paper drawing paper writing
cases chalks, blackboards,
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مســاند الكتــب ومؤشــرات الكتــب؛ مؤشــرات صفحــات الكتــب؛
الخزائــن للقرطاســية؛ لوحــات الرســم القماشــية؛ الدفاتــر؛ مذكــرات
يوميــة؛ الملفات [القرطاســية]؛ مســاند الكتابة ودفاتــر المالحظات
وورق الكتابــة؛ ورق رســم؛ حافظــات مســتلزمات الكتابة ؛ 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 المصنوعة
مــن الــورق و  /أو مــن الكرتــون؛ ورق شــفاف؛ المناديــل الورقيــة؛
أكيــاس حفــظ وجبــات الغــداء الورقيــة؛ صناديــق المالبــس
والصناديــق المصنوعــة مــن الكرتــون؛ 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؛ 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؛
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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
]musical 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 thumbtacks
tickets typewriter ribbons typewriters [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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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
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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36242 :
في الصنف 18 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36242
Class: 18
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ّ
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؛
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 عصــي
المشــي؛ أحزمــة األمتعــة؛ وحقائــب الشــاطئ؛ والحقائــب الجلديــة؛
الصناديــق والحافظــات المصنوعــة مــن الجلــود أو مــن األلــواح
الجلديــة أو مــن الجلــود المقلــدة؛ حقائــب اليــد؛ القشــط الجلديــة؛

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 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
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عصــي صعــود الجبال؛ حقائــب حمل األدوات الموســيقية؛ أكياس
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

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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36243 :
في الصنف 20 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36243
Class: 20
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

األثــاث والمرايــا وإطــارات الصــور؛ الحاويــات غيــر المعدنيــة
للتخزيــن أو النقــل؛ العظــام والقــرون وعظــم الحــوت وأم الاللــئ
غيــر المشــغولة أو المشــغولة جزئيــا؛ الصــدف؛ المرشــوم؛
كهرمــان أصفــر؛ المخــدات الهوائيــة؛ الفرشــات الهوائيــة؛
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؛

Goods/Services:

Furniture, mirrors, picture frames containers, not of
metal, for storage or transport unworked or semiworked bone, horn, whalebone or mother-pearl
shells meerschaum yellow amber air 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
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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؛ 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؛
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curtain rollers curtain tie-backs cushions towel
dispensers pet kennels bed, furniture, door fittings
embroidery frames fans for personal use [nonelectric] 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] 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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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
حـ ُ
الداخليــة؛ مغطيــات النوافــذ الداخليــة؛ ُ
صـــر لتغييــر حفاظــات
األطفــال؛ طــاوالت تغييــر الحفاظــات لألطفــال؛ االقفــال غيــر
حـ ُ
المعدنيــة للمركبــات؛ الصوانــي 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
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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36244 :
في الصنف 21 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36244
Class: 21
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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 (المحمولــة)؛ الســال
لإلســتخدام المنزلــي؛ أكــواب الشــرب ذات المقابــض؛ أقفــاص
طيــور؛ الخالطــات غيــر الكهربائيــة لالســتعماالت المنزليــة؛
ألــواح الكــوي؛ أدوات نــزع األحذيــة؛ فتاحــات القنانــي؛ الســدادات
للقنانــي المصنوعــة مــن الخــزف والخــزف الصينــي والزجــاج
والكريســتال 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؛

Household or kitchen utensils and containers combs
and sponges brushes, except paint brushes brushmaking 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,
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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:
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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؛
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؛
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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 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 [handoperated] clothes-pegs portable coldboxes, nonelectric cookie jars cooking utensils,
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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؛ الصناديــق 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؛ ومقالــي القلــي؛ األقمــاع؛ قفــازات ألعمال
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
النبيـذ؛ 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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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 :17/06/2019

التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36245 :

Trademark No.:36245

في الصنف 22 :

Class: 22
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

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

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
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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36246 :
في الصنف 23 :

Date :17/06/2019
Trademark No.:36246
Class: 23
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Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الغــزول والخيطــان؛ خيــوط وغــزل مــن القطــن؛ خيــوط وغــزل
للتطريــز؛ خيــوط وغــزل للخياطــة؛ خيــوط وحبــال صغيــرة مغزولــة؛
صــوف مغــزول؛ خيــوط وغــزل الصــوف

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.
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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36247 :
في الصنف 24 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36247
Class: 24
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛

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
make-up [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
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بياضــات األســرة مــن الــورق؛ األغطية القماشــية لحمــاالت المناديل
أو المحــارم؛ أغطيــة مقابــض األبــواب؛ أغطيــة مقاعــد المراحيــض؛
األغطيــة ألغطيــة مقاعــد المرحــاض؛ الحمــاالت أو الربطــات الخلفيــة
للســتائر؛ مفــارش واقيــة للموائــد [بياضــات للموائــد]؛ منســوجات
ّ
لألســرة [شراشــف]؛ األقمشــة لالســتخدامات
قطنيــة؛ أغطيــة
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

bedding bed linen of paper textile covers for napkin
or tissue holders 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 textile 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.
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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36248 :
في الصنف 25 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36248
Class: 25
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛

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,
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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؛ االحذيــة واالحذيــة الرياضية؛ 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 التــي 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؛ المالبس
الداخليــة؛ أزيــاء موحــدة؛ الســترات بــدون أكمــام؛ البــدالت الرطبــة
للتزلــج علــى الميــاه؛ أربطــة المعاصــم [مالبــس]؛ المالبــس الداخلية
ّ
مشــدات الصــدر والبطــن [مالبــس
النســائية؛ أحذيــة الجمبــاز؛
داخليــة)؛ مالبــس ممارســة التماريــن البدنيــة؛ األوشــحة؛ مالبــس
راكبــي الدراجــات؛ أغطيــة العينيــن للنــوم؛ مالبــس تحتــوي علــى
مــواد تخســيس؛ مالبــس مطــرزة؛ حاميــات الكعــب لألحذيــة

panty hoses garter belts socks, stocking and panty
hose suspenders shoes, sports shoes slippers beach
shoes masquerade costumes sleeve protectors
kerchiefs bandanas [neckerchiefs] bath sandals
bath slippers ski boots boots braces for clothing
[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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36249 :
في الصنف 26 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36249
Class: 26
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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؛ 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 عــدا 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

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 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 needlethreaders 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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36250 :
في الصنف 27 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Date :17/06/2019
Trademark No.:36250
Class: 27
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.
Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan
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Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الســجاد ،والبســط ،الحصــر والمــواد التــي تصنــع منهــا الحصــر،
المشــمعات لتغطيــة االرضيــات وغيرهــا مــن المــواد لتغطيــة
االرضيــات المكشــوفة؛ عالقــات الحائــط ،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

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors wall hangings,
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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36251 :
في الصنف 28 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36251
Class: 28
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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؛

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
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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]؛
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 متحركة؛
أقنعــة مســرحية؛ أقنعــة اللعــب؛ هواتف نقالــة [لعب]؛ ألعــاب نماذج
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 ،األلعــاب المائيــة ،وللرياضــات
واألنشــطة؛ كــرات الشــاطئ؛ آالت التســلية ،اآلليــة والعاملــة بالقطــع
النقديــة؛ الحقائــب المصممــة خصيصــا للزالجــات وألــواح التزلــج
علــى المــاء؛ بطاقــات لعبــة البنغــو؛ 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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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; 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] spinning 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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36252 :
في الصنف 29 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36252
Class: 29
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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)؛

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
seafood fish and seafood, tinned [canned (Am.)] food
products made from/prepared from seafood albumen
for culinary purposes alginates for culinary purposes
preserved beans milk shakes milk beverages, milk
]predominating fermented vegetable foods [kimchi
]sesame oils tahini [sesame seed paste
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األســماك والمأكــوالت البحريــة المصنعــة والمحفوظــة؛ االســماك
والمأكــوالت البحريــة المعلبــة؛ المنتجــات الغذائيــة المصنوعــة
َ
المعــدة مــن زالل المأكــوالت البحريــة ألغــراض الطهــي؛
مــن /
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

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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36253 :
في الصنف 30 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36253
Class: 30
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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 القهوة؛خلطــات ومســتحضرات
لالســتخدام كبديــل للقهــوة؛

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
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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؛ 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 ملكات النحل 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

coffee-based beverages cookies popcorn corn
flakes ice-cream curry [spice] 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 wheatbased 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
]cereal 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.
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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36254 :
في الصنف 32 :

Date :17/06/2019
Trademark No.:36254
Class: 32
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Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

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

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 [nonalcoholic] tomato juice [beverage] energy drinks
isotonic beverages protein-enriched sports beverages
non-alcoholic essences and fruit extracts for making
beverages.
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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36255 :
في الصنف 34 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36255
Class: 34
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنــوان  ،1-6-1 :أوســاكي ،شــيناغاوا -كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص .ب
 4472البيــرة

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 الثقاب؛
المنافــض؛ ورق الســجائر؛ علــب ســيجار؛ علــب الســجائر؛ قطاعــات
ســيجار؛ حمــاالت الســيجار؛ فالتــر 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
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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

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.
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التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36256 :
في الصنف 35 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :19/06/2019
Trademark No.:36256
Class: 35
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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

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,

العـدد الثامن والعشرون

2020/1/26

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 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
واألشــرطة
الورقيــة إلزالــة الماكيــاج وأغطيــة قواويــر الــورد الورقيــة ِ
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؛

116
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 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,
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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 البيــع 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 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؛
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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, 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
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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 وقــت 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

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, 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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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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
الكتــب ،خدمــات النصــوص والمجــات والصحــف والمنشــورات
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؛ 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 عــن األفــام اإلعالنيــة؛
عــروض ســينمائية؛ خدمــات تقديــم المعلومــات حــول التعليــم؛
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Goods/Services:

Entertainment amusements amusement parks, theme
parks amusement arcade services educational services
organization, production and presentation of shows,
concerts, live performances, theatrical performances,
exhibitions, sports competitions, sporting and cultural
activities music halls cinema theatres cinema
services cabarets movie studios discotheque services
club services publication of books, texts, magazines,
newspapers and periodicals library services providing
facilities for entertainment, exhibitions, concerts,
shows, performances, sports, games, recreation and
cultural activities health club services holiday camp
services provision of information relating to education,
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 cinefilms

العـدد الثامن والعشرون

120

2020/1/26

ّ
المقدمــة
خدمــات تقديــم معلومــات الترفيــه؛ خدمــات األلعــاب
إلكترونيــا 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؛ خدمات تأجيــر األفالم
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؛ التدريــب العملــي [العــرض]؛ خدمــات الترجمــة؛
خدمــات ترتيــب وعقــد ورشــات العمــل [تدريــب]؛ خدمــات
الترفيــه ،تحديــدا :توفيــر 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 الطلــب؛ توزيــع األفــام؛ الخدمــات
ّ
المقدمــة مــن قبــل مســاعدي ذوي االحتياجــات
التعليميــة
ّ
الخاصــة؛ الفحوصــات التعليميــة للمســتخدمين التــي تؤهــل
تســيير الطائــرات بــدون طيــار؛ خدمــات الهندســة الصوتيــة
للفعاليــات؛ خدمــات فنيــي اإلضــاءة للفعاليــات؛ خدمــات إخــراج
األفــام عــدا عــن األفــام اإلعالنيــة

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, 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 animal
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 videoon-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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العالمة التجارية رقم 36258 :
في الصنف 42 :

Date :17/06/2019
Trademark No.:36258
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Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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؛ 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 اإلنترنت
لآلخريــن؛ خدمــات تحويــل بيانــات برامــج الحاســوب والبيانــات
[تحويــل غيــر مــادي]؛ خدمــات اســتضافة مواقــع الحاســوب (مواقع
انترنــت)؛ خدمــات الحوســبة علــى شــبكة االنترنــت؛ خدمــات تأجير
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

Goods/Services:

Scientific and technological services and research
and design relating thereto industrial analysis and
industrial research services design and development
of computer hardware 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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التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36259 :
في الصنف 43 :
بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.

Date :17/06/2019
Trademark No.:36259
Class: 43
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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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Date :17/06/2019

التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36260 :

Trademark No.:36260

في الصنف 44 :

Class: 44
Applicant Name: Sanrio Company, Ltd.

بإسم  :سانريو كومباني ،أل تي دي.
العنوان  ،1-6-1 :أوساكي ،شيناغاوا -كو  ،طوكيو  ،اليابان

Applicant Address :1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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.

) ( 119

التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36261 :

Date :17/06/2019
Trademark No.:36261
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في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :هيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي.

Applicant Name: HELL Energy Magyarorszag Kft

العنوان  1075 :بودابست ،كارولي كرت ،1 .هنغاريا

Applicant Address :1075 Budapest, Karoly krt. 1.,
Hungary

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

القهــوة؛ منكهــات القهــوة؛ مشــروبات أساســها القهــوة؛
مســتخلصات القهــوة؛ خالصــات القهــوة؛ ركازات القهــوة؛
مشــروبات قهــوة مــع حليــب؛ قهــوة منزوعــة الكافييــن؛ قهــوة
منكهــة؛ قهــوة مخمــرة؛ مســتخلصات القهــوة مــن الشــعير؛ قهــوة
مثلجــة؛ مشــروبات قهــوة.

;Coffee; Coffee flavourings; Coffee-based beverages
;Coffee extracts; Coffee essences; Coffee concentrates
;Coffee beverages with milk; Decaffeinated coffee
Flavoured coffee; Coffee in brewed form; Malt coffee
extracts; Iced coffee; Coffee drinks.

) ( 120

التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36262 :
في الصنف 30 :

Date :17/06/2019
Trademark No.:36262
Class: 30

بإسم  :هيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي.

Applicant Name: HELL Energy Magyarorszag Kft

العنوان  1075 :بودابست ،كارولي كرت ،1 .هنغاريا

Applicant Address :1075 Budapest, Karoly krt. 1.,
Hungary

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

القهــوة؛ منكهــات القهــوة؛ مشــروبات أساســها القهــوة؛
مســتخلصات القهــوة؛ خالصــات القهــوة؛ ركازات القهــوة؛
مشــروبات قهــوة مــع حليــب؛ قهــوة منزوعــة الكافييــن؛ قهــوة
منكهــة؛ قهــوة مخمــرة؛ مســتخلصات القهــوة مــن الشــعير؛ قهــوة
مثلجــة؛ مشــروبات قهــوة.

Goods/Services:

;Coffee; Coffee flavourings; Coffee-based beverages
;Coffee extracts; Coffee essences; Coffee concentrates
;Coffee beverages with milk; Decaffeinated coffee
Flavoured coffee; Coffee in brewed form; Malt coffee
extracts; Iced coffee; Coffee drinks.

العـدد الثامن والعشرون

125

2020/1/26

) ( 121
Date :17/06/2019

التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36263 :

Trademark No.:36263

في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :هيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي.

Applicant Name: HELL Energy Magyarorszag Kft

العنوان  1075 :بودابست ،كارولي كرت ،1 .هنغاريا

Applicant Address :1075 Budapest, Karoly krt. 1.,
Hungary

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

مشــروبات أساســها الشــاي؛ خالصــات الشــاي؛ منكهــات مــن
الشــاي؛ شــاي ســريع الذوبــان؛ شــاي مثلــج؛ مشــروبات أساســها
الشــاي بنكهــة الفواكــه؛ شــاي الفواكــه؛ منكهــات للمشــروبات
بخــاف الزيــوت العطريــة.

;Tea-based beverages; tea essences; flavourings of tea
instant tea; iced tea; tea-based beverages with fruit
flavoring; fruit teas; flavourings, other than essential
oils, for beverages.

) ( 122

التاريخ2019/06/17 :

العالمة التجارية رقم 36264 :
في الصنف 32 :

Date :17/06/2019
Trademark No.:36264
Class: 32

بإسم  :هيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي.

Applicant Name: HELL Energy Magyarorszag Kft

العنوان  1075 :بودابست ،كارولي كرت ،1 .هنغاريا

Applicant Address :1075 Budapest, Karoly krt. 1.,
Hungary

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مشــروبات غيــر كحوليــة بنكهــة الشــاي؛ مشــروبات بنكهــة
ً
مقويــة؛ خالصــات لتحضيــر
الفواكــه؛ مشــروبات غذائيــة
ً
المشــروبات؛ ميــاه منكهــة.

Non-alcoholic beverages flavoured with tea; fruit;flavoured beverages; nutritionally fortified beverages
essences for making beverages; flavoured waters.

) ( 123

Date :18/06/2019

التاريخ2019/06/18 :

العالمة التجارية رقم 36265 :

Trademark No.:36265

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: August Storck KG

بإسم  :أوغست ستورك كيه جي

Applicant Address :Waldstrasse 27, 13403 Berlin,
Germany

العنوان  :ولدشتراس  ،27دي 13403-برلين ،المانيا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب
 ، 74رام الله

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الحلويــات والشــوكوالته ومنتجــات الشــوكوالته والمعجنــات
,والبوظــة ومســتحضرات لصنــع المنتجــات المذكــورة اعــاه
المشــمولة فــي الصنــف .30

Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries, ice-cream, preparations for making the
aforementioned products included in class 30.

) ( 124

التاريخ2019/06/18 :

العالمة التجارية رقم 36266 :
في الصنف 5 :
بإسم  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا

18/06/2019:Date
36266:No. Trademark
Class: 5
Applicant Name: Novartis AG
Applicant Address :4002 Basel, Switzerland
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Applicant for Correspondence: Aziz, Fouad and Raja
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

العـدد الثامن والعشرون

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

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations.

.المستحضرات الصيدالنية

( 125 )

Date :18/06/2019

2019/06/18 :التاريخ

36267 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36267

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Novartis AG

 نوفارتس ايه جي: بإسم

Applicant Address :4002 Basel, Switzerland

 سويسرا، بازل4002 : العنوان

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

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

Goods/Services:

Pharmaceutical preparations and substances
chemicals and chemical preparations and substances
used in pharmaceuticals or medicines.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

المســتحضرات والمــواد الصيدالنيــة؛ المــواد الكيميائيــة
والمســتحضرات والمــواد الكيميائيــة المســتخدمة فــي المــواد
.الصيدالنيــة أو األدويــة

( 126 )

Date :18/06/2019
Trademark No.:36268
Class: 10
Applicant Name: Novartis AG
Applicant Address :4002 Basel, Switzerland

2019/06/18 :التاريخ

36268 : العالمة التجارية رقم
10 : في الصنف
 نوفارتس ايه جي: بإسم
 سويسرا، بازل4002 : العنوان

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

األجهــزة واألدوات الجراحيــة والطبيــة؛ األجهــزة واألدوات الطبيــة
ال ســيما أجهــزة االختبــار لغايــات طبيــة أو األجهــزة المعــدة
الســتخدامها فــي التحليــل الطبــي أو أجهــزة التشــخيص لغايــات
طبيــة؛ أنظمــة توصيــل األدويــة مــن اجــل اإلطــاق المؤجــل أو
المراقــب أو الفــوري للمــواد الفعالــة للمســتحضرات الصيدالنيــة؛
أجهــزة االستنشــاق؛ محاقــن للحقــن لغايــات طبيــة؛ أجهــزة
القيــاس الطبيــة ال ســيما تلــك التــي يمكنهــا نقــل البيانــات
ً
مباشــرة إلــى قاعــدة بيانــات؛ المجســات وشاشــات المراقبــة
وشاشــات العــرض للصحــة واللياقــة البدنيــة والتمريــن البدنــي
والعافيــة الصحيــة الســتخدامها فــي جمــع وتخزيــن بيانــات
المرضــى والمعلومــات الطبيــة التــي تشــمل المعلومــات الخاصــة
بأخــذ األدويــة والنبــض ومعــدل ضربــات القلــب ومعــدل التنفــس
وحــرارة الجســم والضغــط الكهربائــي فــي الجســم وحركة اإلنســان
وأوضــاع جســم اإلنســان أو ظــروف النــوم الســتخدامها فــي نقــل
بيانــات المرضــى والمعلومــات الطبيــة إلــى قاعــدة البيانــات.

Surgical, medical, apparatus and instruments medical
apparatus and instruments, in particular testing
apparatus for medical purposes or apparatus for use in
medical analysis or diagnostic apparatus for medical
purposes drug delivery systems for the deferred,
controlled or immediate release of active substances
of pharmaceutical preparations inhalers syringes for
injections and for medical purposes medical measuring
apparatus, in particular such that can directly transmit
data to a database health, fitness, exercise, and
wellness sensors, monitors and displays for use
in collecting and storing patient data and medical
information including drug ingestion information,
pulse, heart rate, respiratory rate, body temperature,
electric pressure in the body, human motion, human
position or sleeping condition for use in transmitting
the patient data and medical information to database.

) ( 127
التاريخ2019/06/18 :

العالمة التجارية رقم 36269 :
في الصنف 5 :
بإسم  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب
 ، 74رام الله
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية.

Date :18/06/2019
Trademark No.:36269
Class: 5
Applicant Name: Novartis AG
Applicant Address :4002 Basel, Switzerland
Applicant for Correspondence: Aziz, Fouad and Raja
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

Goods/Services:

Pharmaceutical preparations.
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( 128 )
Date :18/06/2019

2019/06/18 :التاريخ

36270 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36270

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Novartis AG

 نوفارتس ايه جي: بإسم

Applicant Address :4002 Basel, Switzerland

 سويسرا، بازل4002 : العنوان

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

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

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations.

.المستحضرات الصيدالنية

( 129 )

Date :19/06/2019
Trademark No.:36271
Class: 35
Applicant Name: MDEEN ADNAN MSBAH
WREEDAT , MSBAH ADNAN MSBAH WREEDAT
Applicant Address :Hebron - downtown- Tel
0599577700
Applicant for Correspondence: Bilal kamal

Goods/Services:

Advertising; business management; business
administration; office functions.

2019/06/19 :التاريخ

36271 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
 مدين عدنان مصباح وريدات ومصباح عدنان: بإسم
مصباح وريدات
0599577  الخليل الظاهرية وسط البلد تلفون: العنوان
700
 بالل كمال: عنوان التبليغ
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

إعالن؛ ادارة اعمال؛ اعمال االدارة؛ الوظائف المكتبية

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 130

Date :19/06/2019

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36272 :

Trademark No.:36272

في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: sharikat al gozlan al tigarieh

بإسم  :شركة الغزالن التجارية

Applicant Address :al khaleel -aldahrieh

العنوان  :شركة الغزالن التجارية-الخليل -الظاهرية
وسط البلد ت 0599577700عنوان التبليغ  :شركة الغزالن التجارية-الخليل -الظاهرية
-وسط البلد ت 0599577700

Applicant for Correspondence: Deer Trading
Company - Hebron - Dhahria - Downtown Tel
0599577700

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising; business management; business
administration; office functions.

إعالن؛ ادارة اعمال؛ اعمال االدارة؛ الوظائف المكتبية

) ( 131

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36274 :
في الصنف 25 :
بإسم  :شركة الغزالن التجارية
العنوان  :شركة الغزالن التجارية-الخليل -الظاهرية
وسط البلد ت 0599577700عنوان التبليغ  :شركة الغزالن التجارية-الخليل -الظاهرية
وسط البلد ت 0599577700من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس

Date :19/06/2019
Trademark No.:36274
Class: 25
Applicant Name: sharikat al gozlan al tigarieh
 Applicant Address :al khaleel -aldahriehDowntown Tel 0599577700
Applicant for Correspondence: Deer Trading
Company - Hebron - Dhahria - Downtown Tel
0599577700

Goods/Services:
clothes

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 132
Date :19/06/2019

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36275 :

Trademark No.:36275

في الصنف 9 :

Class: 9

بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

أجهــزة معالجــة البيانــات؛ أجهــزة الحاســوب؛ الملفات الموســيقية
القابلــة للتحميــل؛ برامــج تشــغيل الحاســوب المســجلة؛
المنشــورات اإللكترونيــة القابلــة للتحميــل؛ تطبيقــات برمجيــات
الحاســوب القابلــة للتحميــل؛ صناديــق الموســيقى ألجهــزة
الكمبيوتــر؛ أجهــزة العــرض؛ برامــج الحاســوب القابلــة للتحميــل؛
مضخمــات صوتيــة؛ أجهــزة تكبيــر الصــوت؛ األقــراص المضغوطــة
(صوت-فيديــو)؛ وبرمجيــات الحاســوب المســجلة؛ ناقــات تســجيل
الصــوت؛ أجهــزة تســجيل الصــوت؛ أجهــزة تعليــم ســمعية
وبصريــة؛ برامــج الحاســوب المســجلة.

Data processing apparatus computers downloadable
music files computer operating programs, recorded
electronic publications, downloadable computer
software applications, downloadable juke boxes for
computers projection apparatus computer programs,
downloadable megaphones microphones compact
discs [audio-video] computer software, recorded
sound recording carriers sound recording apparatus
audiovisual teaching apparatus computer programs,
recorded.

) ( 133
التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36276 :
في الصنف 35 :
بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين

Date :19/06/2019
Trademark No.:36276
Class: 35
Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
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عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات تقديــم النصائــح إلدارة األعمــال؛ خدمــات ترويــج
المبيعــات لآلخريــن؛ عــرض البضائــع عبــر وســائل االتصــال،
لغايــات البيــع بالتجزئــة؛ خدمــات التصميــم لغايــات الدعايــة
واإلعــان؛ خدمــات الدعايــة واإلعــان؛ خدمــات وكاالت الدعايــة
واإلعــان؛ خدمــات تأجيــر وقــت الدعايــة واإلعــان فــي وســائل
االتصــال؛ خدمــات اإلعــان اإللكترونــي علــي شــبكات الحاســوب؛
خدمــات تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد بيانــات الحاســوب.

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

Advisory services for business management sales
promotion for others presentation of goods on
communication media, for retail purposes layout
services for advertising purposes advertising
advertising agency services rental of advertising time
on communication media online advertising on a
computer network systemization of information into
computer databases.

) ( 134
التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36277 :
في الصنف 38 :
بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البــث اإلذاعــي؛ البــث الالســلكي؛ خدمــات البــث التلفزيونــي؛
خدمــات إرســال الرســائل والصــور بمســاعدة الحاســوب؛ خدمــات
لوحــات اإلعالنــات اإللكترونيــة [خدمــات اإلتصــاالت بعيــدة
المــدى]؛ خدمــات إتاحــة الوصــول إلــى قواعــد البيانــات؛ إتاحــة
وصــول المســتخدم لشــبكات الحاســوب العالميــة؛ خدمــات
توفيــر تواصــل االتصــاالت بعيــدة المــدى مــع شــبكات الحاســوب
العالميــة؛ خدمــات البريــد الصوتــي؛ خدمــات إرســال الرســائل؛
خدمــات اإلتصــاالت عبــر األجهــزة الطرفيــة للحاســوب؛ خدمــات
توفيــر المنتديــات علــى االنترنــت؛ إرســال الفيديوهــات حســب
الطلــب؛ نقــل الملفــات الرقميــة؛ توفيــر غــرف الدردشــة عبــر
اإلنترنــت.

Date :19/06/2019
Trademark No.:36277
Class: 38
Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

Radio broadcasting wireless broadcasting television
broadcasting
computer aided transmission of
messages and images electronic bulletin board
services [telecommunications services] providing
access to databases providing user access to global
computer networks providing telecommunications
connections to a global computer network voice
mail services message sending communications by
computer terminals providing online forums videoon-demand transmission transmission of digital files
providing internet chatrooms.
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التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36278 :
في الصنف 41 :
بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات توفيــر المنشــورات اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت غيــر
القابلــة للتحميــل؛ خدمــات التوجيــه المهنــي [تقديــم النصائــح
التعليميــة أو التدريبيــة]؛ خدمــات تنظيــم المنافســات
(التعليميــة أو الترفيهيــة)؛ خدمــات كتابــة النصــوص؛ خدمــات
مراســلي األخبــار؛ توفيــر الموســيقى علــى اإلنترنــت غيــر القابلــة
للتحميــل؛ توفيــر مقاطــع الفيديــو عبــر االنترنــت غيــر القابلــة
للتحميــل؛ خدمــات االكاديميــات (التعليــم)؛ خدمــات ترتيــب
وعقــد ورشــات العمــل [تدريــب]؛ خدمــات تنظيــم عــروض األزيــاء
لغايــات الترفيــه؛ كتابــة الســيناريوهات؛ إنتــاج الموســيقى؛
التدريــس؛ خدمــات النــوادي [للترفيــه او التعليــم]؛ خدمــات
النــوادي الصحيــة [تدريــب للياقــة البدنيــة والحفــاظ علــى
الصحــة]؛ تنظيــم المعــارض للغايــات الثقافيــة أو التعليميــة؛
تنظيــم وتنفيــذ المنتديــات التعليميــة الشــخصية؛ خدمــات
تنظيــم وعقــد المؤتمــرات؛ خدمــات المكتبــات المتجولــة؛
والترفيــه التلفزيونــي؛ التصويــر الفوتوغرافــي؛ تنظيــم حفــات
[ترفيــه]؛ برامــج البــث المباشــر وخدمــات بــث الوســائط ونقــل
مقاطــع الفيديــو حســب الطلــب؛ توفيرالبرامــج التلفزيونيــة غيــر
القابلــة للتحميــل مــن خــال خدمــة الفيديــو حســب الطلــب؛ إنتــاج
برامــج البــث المباشــر؛ إنتــاج برامــج التلفــاز المباشــرة؛ توفيــر
خدمــات إنتــاج المقاطــع الصوتيــة والفيديــو المباشــرة؛ توفيــر
البــث المباشــر للمســرح والموســيقى؛ توفيــر الترفيــه اإلذاعــي
بشــكل مباشــر عبــر التلفزيــون والبــث والقمــر الصناعــي واالنترنت؛
والترفيــه بالراديــو؛ خدمــات إنتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون

Date :19/06/2019
Trademark No.:36278
Class: 41
Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

Providing online electronic publications, not
downloadable
vocational guidance [education
or training advice] organization of competitions
][education or entertainment
writing of texts
news reporters services providing online music,
not downloadable providing online videos, not
downloadable academies [education] arranging and
conducting of workshops [training] organization of
fashion shows for entertainment purposes screenplay
writing production of music teaching club services
[entertainment or education] health club services
[health and fitness training] organization of exhibitions
for cultural or educational purposes arranging and
conducting of in-person educational forums arranging
and conducting of conferences mobile library services
television entertainment photography party planning
[entertainment] live programmes, streaming media
and video-on-demand transmission services providing
non-downloadable television programmes via videoon-demand service production of live programmes
production of live television programmes providing
production services of live voice and video providing
on-line live broadcasting of music and theatre
providing radio entertainment on live and played
by television, broadcast, satellite and internet radio
entertainment production of radio and television
programmes.
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Date :19/06/2019

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36279 :

Trademark No.:36279

في الصنف 42 :

Class: 42

بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات برمجــة الحاســوب؛ تحويــل البيانــات أو الوثائــق مــن
وســائط ماديــة إلــى إلكترونيــة؛ تنزيــل برمجيــات الحاســوب؛
البرمجيــات كخدمــات؛ توفيــر محــركات بحــث لإلنترنــت؛ تحديــث
برمجيــات الحاســوب؛ خدمــات تخزيــن البيانــات اإللكترونيــة؛
تصميــم برمجيــات الحاســوب؛ صيانــة برمجيــات الحاســوب؛
الحوســبة علــى شــبكة االنترنــت.

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

Computer programming
conversion of data or
documents from physical to electronic media
installation of computer software software as a service
[SaaS] providing search engines for the internet
updating of computer software electronic data storage
computer software design maintenance of computer
software cloud computing.

) ( 137
التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36280 :
في الصنف 45 :
بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة

Date :19/06/2019
Trademark No.:36280
Class: 45
Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المرافقــة فــي الحفــات اإلجتماعيــة؛ خدمــات استشــارات التصميــم
بخصــوص الخزائــن الشــخصية؛ خدمــات المواعــدة؛ خدمــات وكاالت
الــزواج؛ التخطيــط والترتيــب لحفــات الزفــاف؛ المرافقــة فــي
الحفــات اإلجتماعيــة؛ خدمــات التواصــل االجتماعــي علــى اإلنترنــت؛
تأجيــر أســماء النطاقــات علــى اإلنترنــت؛ إعــادة الممتلــكات
المفقــودة؛ ترخيــص برمجيــات الحاســوب [خدمــات قانونيــة].

Chaperoning personal wardrobe styling consultancy
dating services marriage agency services planning and
arranging of wedding ceremonies escorting in society
[chaperoning] online social networking services
leasing of internet domain names lost property return
licensing of computer software [legal services].

) ( 138

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36281 :
في الصنف 9 :
بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

أجهــزة معالجــة البيانــات؛ أجهــزة الحاســوب؛ الملفات الموســيقية
القابلــة للتحميــل؛ برامــج تشــغيل الحاســوب المســجلة؛
المنشــورات اإللكترونيــة القابلــة للتحميــل؛ تطبيقــات برمجيــات
الحاســوب القابلــة للتحميــل؛ صناديــق الموســيقى ألجهــزة
الكمبيوتــر؛ أجهــزة العــرض؛ برامــج الحاســوب القابلــة للتحميــل؛
مضخمــات صوتيــة؛ أجهــزة تكبيــر الصــوت؛ األقــراص المضغوطــة
(صوت-فيديــو)؛ وبرمجيــات الحاســوب المســجلة؛ ناقــات تســجيل
الصــوت؛ أجهــزة تســجيل الصــوت؛ أجهــزة تعليــم ســمعية
وبصريــة؛ برامــج الحاســوب المســجلة.

Date :19/06/2019
Trademark No.:36281
Class: 9
Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

Data processing apparatus computers downloadable
music files computer operating programs, recorded
electronic publications, downloadable
computer
software applications, downloadable juke boxes for
computers projection apparatus computer programs,
downloadable megaphones microphones compact
discs [audio-video] computer software, recorded
sound recording carriers sound recording apparatus
audiovisual teaching apparatus computer programs,
recorded.
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Date :19/06/2019

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36282 :

Trademark No.:36282

في الصنف 35 :

Class: 35

بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China

العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

خدمــات تقديــم النصائــح إلدارة األعمــال؛ خدمــات ترويــج
المبيعــات لآلخريــن؛ عــرض البضائــع عبــر وســائل االتصــال،
لغايــات البيــع بالتجزئــة؛ خدمــات التصميــم لغايــات الدعايــة
واإلعــان؛ خدمــات الدعايــة واإلعــان؛ خدمــات وكاالت الدعايــة
واإلعــان؛ خدمــات تأجيــر وقــت الدعايــة واإلعــان فــي وســائل
االتصــال؛ خدمــات اإلعــان اإللكترونــي علــي شــبكات الحاســوب؛
خدمــات تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد بيانــات الحاســوب.

Advisory services for business management sales
promotion for others presentation of goods on
communication media, for retail purposes layout
services for advertising purposes
advertising
advertising agency services rental of advertising time
on communication media online advertising on a
computer network systemization of information into
computer databases.

) ( 140

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36283 :
في الصنف 38 :

Date :19/06/2019
Trademark No.:36283
Class: 38
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بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China

العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البــث اإلذاعــي؛ البــث الالســلكي؛ خدمــات البــث التلفزيونــي؛ خدمــات
إرســال الرســائل والصــور بمســاعدة الحاســوب؛ خدمــات لوحــات
اإلعالنــات اإللكترونيــة [خدمــات اإلتصــاالت بعيــدة المــدى]؛
خدمــات إتاحــة الوصــول إلــى قواعــد البيانــات؛ إتاحــة وصــول
المســتخدم لشــبكات الحاســوب العالميــة؛ خدمــات توفيــر تواصــل
االتصــاالت بعيــدة المــدى مــع شــبكات الحاســوب العالميــة؛ خدمات
البريــد الصوتــي؛ خدمــات إرســال الرســائل؛ خدمــات اإلتصــاالت عبــر
األجهــزة الطرفيــة للحاســوب؛ خدمــات توفيــر المنتديــات علــى
االنترنــت؛ إرســال الفيديوهــات حســب الطلــب؛ نقــل الملفــات
الرقميــة؛ توفيــر غــرف الدردشــة عبــر اإلنترنــت.

Radio broadcasting wireless broadcasting television
broadcasting
computer aided transmission of
messages and images electronic bulletin board
services [telecommunications services] providing
access to databases providing user access to global
computer networks providing telecommunications
connections to a global computer network voice
mail services message sending communications by
computer terminals providing online forums videoon-demand transmission transmission of digital files
providing internet chatrooms.

) ( 141

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36284 :
في الصنف 41 :
بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة

Date :19/06/2019
Trademark No.:36284
Class: 41
Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات توفيــر المنشــورات اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت غيــر
القابلــة للتحميــل؛ خدمــات التوجيــه المهنــي [تقديــم النصائــح
التعليميــة أو التدريبيــة]؛ خدمــات تنظيــم المنافســات
(التعليميــة أو الترفيهيــة)؛ خدمــات كتابــة النصــوص؛ خدمــات
مراســلي األخبــار؛ توفيــر الموســيقى علــى اإلنترنــت غيــر القابلــة
للتحميــل؛ توفيــر مقاطــع الفيديــو عبــر االنترنــت غيــر القابلــة
للتحميــل؛ خدمــات االكاديميــات (التعليــم)؛ خدمــات ترتيــب
وعقــد ورشــات العمــل [تدريــب]؛ خدمــات تنظيــم عــروض األزيــاء
لغايــات الترفيــه؛ كتابــة الســيناريوهات؛ إنتــاج الموســيقى؛
التدريــس؛ خدمــات النــوادي [للترفيــه او التعليــم]؛ خدمــات
النــوادي الصحيــة [تدريــب للياقــة البدنيــة والحفــاظ علــى
الصحــة]؛ تنظيــم المعــارض للغايــات الثقافيــة أو التعليميــة؛
تنظيــم وتنفيــذ المنتديــات التعليميــة الشــخصية؛ خدمــات
تنظيــم وعقــد المؤتمــرات؛ خدمــات المكتبــات المتجولــة؛
والترفيــه التلفزيونــي؛ التصويــر الفوتوغرافــي؛ تنظيــم حفــات
[ترفيــه]؛ برامــج البــث المباشــر وخدمــات بــث الوســائط ونقــل
مقاطــع الفيديــو حســب الطلــب؛ توفيرالبرامــج التلفزيونيــة غيــر
القابلــة للتحميــل مــن خــال خدمــة الفيديــو حســب الطلــب؛ إنتــاج
برامــج البــث المباشــر؛ إنتــاج برامــج التلفــاز المباشــرة؛ توفيــر
خدمــات إنتــاج المقاطــع الصوتيــة والفيديــو المباشــرة؛ توفيــر
البــث المباشــر للمســرح والموســيقى؛ توفيــر الترفيــه اإلذاعــي
بشــكل مباشــر عبــر التلفزيــون والبــث والقمــر الصناعــي واالنترنت؛
والترفيــه بالراديــو؛ خدمــات إنتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون.

Providing online electronic publications, not
downloadable
vocational guidance [education
or training advice] organization of competitions
][education or entertainment
writing of texts
news reporters services providing online music,
not downloadable
providing online videos, not
downloadable academies [education] arranging and
conducting of workshops [training] organization of
fashion shows for entertainment purposes screenplay
writing production of music teaching club services
[entertainment or education] health club services
[health and fitness training] organization of exhibitions
for cultural or educational purposes arranging and
conducting of in-person educational forums arranging
and conducting of conferences mobile library services
television entertainment photography party planning
[entertainment] live programmes, streaming media
and video-on-demand transmission services providing
non-downloadable television programmes via videoon-demand service production of live programmes
production of live television programmes providing
production services of live voice and video providing
on-line live broadcasting of music and theatre providing
radio entertainment on live and played by television,
broadcast, satellite and internet radio entertainment
production of radio and television programmes.

) ( 142

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36285 :
في الصنف 42 :
بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.
العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة

Date :19/06/2019
Trademark No.:36285
Class: 42
Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات برمجــة الحاســوب؛ تحويــل البيانــات أو الوثائــق مــن
وســائط ماديــة إلــى إلكترونيــة؛ تنزيــل برمجيــات الحاســوب؛
البرمجيــات كخدمــات؛ توفيــر محــركات بحــث لإلنترنــت؛ تحديــث
برمجيــات الحاســوب؛ خدمــات تخزيــن البيانــات اإللكترونيــة؛
تصميــم برمجيــات الحاســوب؛ صيانــة برمجيــات الحاســوب؛
الحوســبة علــى شــبكة االنترنــت.

Computer programming
conversion of data or
documents from physical to electronic media
installation of computer software software as a service
[SaaS] providing search engines for the internet
updating of computer software electronic data storage
computer software design maintenance of computer
software cloud computing.

) ( 143

Date :19/06/2019

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36286 :

Trademark No.:36286

في الصنف 45 :

Class: 45

بإسم  :جوانجزهو ليزهي نيتورك تيكنولوجي كو ،.ال
تي دي.

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.
Applicant Address :3-07A, No.309 Huangpu
Boulevard, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Province, P.R. China

العنوان 07-3 :أ ،رقم  309هوانجبو بوليفارد ،تيانيه
ديستريكت ،جوانجزهو ،جوانجدونج بروفينس ،بي.ار.
الصين

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

المرافقــة فــي الحفــات اإلجتماعيــة؛ خدمــات استشــارات التصميــم
بخصــوص الخزائــن الشــخصية؛ خدمــات المواعــدة؛ خدمــات وكاالت
الــزواج؛ التخطيــط والترتيــب لحفــات الزفــاف؛ المرافقــة فــي
الحفــات اإلجتماعيــة؛ خدمــات التواصــل االجتماعــي علــى اإلنترنــت؛
تأجيــر أســماء النطاقــات علــى اإلنترنــت؛ إعــادة الممتلــكات
المفقــودة؛ ترخيــص برمجيــات الحاســوب [خدمــات قانونيــة].

Chaperoning personal wardrobe styling consultancy
dating services marriage agency services planning and
arranging of wedding ceremonies escorting in society
[chaperoning] online social networking services
leasing of internet domain names lost property return
licensing of computer software [legal services].

) ( 144

التاريخ2019/06/19 :

Date :19/06/2019
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العالمة التجارية رقم 36287 :

Trademark No.:36287

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: IVECO SPA

بإسم  :ايفيكو أس بي إيه

Applicant Address :VIA PUGLIA, 35, 10156
)TORINO (ITALY

العنوان  :فيا بوجليا 10156 ، 35 ،تورينو (ايطاليا)
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 - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المركبــات البريــة؛ مركبــات تجاريــة؛ الحافــات؛ والحافــات
الصغيــرة؛ المركبــات الكبيــرة؛ الشــاحنات؛ محــركات المركبــات
البريــة ،مركبــات تجاريــة ،الحافــات ،والحافــات الصغيــرة،
المركبــات الكبيــرة ،الشــاحنات؛ األجــزاء المغطــاة للمركبــات البريــة؛
قطــع واكسســوارات جميــع البضائــع المذكــورة ســابقا

land vehicles commercial vehicles buses minibuses
coaches trucks engines for land vehicles,
commercial vehicles, buses, minibuses, coaches,
trucks cabs for land vehicles parts and accessories of
the aforesaid goods.

) ( 145
التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36288 :
في الصنف 12 :
بإسم  :ايفيكو أس بي إيه
العنوان  :فيا بوجليا 10156 ، 35 ،تورينو (ايطاليا)
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المركبــات البريــة؛ مركبــات تجاريــة؛ الحافــات؛ والحافــات
الصغيــرة؛ المركبــات الكبيــرة؛ الشــاحنات؛ محــركات المركبــات
البريــة ،مركبــات تجاريــة ،الحافــات ،والحافــات الصغيــرة،
المركبــات الكبيــرة ،الشــاحنات؛ األجــزاء المغطــاة للمركبــات البريــة؛
قطــع واكسســوارات جميــع البضائــع المذكــورة ســابقا

Date :19/06/2019
Trademark No.:36288
Class: 12
Applicant Name: IVECO SPA
Applicant Address :VIA PUGLIA, 35, 10156
)TORINO (ITALY
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

land vehicles commercial vehicles buses minibuses
coaches trucks engines for land vehicles, commercial
vehicles, buses, minibuses, coaches, trucks cabs for
land vehicles parts and accessories of the aforesaid
goods.
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) ( 146

Date :19/06/2019

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36289 :

Trademark No.:36289

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: IVECO SPA

بإسم  :ايفيكو أس بي إيه

Applicant Address :VIA PUGLIA, 35, 10156
)TORINO (ITALY

العنوان  :فيا بوجليا 10156 ، 35 ،تورينو (ايطاليا)
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 - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المركبــات البريــة؛ مركبــات تجاريــة؛ الحافــات؛ والحافــات
الصغيــرة؛ المركبــات الكبيــرة؛ الشــاحنات؛ محــركات المركبــات
البريــة ،مركبــات تجاريــة ،الحافــات ،والحافــات الصغيــرة،
المركبــات الكبيــرة ،الشــاحنات؛ األجــزاء المغطــاة للمركبــات البريــة؛
قطــع واكسســوارات جميــع البضائــع المذكــورة ســابقا

land vehicles commercial vehicles buses minibuses
coaches trucks engines for land vehicles, commercial
vehicles, buses, minibuses, coaches, trucks cabs for
land vehicles parts and accessories of the aforesaid
goods.

) ( 147

التاريخ2019/06/19 :

العالمة التجارية رقم 36290 :
في الصنف 39 :

Date :19/06/2019
Trademark No.:36290
Class: 39

بإسم  :شركة المغامرة للسياحة و السفر

Applicant Name: ADVENTURE TRAVEL AND
TOURISM

العنوان  :الرام – الشارع الرئيسي  -بجانب مخبز العجلوني

 Applicant Address :ALRAM - MAIN STREETbejanb makbaz el ajloni

عنوان التبليغ  :الرام – الشارع الرئيسي  -بجانب مخبز
العجلوني

Applicant for Correspondence: ALRAM - MAIN
STREET - bejanb makbaz el ajloni

العـدد الثامن والعشرون

142

2020/1/26

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Transportion Services

خدمات النقل

) ( 148

التاريخ2019/06/20 :

العالمة التجارية رقم 36291 :
في الصنف 35 :
بإسم  :شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار

Date :20/06/2019
Trademark No.:36291
Class: 35
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al
Estread W Al Estethmar

العنوان  :رام الله /البيرة  /المنطقة الصناعية -

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al Manteqa
Al Sina&apos;aya Palestaine

عنوان التبليغ  :المحامي نزار جردات  -اتقان للخدمات
االستشارية  /رام الله  -برج رام الله التجاري  -ط3

Applicant for Correspondence: Attorney Nizar Jardat
- Itqan Consulting Services / Ramallah - Ramallah
Commercial Tower - 3rd floor

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

االعالنــات ,تنظيــم االعمــال ,ادارة االعمــال ,النشــاط المكتبــي,
خدمــات المســاعدة الدارة االعمــال او االنشــطة التجاريــة لشــركات
صناعيــة او تجاريــة ,خدمــات االعــان عــن الوظائــف ،تنظيــم
المعــارض التجاريــة للغايــات االعالنيــة او التجاريــة ,الخدمــات
الترويجيــة المقدمــة مــن قبــل شــركة تجاريــة مــن خــال اصــدار
بطاقــات المحــات التجاريــة للعمــاء ,خدمــات إعــداد نمــاذج
الدعايــة واإلعــان أو ترويــج المبيعــات ,تحريــر النصــوص
االعالنيــة ,خدمــات عــرض عامــة ,خدمــات المســاعدة لتشــغيل
شــركة تجاريــة علــى مبــدأ االمتيــاز ,عــرض المنتوجــات ,ترويــج
المبيعــات (الطــراف اخــرى) ,المبيعــات فــي مــزادات عامــة ,ترويــج
وخدمــات ادارة مراكــز التســوق ,خدمــات المســاعدة لالنشــطة
التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات معالجــة مــن خــال شــبكات
اتصــاالت عالميــة ,وكاالت االســتيراد والتصديــر ,االعــان المباشــر
علــى شــبكة كمبيوتــرات ,خدمــات التوريــد لالطــراف االخرى (شــراء
المنتوجــات والخدمــات لشــركات اخــرى) ,توزيــع العينــات ,ادارة
الملفــات المحوســبة ,العالقــات العامــة ,وكاالت االنبــاء التجاريــة,
وكاالت االعالنــات ,تاجيــر االت البيــع ,تأجيــر المســاحات اإلعالنيــة,
نشــر مــواد الدعايــة واإلعــان ,المســاعدة فــي إدارة األعمــال,

Goods/Services:

, business management, desktop activity, assistance
services Advertising, business planning for business
management or business activities for industrial
companies or commercial, the announcement of
job services, the organization of trade fairs for the
purposes of advertising or commercial, promotional
services provided by a commercial company through
the issuance of shops cards to customers , preparing
advertising or sales promotion models Services, editing
advertising texts, public display services, assistance
services for the operation of a trading company on
the principle of excellence, display products, sales
promotion (the other parties), sales in public auctions,
promotion and management services shopping
centers, assistance services commercial activities
consisting of processing through communications
networks world, and agencies of import and export,
direct advertising Computers, supply services to other
parties requests (to buy products and services for other
companies), distribution of samples, computerized file
management, public relations, news agencies,
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commercial, and agencies advertising, rent vending
machines, rent advertising space, dissemination
of advertising materials, assisting in business
management, search for information to others in the
computer files, compiling information in computer
databases, transcription, preparation of advertising
columns, helping to run a business or industrial,
business administration artists representation, directmail advertising, updated advertising materials, copies
of documents, market studies, pasting advertising,
publicity and external advertising, polls, organize
information in computer databases, publish texts
advertising agencies, sales and arranging sales
service, sales service Wholesale and retail in any way
whatsoever, services assembling a variety of goods on
behalf of others, and that General customers to enable
preview and purchase.

العـدد الثامن والعشرون

 تجميــع,البحــث عــن المعلومــات لالخريــن فــي ملفــات حاســوب
 تحضيــر أعمــدة, النســخ,المعلومــات فــي قواعــد بيانــات حاســوب
 المســاعدة فــي إدارة األعمــال التجاريــة أو,الدعايــة واإلعــان
, اإلعــان بالبريد المباشــر, إدارة أعمــال فنانــي التمثيــل,الصناعيــة
, دراســات الســوق, نســخ الوثائــق,تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــان
, إســتطالعات الــرأي, الدعايــة واإلعــان الخارجــي,لصــق اإلعالنــات
 نشــر نصــوص,تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد بيانــات حاســوب
 خدمــات, وكاالت البيــع وترتيــب خدمــات البيــع,الدعايــة واإلعــان
 خدمــات تجميــع,البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي طريقــة كانــت
 وذلــك لتمكيــن عامــة الزبائــن،تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغيــر
.مــن معاينتهــا و شــرائها

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

( 149 )

Date :20/06/2019
Trademark No.:36292
Class: 3
Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al
Estread W Al Estethmar

2019/06/20 :التاريخ

36292 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
 شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار: بإسم

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al Manteqa
Al Sina&apos;aya Palestaine

-  المنطقة الصناعية/  البيرة/ رام الله: العنوان

Applicant for Correspondence: Attorney Nizar Jardat
- Itqan Consulting Services / Ramallah - Ramallah
Commercial Tower - 3rd floor

 اتقان للخدمات-  المحامي نزار جردات: عنوان التبليغ
3 ط-  برج رام الله التجاري-  رام الله/ االستشارية

العـدد الثامن والعشرون
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الصابــون ومســتحضرات التجميــل ،مســتحضرات الشــعر،
مســتحضرات التنظيــف ،ورعايــة وتجميــل الجلــد وفــروة
الــرأس والشــعر ،ومنتجــات تصفيــف الشــعر ،صبغــات الشــعر،
مســتضحرات التبييــض ،الصبغــات ومســتحضرات الصبغــات.

Soaps, cosmetics, hair lotions, preparations for the
cleaning, care and beautification of the skin, scalp
and hair, hair styling products, hair tinting, bleaching,
dyeing and coloring preparations

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

) ( 150
Date :20/06/2019

التاريخ2019/06/20 :

العالمة التجارية رقم 36294 :

Trademark No.:36294

في الصنف 10 :

Class: 10
Applicant Name: Dermapharm AG

بإسم  :ديرمافارم ايه جي

Applicant Address :Lil-Dagover-Ring 7, 82031
Grunwald, Germany

العنوان  :ليل  -داجوفر – رينغ  82031 ،7جرونوالد،
المانيا

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

األجهــزة واألدوات الطبيــة؛ االجهــزة الطبيــة؛ األجهــزة الطبيــة
واألجهــزة للتطبيــق الخارجــي لعــاج لدغــات الحشــرات أو لســعات؛
األجهــزة واألجهــزة الكهروحراريــة لالســتخدام الطبــي ،تحديــدا:
للتطبيــق الخارجــي لعــاج لدغــات الحشــرات أو لســعات؛ أقطــاب
كهربائيــة لإلســتخدام الطبــي

Medical apparatus and instruments Medical
devices Medical apparatus and devices for
external application to treat insect bites or stings
Electrothermal apparatus and devices for medical use,
namely for external application to treat insect bites or
stings Electrodes for medical use

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

) ( 151
التاريخ2019/06/20 :

العالمة التجارية رقم 36295 :

Date :20/06/2019
Trademark No.:36295

العـدد الثامن والعشرون
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في الصنف 34 :
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
 ، 74رام الله
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ســائل اساســه النيكوتيــن وتحديــدا ســائل النيكوتيــن
المســتعمل العــادة تعبئــة الســجائر االلكترونيــة ،خراطيــش
تبــاع مملــوءة بســائل النيكوتيــن للســجائر االلكترونيــة،
ســوائل اعــادة تعبئــة الســجائر االلكترونيــة وتحديــدا النكهــات
الكيماويــة علــى شــكل ســائل يســتعمل العــادة تعبئــة الســجائر
االلكترونيــة ،نكهــات كيماويــة علــى شــكل ســائل وبدائــل التبــغ
علــى شــكل محلــول غيــر تلــك المســتعملة الغــراض طبيــة،
خراطيــش تبــاع مملــوءة بنكهــات كيماويــة علــى شــكل ســائل
للســجائر الاللكترونيــة ،الســجائر االلكترونيــة ،مبخــرات التدخيــن
االلكترونيــة وتحديــدا الســجائر االلكترونيــة ،بدائــل التبــغ علــى
شــكل محلــول ســائل غيــر تلــك المســتعملة الغــراض طبيــة
للســجائر االلكترونيــة ،خراطيــش جاهــزة للتعبئــة تبــاع فارغــة
للســجائر االلكترونيــة ،المبخــرات الكهربائيــة ،وتحديــدا انابيــب
تبخيــر عديمــة الدخــان لشــفط واستنشــاق التبــغ والمســائل
العشــبية االخــرى ،المبخــرات الكهربائيــة لتبخيــر التبــغ ،علــب
التبــغ المصنــع ،تبــغ الغليــون وتحديــدا التبــغ المســتعمل فــي
المبخــرات الكهربائيــة ،التبــغ ســواء المصنــغ او غيــر المصنــع،
تبــغ التدخيــن وتبــغ الغليــون والتبــغ الــذي يلــف يدويــا
والتبــغ الرطــب ،والتبــغ الــذي يبــاع فــي علــب ،لــوازم المدخنيــن
للســجائر الكهربائيــة وااللكترونيــة وتحديــدا علــب الســجائر
االلكترونيــة ومســتلزمات الســجائر االلكترونيــة وصناديــق
للســجائر االكلترونيــة ومســتلزمات الســجائر االلكترونيــة،
مكونــات للســجائر الكهربائيــة وااللكترونيــة وتحديــدا رذاذات
لبدائــل التبــغ ومبخــرات لبدائــل التبــغ وادوات تســخين بدائــل
التبــغ ،لفائــف كهربائيــة تبــاع كمكــون للســجائر الكهربائيــة
وااللكترونيــة واجهــزة التدخيــن االلكترونيــة.

Class: 34
Applicant Name: JUUL Labs, Inc.
Applicant Address :560 20th 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:

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
chemical flavorings in liquid form, and tobacco
substitutes in liquid solution form other than for
medical purposes 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 refill cartridges sold empty
for electronic cigarettes electric vaporizers, namely,
smokeless vaporizer pipes for the ingestion and
inhalation of tobacco and other herbal matter electric
vaporizers for the vaporization of tobacco processed
tobacco pods pipe tobacco, namely, tobacco for use
in electric vaporizers tobacco, whether manufactured
or unmanufactured smoking tobacco, pipe tobacco,
hand rolling tobacco, snus tobacco tobacco sold
in pods smoker&apos;s articles for electric and
electronic cigarettes namely, cases for electronic
cigarettes and electronic cigarette accessories and
boxes for electronic cigarettes and electronic cigarette
accessories components for electric and electronic
cigarettes, namely, atomisers for tobacco substitutes,
cartomisers for tobacco substitutes, clearomisers for
tobacco substitutes electric coils sold as a component
of electric and electronic cigarettes and electronic
smoking devices.

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

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 152
التاريخ2019/06/20 :

العالمة التجارية رقم 36296 :
في الصنف 34 :
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
 ، 74رام الله
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ســائل اساســه النيكوتيــن وتحديــدا ســائل النيكوتيــن
المســتعمل العــادة تعبئــة الســجائر االلكترونيــة ،خراطيــش
تبــاع مملــوءة بســائل النيكوتيــن للســجائر االلكترونيــة،
ســوائل اعــادة تعبئــة الســجائر االلكترونيــة وتحديــدا النكهــات
الكيماويــة علــى شــكل ســائل يســتعمل العــادة تعبئــة الســجائر
االلكترونيــة ،نكهــات كيماويــة علــى شــكل ســائل وبدائــل التبــغ
علــى شــكل محلــول غيــر تلــك المســتعملة الغــراض طبيــة،
خراطيــش تبــاع مملــوءة بنكهــات كيماويــة علــى شــكل ســائل
للســجائر الاللكترونيــة ،الســجائر االلكترونيــة ،مبخــرات التدخيــن
االلكترونيــة وتحديــدا الســجائر االلكترونيــة ،بدائــل التبــغ علــى
شــكل محلــول ســائل غيــر تلــك المســتعملة الغــراض طبيــة
للســجائر االلكترونيــة ،خراطيــش جاهــزة للتعبئــة تبــاع فارغــة
للســجائر االلكترونيــة ،المبخــرات الكهربائيــة ،وتحديــدا انابيــب
تبخيــر عديمــة الدخــان لشــفط واستنشــاق التبــغ والمســائل
العشــبية االخــرى ،المبخــرات الكهربائيــة لتبخيــر التبــغ ،علــب
التبــغ المصنــع ،تبــغ الغليــون وتحديــدا التبــغ المســتعمل فــي
المبخــرات الكهربائيــة ،التبــغ ســواء المصنــغ او غيــر المصنــع،
تبــغ التدخيــن وتبــغ الغليــون والتبــغ الــذي يلــف يدويــا
والتبــغ الرطــب ،والتبــغ الــذي يبــاع فــي علــب ،لــوازم المدخنيــن
للســجائر الكهربائيــة وااللكترونيــة وتحديــدا علــب الســجائر
االلكترونيــة ومســتلزمات الســجائر االلكترونيــة وصناديــق
للســجائر االكلترونيــة ومســتلزمات الســجائر االلكترونيــة،
مكونــات للســجائر الكهربائيــة وااللكترونيــة وتحديــدا رذاذات
لبدائــل التبــغ ومبخــرات لبدائــل التبــغ وادوات تســخين بدائــل
التبــغ ،لفائــف كهربائيــة تبــاع كمكــون للســجائر الكهربائيــة
وااللكترونيــة واجهــزة التدخيــن االلكترونيــة.

Date :20/06/2019
Trademark No.:36296
Class: 34
Applicant Name: JUUL Labs, Inc.
Applicant Address :560 20th 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:

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 chemical
flavorings in liquid form, and tobacco substitutes in liquid
solution form other than for medical purposes 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 refill cartridges
sold empty for electronic cigarettes electric vaporizers,
namely, smokeless vaporizer pipes for the ingestion and
inhalation of tobacco and other herbal matter electric
vaporizers for the vaporization of tobacco processed
tobacco pods pipe tobacco, namely, tobacco for use in
electric vaporizers tobacco, whether manufactured or
unmanufactured smoking tobacco, pipe tobacco, hand
rolling tobacco, snus tobacco tobacco sold in pods
smoker’s articles for electric and electronic cigarettes
namely, cases for electronic cigarettes and electronic
cigarette accessories and boxes for electronic cigarettes
and electronic cigarette accessories components for
electric and electronic cigarettes, namely, atomisers for
tobacco substitutes, cartomisers for tobacco substitutes,
clearomisers for tobacco substitutes electric coils sold
as a component of electric and electronic cigarettes and
electronic smoking devices.

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

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 153

Date :23/06/2019

التاريخ2019/06/23 :

العالمة التجارية رقم 36297 :

Trademark No.:36297

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: sharikat altaibat lltwredat
walistithmar
Applicant Address :alkhalil

بإسم  :شركة الطيبات للتوريدات واالستثمار
العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد
0599398952
عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد
0599398952
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

لقهــوة 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: Hebron Wad AlHaria Next to Al - Rasheed Furn 0599398952

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.

) ( 154

التاريخ2019/06/23 :

العالمة التجارية رقم 36298 :
في الصنف 41 :
بإسم  :شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة
الخصوصية المحدودة

Date :23/06/2019
Trademark No.:36298
Class: 41
Applicant Name: Sharikat Massar Al
A&apos;alamiya Lil Estithmar Almusahamah
Alkhusuyah Al Mahdouhah
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Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

- روابي-666 - كيو سنتر: العنوان

Applicant for Correspondence:
Kamal Wa Musharikouh Muhamoun Wa
Mustasharoun Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar Al Irsal Street- Ramallah -Palestine

 شركة كمال ومشاركوه محامون: عنوان التبليغ
شارع-برج عمار-ومستشارون قانونيون الطابق الخامس
-رام الله-االرسال

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Education providing of training entertainment
sporting and cultural activities.

 األنشــطة الرياضيــة، الترفيــه، التدريــب،التعليــم والتهذيــب
والثقافيــة

( 155 )

Date :23/06/2019
Trademark No.:36299
Class: 9
Applicant Name: Sharikat Massar Al
A&apos;alamiya Lil Estithmar Almusahamah
Alkhusuyah Al Mahdouhah

2019/06/23 :التاريخ

36299 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
 شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة: بإسم
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

- روابي-666 - كيو سنتر: العنوان

Applicant for Correspondence: Kamal Wa
Musharikouh Muhamoud Wa Mustasharoum
Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar - Al Irsal StreetRamallah -Palestine

 شركة كمال ومشاركوه محامون: عنوان التبليغ
شارع-برج عمار-ومستشارون قانونيون الطابق الخامس
-رام الله-االرسال

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.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

األجهــزة واألدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة
وأدوات التصويــر الفوتوغرافــي والســينمائي واألجهــزة واألدوات
البصريــة وأدوات الــوزن والقيــاس واإلشــارة والمراقبــة اإلشــراف
 أجهــزة وأدوات لوصــل أو فتــح أو تحويــل أو، واإلنقــاذ والتعليــم
 أجهــزة،تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم فــي الطاقــة الكهربائيــة
 حامــات بيانــات،تســجيل أو إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور
 أقــراص، أقــراص مدمجــة، أقــراص تســجيل،مغناطيســية
فيديويــة رقميــة وغيرهــا مــن وســائط التســجيل الرقميــة آليــات
 آالت، آالت تســجيل النقــد،لألجهــزة التــي تعمــل بقطــع النقــد
 أجهــزة الكمبيوتــر برامــج، معــدات معالجــة البيانــات،حاســبة
.كمبيوتــر أجهــزة إطفــاء الحرائــق
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( 156 )

Date :23/06/2019

2019/06/23 :التاريخ

36300 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36300

25 : في الصنف

Class: 25
Applicant Name: Sharikat Massar Al alamiya Lil
Estithmar Almusahamah Alkhusuyah Al Mahdouhah

 شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة: بإسم
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

 روابي-666 - كيو سنتر: العنوان

Applicant for Correspondence: Kamal Wa
Musharikouh Muhamoud Wa Mustasharoum
Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar - Al Irsal StreetRamallah

 شركة كمال ومشاركوه محامون: عنوان التبليغ
شارع-برج عمار-ومستشارون قانونيون الطابق الخامس
-رام الله-االرسال

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Clothing, footwear, headgear.

.المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

( 157 )

Date :23/06/2019
Trademark No.:36301
Class: 43
Applicant Name: Sharikat Massar Al alamiya Lil
Estithmar Almusahamah Alkhusuyah Al Mahdouhah
Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

2019/06/23 :التاريخ

36301 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
 شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة: بإسم
الخصوصية المحدودة
 روابي-666 - كيو سنتر: العنوان
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Applicant for Correspondence: Kamal Wa
Musharikouh Muhamoud Wa Mustasharoum
Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar - Al Irsal StreetRamallah

العـدد الثامن والعشرون

 شركة كمال ومشاركوه محامون: عنوان التبليغ
شارع-برج عمار-ومستشارون قانونيون الطابق الخامس
-رام الله-االرسال

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Services for providing food and drink temporary
accomodation.

. اإليواء المؤقت،خدمات توفير األطعمة والمشروبات

( 158 )

Date :23/06/2019

2019/06/23 :التاريخ

36302 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36302

43 : في الصنف

Class: 43
Applicant Name: Sharikat Massar Al alamiya Lil
Estithmar Almusahamah Alkhusuyah Al Mahdouhah

 شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة: بإسم
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

 روابي-666 - كيو سنتر: العنوان

Applicant for Correspondence: Kamal Wa
Musharikouh Muhamoud Wa Mustasharoum
Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar - Al Irsal StreetRamallah

 شركة كمال ومشاركوه محامون: عنوان التبليغ
شارع-برج عمار-ومستشارون قانونيون الطابق الخامس
-رام الله-االرسال

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

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

. اإليواء المؤقت،خدمات توفير األطعمة والمشروبات

( 159 )

Date :23/06/2019
Trademark No.:36304

2019/06/23 :التاريخ

36304 : العالمة التجارية رقم
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35 : في الصنف

Class: 35
Applicant Name: Sharikat Massar Al alamiya Lil
Estithmar Almusahamah Alkhusuyah Al Mahdouhah

 شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة: بإسم
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

 روابي-666 - كيو سنتر: العنوان

Applicant for Correspondence: Kamal Wa
Musharikouh Muhamoud Wa Mustasharoum
Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar - Al Irsal StreetRamallah

 شركة كمال ومشاركوه محامون: عنوان التبليغ
شارع-برج عمار-ومستشارون قانونيون الطابق الخامس
-رام الله-االرسال

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising business management business
administration office functions.

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
.النشــاط المكتبــي

 مشروطة بعدم منح حماية على كلمة بازراكم:اشتراطات خاصة

( 160 )

Date :23/06/2019
Trademark No.:36305
Class: 43
Applicant Name: Sharikat Massar Al alamiya Lil
Estithmar Almusahamah Alkhusuyah Al Mahdouhah

2019/06/23 :التاريخ

36305 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
 شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة: بإسم
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

 روابي-666 - كيو سنتر: العنوان

Applicant for Correspondence: Kamal Wa
Musharikouh Muhamoud Wa Mustasharoum
Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar - Al Irsal StreetRamallah

 شركة كمال ومشاركوه محامون: عنوان التبليغ
شارع-برج عمار-ومستشارون قانونيون الطابق الخامس
-رام الله-االرسال

Goods/Services:

Services for providing food and drink temporary
accomodation.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

. اإليواء المؤقت،خدمات توفير األطعمة والمشروبات

العـدد الثامن والعشرون
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Date :23/06/2019

التاريخ2019/06/23 :

العالمة التجارية رقم 36306 :

Trademark No.:36306

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: Sharikat Massar Al alamiya Lil
Estithmar Almusahamah Alkhusuyah Al Mahdouhah

بإسم  :شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة
الخصوصية المحدودة
العنوان  :كيو سنتر -666 -روابي

Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

عنوان التبليغ  :شركة كمال ومشاركوه محامون
ومستشارون قانونيون الطابق الخامس-برج عمار-شارع
االرسال-رام الله-

Applicant for Correspondence: Kamal Wa
Musharikouh Muhamoud Wa Mustasharoum
Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar - Al Irsal StreetRamallah

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

Goods/Services:

Services for providing food and drink temporary
accomodation.

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم منح حماية على كلمة BURGER Q

) ( 162

التاريخ2019/06/23 :

العالمة التجارية رقم 36307 :
في الصنف 25 :

Date :23/06/2019
Trademark No.:36307
Class: 25
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Applicant Name: Sharikat Massar Al alamiya Lil
Estithmar Almusahamah Alkhusuyah Al Mahdouhah

بإسم  :شركة مسار العالمية لإلستثمار المساهمة
الخصوصية المحدودة
العنوان  :كيو سنتر -666 -روابي

Applicant Address :Q Center- 666- Rawabi- Palestine

عنوان التبليغ  :شركة كمال ومشاركوه محامون
ومستشارون قانونيون الطابق الخامس-برج عمار-شارع
االرسال-رام الله-

Applicant for Correspondence: Kamal Wa
Musharikouh Muhamoud Wa Mustasharoum
Qanouneyoon 5thFloor- Burj Ammar - Al Irsal StreetRamallah

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear.

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

) ( 163

التاريخ2019/06/24 :

العالمة التجارية رقم 36308 :
في الصنف 32 :
بإسم  :جافورا تابوري لميتد.
العنوان  :غاد فاينشتاين رود ،ص.ب  ،2340ريهوفوت
 ،76120اسرائيل
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب
 ، 74رام الله
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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.

Date :24/06/2019
Trademark No.:36308
Class: 32
Applicant Name: JAFORA TABORI LTD.
Applicant Address: Gad Feinstein Road, P.O. B.
2340, Rehovot 76120; ISRAEL
Applicant for Correspondence: Aziz, Fouad and Raja
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

Goods/Services:

Beers mineral and aerated waters and other nonalcoholic 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.
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( 164 )
Date :24/06/2019

2019/06/24 :التاريخ

36309 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36309

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Johnson & Johnson

 جونسون اند جونسون: بإسم

Applicant Address :a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
Jersey, U.S.A.
Applicant for Correspondence: Aziz, Fouad and
Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

 ون جونسون اند، شركة من نيوجيرسي: العنوان
 الواليات، نيو جيرسي، نيو برانزويك،جونسون بالزا
المتحدة االمريكية
ب. محامون ص، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations for the treatment of
oncological diseases and disorders.

المستحضرات الصيدلية لعالج امراض االورام واضطراباتها

( 165 )

Date :25/06/2019
Trademark No.:36310
Class: 29

2019/06/25 :التاريخ

36310 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف

Applicant Name: Sharekat Intervarna Lelkhadamat
Ateejarea Wa Alaestethmar Mosahama Khososiya

 شركة انترفارنا للخدمات التجاريه واالستثمار: بإسم
مساهمة خصوصية

Applicant Address :Ramallah Albera Om Alsharaet
Belqurb Men Masjed Tameem Adari Amarat Aqel

 رام الله البيره أم الشرايط بالقرب من مسجد: العنوان
تميم الداري عمارة عقل

Applicant for Correspondence: Ramallah Albera
Om Alsharaet Belqurb Men Masjed Tameem Adari
Amarat Aqel

 رام الله البيره أم الشرايط بالقرب من: عنوان التبليغ
مسجد تميم الداري عمارة عقل

العـدد الثامن والعشرون
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Goods/Services:

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.

Meat, fish, poultry and game meat extracts
preserved, dried and cooked fruits and vegetables
jellies, jams, compotes eggs, milk and milk products
edible oils and fats.

) ( 166

Date :25/06/2019

التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36311 :

Trademark No.:36311

في الصنف 9 :

Class: 9

بإسم  :اثنان ثالثة واحد للتجارة

Applicant Name: Two Three One For Trading

العنوان  :عبدون الشمالي  -شارع حسن الغوريين ،16
عمان -االردن

Applicant Address :North Abdoun, Hassan al
Ghouriyeen street 16, Amman ,Jordan

عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:

منصــات البرمجيــات للســماح للمســتخدمين بجمــع األمــوال ،برامــج
لتحويــل المدفوعــات اإللكترونيــة مــن وإلــى اآلخريــن ،البرامــج
القابلــة للتنزيــل ،برامــج التطبيقــات ،برامــج الكمبيوتــر ،برامــج
الهاتــف الذكــي

Software platforms to allow users to collect money,
Software for processing electronic payments to and
from others, Downloadable software, Application
software, Computer software, Smartphone software

) ( 167

التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36324 :
في الصنف 11 :

Date :25/06/2019
Trademark No.:36324
Class: 11
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Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا

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

عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ســخانات كهربائيــة؛ فتائــل تســخين كهربائيــة؛ اجهــزة لتوليــد
البخــار؛ محمصــات تبــغ؛ منشــآت تبريــد للتبــغ

Electric heaters heating filaments, electric apparatus
for steam generating tobacco roasters cooling
installations for tobacco

) ( 168

التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36325 :
في الصنف 34 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن

Date :25/06/2019
Trademark No.:36325
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

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

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

عنوان التبليغ :
ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي اجنتس لمتد /
ص.ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ ســيجار؛
ســجائر الكترونيــة؛ علــب الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛
محاليــل ســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛
المنكهــات ،بخــاف الزيــوت األساســية ،لالســتخدام فــي الســجائر
اإللكترونيــة؛ صناديــق لترطيــب التبــغ؛ قطاعــات ســيجار؛ منافــض
ســجائر؛ سالســل العنــقللســجائر االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات المدخنيــن (بمــا فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)؛
اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي تنظيــف
للســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائرااللكترونيــة؛
فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر االلكترونيــة؛

Goods/Services:

;Cigarettes tobacco tobacco and smokers&apos
articles tobacco substitutes cigars electronic cigarettes
electronic cigarette cartridges nicotine solutions for
use in electronic cigarettes liquid nicotine solutions
for use in electronic cigarettes liquid solutions for
use in electronic cigarettes flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes humidors
cigar cutters ashtrays for smokers neck chains for
electronic cigarettes atomizers for electronic cigarettes
smokers&apos; articles (including

)lighters for smokers
sticks for cleaning and disinfecting electronic cigarettes
cleaning brushes for electronic cigarettes pads for
cleaning electronic cigarettes brushes for cleaning
electronic cigarettes sticks for cleaning electronic
cigarettes cleaners for electronic cigarettes
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cover cases for electronic cigarette devices protective
cases for electronic cigarettes d ecorative covers for
electronic cigarettes electric cleaners for electronic
cigarettes cleaning implements for electronic c igarettes
cleaning apparatus for electronic cigarettes

العـدد الثامن والعشرون

علبــة تغطيــة الجهــزة الســجائر االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛
منظفــات كهربائيــة للســجائر االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ اجهــزة تنظيــف الســجائر االلكترونيــة

( 169 )

Date :25/06/2019

2019/06/25 :التاريخ

36326 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36326

11 : في الصنف

Class: 11
Applicant Name: KT & G Corporation

 كي تي & جي كوربوريشن: بإسم

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence:
Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TMP Agents
Limited/ P.O. Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

Electric heaters heating filaments, electric apparatus
for steam generating tobacco roasters cooling
installations for tobacco

, داوغيون,غو- دايديوك,غيل- بيوتكوت71 : العنوان
جمهورية كوريا
: عنوان التبليغ
/  تي ام بي اجنتس لمتد- ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي
 البيرة3800 ب.ص
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

ســخانات كهربائيــة؛ فتائــل تســخين كهربائيــة؛ اجهــزة لتوليــد
البخــار؛ محمصــات تبــغ؛ منشــآت تبريــد للتبــغ

( 170 )

Date :25/06/2019
Trademark No.:36327

2019/06/25 :التاريخ

36327 : العالمة التجارية رقم

العـدد الثامن والعشرون
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في الصنف 34 :

Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence:
Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TMP Agents
Limited/ P.O. Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ ســيجار؛
ســجائر الكترونيــة؛ علــب الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛
محاليــل ســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛
المنكهــات ،بخــاف الزيــوت األساســية ،لالســتخدام فــي الســجائر
اإللكترونيــة؛ صناديــق لترطيــب التبــغ؛ قطاعــات ســيجار؛ منافــض
ســجائر؛ سالســل العنــقللســجائر االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات المدخنيــن (بمــا فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)؛
اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي تنظيــف
للســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائرااللكترونيــة؛
فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر االلكترونيــة؛ علبــة
تغطيــة الجهــزة الســجائر االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر
االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات
كهربائيــة للســجائر االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تنظيــف الســجائر االلكترونيــة

;Cigarettes tobacco tobacco and smokers&apos
articles tobacco substitutes cigars electronic cigarettes
electronic cigarette cartridges nicotine solutions for
use in electronic cigarettes liquid nicotine solutions
for use in electronic cigarettes liquid solutions for
use in electronic cigarettes flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes humidors
cigar 
cutters ashtrays for smokers neck chains
for electronic cigarettes atomizers for electronic
cigarettes smokers&apos; articles (including lighters
for smokers) sticks for cleaning and disinfecting
electronic cigarettes cleaning brushes for electronic
cigarettes pads for cleaning electronic cigarettes

brushes for cleaning electronic cigarettes sticks for
cleaning electronic cigarettes cleaners for electronic
cigarettes cover cases for electronic cigarette devices
protective cases for electronic cigarettes d ecorative
covers for electronic cigarettes electric cleaners
for electronic cigarettes cleaning implements for
electronic cigarettes cleaning apparatus for electronic
cigarettes

) ( 171

التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36328 :
في الصنف 11 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا

Date :25/06/2019
Trademark No.:36328
Class: 11
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
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Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

العـدد الثامن والعشرون

 تي ام بي-  ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 ب. ص/ اجنتس لمتد

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
سخانات كهربائية؛ فتائل تسخين كهربائية؛ اجهزة
لتوليد البخار؛ محمصات تبغ؛ منشآت تبريد للتبغ

Electric heaters heating filaments, electric apparatus
for steam generating tobacco roasters cooling
installations for tobacco

( 172 )

Date :25/06/2019
Trademark No.:36329
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

Goods/Services:

Cigarettes tobacco tobacco and smokers&apos;
articles tobacco substitutes cigars electronic cigarettes
electronic cigarette cartridges nicotine solutions for
use in electronic cigarettes liquid nicotine solutions
for use in electronic cigarettes liquid solutions for
use in electronic cigarettes flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes humidors
cigar cutters ashtrays for smokers neck chains for
electronic cigarettes atomizers for electronic cigarettes
smokers&apos; articles (including

lighters for smokers)
sticks for cleaning and disinfecting electronic cigarettes
cleaning brushes for electronic cigarettes pads for
cleaning electronic cigarettes brushes for cleaning
electronic cigarettes sticks for cleaning electronic
cigarettes cleaners for electronic cigarettes cover cases
for electronic cigarette devices protective cases for
electronic cigarettes decorative covers for electronic
cigarettes electric cleaners for electronic cigarettes
cleaning implements for electronic c igarettes cleaning
apparatus for electronic cigarettes

2019/06/25 :التاريخ

36329 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
 كي تي & جي كوربوريشن: بإسم
, داوغيون,غو- دايديوك,غيل- بيوتكوت71 : العنوان
جمهورية كوريا
 تي ام بي-  ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي: عنوان التبليغ
 البيرة3800 ب. ص/ اجنتس لمتد
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ ســيجار؛
ســجائر الكترونيــة؛ علــب الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛
محاليــل ســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛
 لالســتخدام فــي الســجائر، بخــاف الزيــوت األساســية،المنكهــات
اإللكترونيــة؛ صناديــق لترطيــب التبــغ؛ قطاعــات ســيجار؛ منافــض
ســجائر؛ سالســل العنــقللســجائر االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات المدخنيــن (بمــا فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)؛
اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي تنظيــف
للســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائرااللكترونيــة؛
فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر االلكترونيــة؛ علبــة
تغطيــة الجهــزة الســجائر االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر
االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات
كهربائيــة للســجائر االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تنظيــف الســجائر االلكترونيــة

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 173

Date :25/06/2019

التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36330 :

Trademark No.:36330

في الصنف 34 :

Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

Goods/Services:

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ قطاعــات
ســيجار؛ ســيجار؛ منافــض ســجائر للمدخنيــن؛ ســجائر الكترونيــة؛
علــب الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي
تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائر
االلكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد
لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر االلكترونيــة؛
علــب لحمايــةالســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل ســائلة لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن لالســتخدام فــي
الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ علبــة تغطيــة الجهــزة الســجائر
االلكترونيــة؛ سالســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات
للســجائر االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛
منظفــات كهربائيــة للســجائر االلكترونية؛اجهــزة تنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات بخــاف الزيــوت العطريــة
لالســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛ ادوات المدخنيــن (بمــا
فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)

;Cigarettes tobacco tobacco and smokers&apos
articles humidors tobacco substitutes cigar cutters
cigars ashtrays for smokers 
electronic cigarettes
electronic cigarette cartridges sticks for cleaning and
disinfecting electronic cigarettes cleaning implement
for electronic cigarettes cleaning brushes for electronic
cigarettes pads for cleaning electronic cigarettes
brushes for cleaning electronic cigarettes stick for
cleaning electronic cigarettes atomizers for electronic
cigarettes protective cases for electronic cigarettes
liquid solutions for use in electronic cigarettes nicotine
solutions for use in electronic cigarettes liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes cover cases for
electronic cigarette devices neck chains for electronic
cigarettes cleaners for electronic cigarettes decorative
covers for electronic cigarettes electric cleaners for
electronic cigarettes cleaning a pparatus for electronic
cigarettes flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes smokers&apos; articles (including

lighters for smokers)

) ( 174
التاريخ2019/06/25 :
العالمة التجارية رقم 36331 :

Date :25/06/2019
Trademark No.:36331
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في الصنف 11 :

Class: 11
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ :
ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي اجنتس لمتد /
ص.ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســخنات كهربائيــة؛ فتائــل تســخين كهربائيــة؛ مبخــرات تعمــل
بالكهربــاء لالســتخدام المنزلــي؛ مبــردات الغــراض صناعيــة؛
محمصــات تبــغ؛ اجهــزة تبريــد للتبــغ؛ مبخــرة المناشــف [ألغــراض
تصفيــف الشــعر]؛ الغاليــات (بخــافاألجــزاء مــن آالت الطاقــة
ومحــركات االحتــراق)؛ اجهــزة تبخيــر الوجــه [حمامــات البخــار]؛
انظمــة التدفئــة والتبريــد للعمــل؛ اجهــزة التدفئــة الكهربائيــة
(للعمــل واالســتخدام المنزلــي)؛ اجهــزة لتوليــد البخــار؛ مبخــرات
للمعالجــةالكيميائيــة؛ مبــادالت حراريــة للمعالجــة الكيميائيــة؛
آالت تقطيــر للمعالجــة الكيميائيــة؛ مبخــرات للمعالجــة
الكيميائيــة؛ اجهــزة تجفيــف لصنــع المنتجــات الكيماويــة؛
مســترجع حــراري لصنــع المنتجــات الكيماويــة

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

Goods/Services:

electric heaters heating filaments, electric poweroperated vaporizers for household use
coolers
for industrial purposes 
tobacco roasters cooling
installations for tobacco
towel steamers [for
hairdressing purposes] boilers (other than for parts
of power machines and combustion engines) steam
facial apparatus [saunas] heating and cooling systems
for work heating apparatus, electric (for work and
household use) apparatus for steam generating
evaporators for chemical processing heat exchangers
for chemical processing distillers for chemical
processing steamers for chemical processing drying
apparatus for m
 aking chemical product recuperators
for making chemical product

) ( 175
التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36332 :
في الصنف 34 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ قطاعــات
ســيجار؛ ســيجار؛ منافــض ســجائر للمدخنيــن؛ ســجائر الكترونيــة؛
علــب الســجائر االلكترونيــة؛

Date :25/06/2019
Trademark No.:36332
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

Goods/Services:

;cigarettes tobacco tobacco and smokers&apos
articles humidors tobacco substitutes cigar cutters
cigars ashtrays for smokers electronic
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اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛
لبــادات تنظيــف للســجائر االلكترونية؛ فراشــي لتنظيف الســجائر
االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ بخاخــات
للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر االلكترونيــة؛
محاليــل ســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛
علبــة تغطيــة الجهــزةالســجائر االلكترونيــة؛ سالســل العنــق
للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر االلكترونيــة؛ علــب
مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات كهربائيــة للســجائر
االلكترونية؛اجهــزة تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات
بخــاف الزيــوت العطريــة لالســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛
ادوات المدخنيــن (بمــا فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)

cigarettes electronic cigarette cartridges sticks for
cleaning and disinfecting electronic cigarettes cleaning
implements for electronic cigarettes cleaning brushes
for electronic cigarettes pads for cleaning electronic
cigarettes brushes for cleaning electronic cigarettes
sticks for cleaning electronic cigarettes atomizers for
electronic cigarettes protective cases for electronic
cigarettes liquid solutions for use in electronic cigarettes
nicotine solutions for use in electronic cigarettes liquid
nicotine s olutions for use in electronic cigarettes cover
cases for electronic cigarette devices neck chains for
electronic cigarettes c leaners for electronic cigarettes
decorative covers for electronic cigarettes electric
cleaners for electronic cigarettes cleaning a pparatus
for electronic cigarettes flavorings, other than essential
;oils, for use in electronic cigarettes smokers&apos
lighters for smokers)
articles (including


) ( 176
التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36333 :
في الصنف 35 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الخدمــات اإلعالنيــة والترويجيــة؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة
لمحمصــات التبــغ؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة للتبــغ؛ ترتيــب وإجــراء
الفعاليــات الترويجيــة التســويقية لآلخريــن؛ تنظيــم المعــارض
واألحــداث ألغــراض تجاريــة أو إعالنيــة؛تخطيــط األعمــال لترويــج
مبيعــات الســلع والخدمــات؛ توفيــر معلومــات المنتــج للمســتهلك؛
خدمــات متجــر التجزئــة للمســخانات الكهربائيــة؛ خدمــات متجــر
البيــع بالتجزئــة الليــاف المســخنات الكهربائيــة؛ خدمــات البيــع
بالتجزئــة العــواد تنظيــف وتعقيــم الســجائر اإللكترونيــة؛ خدمات
متجــر بيــع بالتجزئــة للســجائر اإللكترونيــة؛ خدمــات متجــر البيــع
بالتجزئــة لفراشــي تنظيــف الســجائر اإللكترونيــة؛ خدمــات متجــر
البيــع بالتجزئــة لمحاليــل تنظيــفالســجائر اإللكترونيــة؛

Date :25/06/2019
Trademark No.:36333
Class: 35
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

Goods/Services:

advertising and promotional services retail store
services for tobacco roasters retail store services
for tobacco arranging and 
conducting marketing
promotional events for others
organization of
exhibitions and events for commercial or advertising
purposes business planning for sales promotion of
goods and services providing consumer product
information retail store services for electric heaters
retail store services for heating filaments, electric retail
store services for sticks for cleaning and disinfecting
electronic cigarettes retail store services for electronic
cigarettes retail store services for brushes for cleaning
electronic cigarettes retail store services for cleaning
solutions of electronic cigarettes
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خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة لمحــوالت شــحن الســجائر
اإللكترونيــة؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة لكابــات USB
للســجائر اإللكترونيــة؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة للبطاريــات
للســجائراإللكترونيــة؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة للعلــب
الواقيــة للســجائر اإللكترونيــة؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة
ألجهــزة تنظيــف الســجائر اإللكترونيــة؛ خدمــات متجــر البيــع
بالتجزئــة للمنظفــات لتنظيــف الســجائراإللكترونيــة؛ خدمــات
متجــر البيــع بالتجزئــة لشــواحن الســجائر اإللكترونيــة؛ خدمــات
متجــر البيــع بالتجزئــة لعلــب شــحن للســجائر اإللكترونيــة؛ خدمات
متجــر بيــع بالتجزئــة لعلــب الســجائر اإللكترونيــة ؛ خدمــات متجــر
البيــع بالتجزئــة ألجهــزة توليــد البخــار؛ خدمــات متجــر التجزئــة
للمقابــس؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة لمحــوالت المقابــس؛
خدمــات متجــر بيــع بالتجزئــة للمدخنيــن

retail store services for adaptors for c harging electronic
cigarettes retail store services for USB cables for
electronic cigarettes retail store services for batteries
for 
electronic cigarettes retail store services for
protective cases for electronic cigarettes retail store
services for cleaning apparatus for electronic cigarettes
retail store services for cleaners for cleaning electronic
cigarettes retail store services for chargers for
electronic cigarettes retail store services for charging
cases for electronic cigarettes retail store services for
electronic cigarette cartridges retail store services for
apparatus for steam generating retail store services
for plugs retail store services for plug adaptors retail
store services for smokers&apos; articles

) ( 177

التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36334 :
في الصنف 11 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســخنات كهربائيــة؛ فتائــل تســخين كهربائيــة؛ مبخــرات تعمــل
بالكهربــاء لالســتخدام المنزلــي؛ مبــردات الغــراض صناعيــة؛
محمصــات تبــغ؛ اجهــزة تبريــد للتبــغ؛ مبخــرة المناشــف [ألغــراض
تصفيــف الشــعر]؛ الغاليــات (بخــافاألجــزاء مــن آالت الطاقــة
ومحــركات االحتــراق)؛ اجهــزة تبخيــر الوجــه [حمامــات البخــار]؛
انظمــة التدفئــة والتبريــد للعمــل؛ اجهــزة التدفئــة الكهربائيــة
(للعمــل واالســتخدام المنزلــي)؛ اجهــزة لتوليــد البخــار؛ مبخــرات
للمعالجــةالكيميائيــة؛ مبــادالت حراريــة للمعالجــة الكيميائيــة؛
آالت تقطيــر للمعالجــة الكيميائيــة؛ مبخــرات للمعالجــة
الكيميائيــة؛ اجهــزة تجفيــف لصنــع المنتجــات الكيماويــة؛
مســترجع حــراري لصنــع المنتجــات الكيماويــة

Date :25/06/2019
Trademark No.:36334
Class: 11
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

Goods/Services:

electric heaters heating filaments, electric poweroperated vaporizers for household use
coolers
for industrial purposes 
tobacco roasters cooling
installations for tobacco
towel steamers [for
hairdressing purposes] boilers (other than for parts
of power machines and combustion engines) steam
facial apparatus [saunas] heating and cooling systems
for work heating apparatus, electric (for work and
household use) apparatus for steam generating
evaporators for chemical processing heat exchangers
for chemical processing distillers for chemical
processing steamers for chemical processing drying
apparatus for m
 aking chemical product recuperators
for making chemical product
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Date :25/06/2019

التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36335 :

Trademark No.:36335

في الصنف 34 :

Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

Goods/Services:

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ قطاعــات
ســيجار؛ ســيجار؛ منافــض ســجائر للمدخنيــن؛ ســجائر الكترونيــة؛
علــب الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي
تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائر
االلكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد
لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر االلكترونيــة؛
علــب لحمايــةالســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل ســائلة لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن لالســتخدام فــي
الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ علبــة تغطيــة الجهــزة الســجائر
االلكترونيــة؛ سالســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات
للســجائر االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛
منظفــات كهربائيــة للســجائر االلكترونية؛اجهــزة تنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات بخــاف الزيــوت العطريــة
لالســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛ ادوات المدخنيــن (بمــا
فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)

;cigarettes tobacco tobacco and smokers&apos
articles humidors tobacco substitutes cigar cutters
cigars ashtrays for smokers 
electronic cigarettes
electronic cigarette cartridges sticks for cleaning and
disinfecting electronic cigarettes cleaning implements
for electronic cigarettes cleaning brushes for electronic
cigarettes pads for cleaning electronic cigarettes
brushes for cleaning electronic cigarettes sticks for
cleaning electronic cigarettes atomizers for electronic
cigarettes protective cases for electronic cigarettes
liquid solutions for use in electronic cigarettes nicotine
solutions for use in electronic cigarettes liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes cover cases for
electronic cigarette devices neck chains for electronic
cigarettes cleaners for electronic cigarettes decorative
covers for electronic cigarettes electric cleaners for
electronic cigarettes cleaning apparatus for electronic
cigarettes flavorings, other than essential oils, for
use in electronic cigarettes smokers&apos; articles
(including lighters for smokers)

) ( 179

التاريخ2019/06/25 :

Date :25/06/2019
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العالمة التجارية رقم 36336 :

Trademark No.:36336

في الصنف 11 :

Class: 11
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ P.O. Box
3800 Al-Birah

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســخنات كهربائيــة؛ فتائــل تســخين كهربائيــة؛ مبخــرات تعمــل
بالكهربــاء لالســتخدام المنزلــي؛ محمصــات تبــغ؛ اجهــزة تبريــد
للتبــغ؛ الغاليــات بخــاف األجــزاء مــن اآلالت؛ اجهــزة تبخيــر الوجــه
[حمامــات البخــار]؛ اجهــزة لتوليــد البخــار؛ مبخــرات للمعالجــة
الكيميائيــة

electric heaters heating filaments, electric poweroperated vaporizers for household use tobacco
roasters cooling installations for tobacco boilers,
other than for parts of machines steam facial apparatus
[saunas] apparatus for steam generating e vaporators
for chemical processing

) ( 180

التاريخ2019/06/25 :

العالمة التجارية رقم 36337 :
في الصنف 34 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن

Date :25/06/2019
Trademark No.:36337
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

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

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

عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ قطاعــات
ســيجار؛ ســيجار؛ منافــض ســجائر للمدخنيــن؛ ســجائر الكترونيــة؛
علــب الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي
تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائر
االلكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛

Goods/Services:

;cigarettes tobacco tobacco and smokers&apos
articles humidors tobacco substitutes cigar cutters
cigars ashtrays for smokers 
electronic cigarettes
electronic cigarette cartridges sticks for cleaning and
disinfecting electronic cigarettes cleaning implements
for electronic cigarettes cleaning brushes for electronic
pads for cleaning electronic cigarettes
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اعــواد لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر
االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل
ســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل
النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛
علبــة تغطيــة الجهــزةالســجائر االلكترونيــة؛ سالســل العنــق
للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر االلكترونيــة؛ علــب
مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات كهربائيــة للســجائر
االلكترونية؛اجهــزة تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات
بخــاف الزيــوت العطريــة لالســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛
ادوات المدخنيــن (بمــا فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)

cigarettes brushes for cleaning electronic cigarettes
sticks for cleaning electronic cigarettes atomizers for
electronic cigarettes protective cases for electronic
cigarettes liquid solutions for use in electronic

cigarettes nicotine solutions for use in electronic
cigarettes liquid nicotine solutions for use in electronic
cigarettes cover cases for electronic cigarette devices
neck chains for electronic cigarettes 
cleaners for
electronic cigarettes decorative covers for electronic
cigarettes electric cleaners for electronic cigarettes
cleaning apparatus for electronic cigarettes flavorings,
other than essential oils, for use in electronic cigarettes
(including lighters for
smokers&apos; articles 
smokers)

) ( 181
Date :27/06/2019

التاريخ2019/06/27 :

العالمة التجارية رقم 36340 :

Trademark No.:36340

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: August Storck KG

بإسم  :أوغست ستورك كيه جي
العنوان  :ولدشتراس  ،27دي 13403-برلين ،المانيا

Applicant Address :Waldstrasse 27, 13403 Berlin,
Germany

عنوان التبليغ  :ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي  -تي ام بي
اجنتس لمتد  /ص.ب  3800البيرة

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الحلويــات والشــوكوالته ومنتجــات الشــوكوالته والمعجنــات
,والبوظــة ومســتحضرات لصنــع المنتجــات المذكــورة اعــاه
المشــمولة فــي الصنــف .30

Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries, ice-cream, preparations for making the
aforementioned products included in class 30.

) ( 182

التاريخ2019/06/26 :

العالمة التجارية رقم 36341 :

Date :26/06/2019
Trademark No.:36341
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في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag

بإسم  :ايستي هايجين اند هيلث اكتيبوالغ
العنوان  03 405 :غوتيبورغ ،السويد

Applicant Address :405 03 Goteborg, Sweden

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

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

منتجــات العنايــة بالبشــرة وتحديــدًا :كريمــات الغســول ورغــوة
الغســول وكريمــات ومــوس غســيل منطقــة المهبــل؛ مســتحضرات
التلطيــف وكريمــات التنظيــف والصابــون والمــواد العطريــة والزيوت
العطريــة والجــل ومســتحضرات الترطيــب واللوشــن؛ المناشــف
ّ
المرطبــة مســبقا المســتخدمة لمـ ّـرة واحــدة والمشـ ّـربة بمســتحضرات
تطهيــر أو بمركبــات لالســتخدام الشــخصي (غيــر طبــي)

Skin care products, namely wash cream, wash
mousse, perineal wash cream and mousse conditioner,
cleansing cream, soaps, perfumery, essential oils and
gels, moisturizers, lotions disposable pre-moistened
washcloths impregnated with cleansing preparations
)or compounds for personal use (non-medical

اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون االزرق الغامق  ،االبيض واالرجواني

) ( 183

Date :26/06/2019

التاريخ2019/06/26 :

العالمة التجارية رقم 36342 :

Trademark No.:36342

في الصنف 5 :
بإسم  :ايستي هايجين اند هيلث اكتيبوالغ

Class: 5
Applicant Name: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag

العنوان  03 405 :غوتيبورغ ،السويد

Applicant Address :405 03 Goteborg, Sweden

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

المســتحضرات الصحيــة الممتصــة والمناديــل الصحيــة
والســدادات القطنيــة والمناشــف والســراويل الداخليــة
المســتخدمة للوقايــة مــن الطمــث أو الســلس البولــي؛ الفــوط
الصحيــة؛ المناشــف الصحيــة؛ المســتحضرات المســتخدمة فــي
نظافــة المهبــل (طبيــة)؛ الفــوط النســائية التــي توضــع داخــل
الســراويل الداخليــة؛ المناديــل الرطبــة (الطبيــة)؛ الســراويل
الداخليــة لألغــراض الصحيــة؛ فــوط اإلرضــاع؛ فــوط الرضاعــة
الطبيعيــة؛ فــوط مــا بعــد الــوالدة

Goods/Services:

Absorbent sanitary preparations, sanitary napkins,
tampons, towels, slips for use as menstruation or
incontinence protection sanitary pads sanitary towels
)preparations for use in vaginal hygiene (medical
panty liners wet wipes (medical) underpants for
sanitary purposes nursing pads breast feeding pads
maternity pads

اشتراطات خاصة :تشتمل العالمة على اللون االزرق الغامق واالبيض واالرجواني
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) ( 184

التاريخ2019/06/26 :

العالمة التجارية رقم 36343 :
في الصنف 35 :
بإسم  :شيراتون إنترناشونال آي بي ،أل أل سي

Date :26/06/2019
Trademark No.:36343
Class: 35
Applicant Name: Sheraton International IP, LLC

العنوان  :ون ستاربوينت ،ستامفورد ،كونيكتيكت
 ،06902الواليات المتحدة االمريكية

Applicant Address :One Starpoint, Stamford,
Connecticut 06902, United States of America

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

خدمــات الدعايــة واإلعــان؛ خدمــات منــح االمتيــاز ،تحديــدا:
 ،خدمــات توفيــر المســاعدة فــي إدارة األعمــال فــي تأســيس
وتشــغيل الفنــادق ،المطاعــم ،النــوادي الليليــة ،الحانــات ،
والمنتجعــات الصحيــة ،ومرافــق الرفاهيــة واللياقــة ،متاجــر البيــع
بالتجزئــة ،الملكيــات المشــتركة ،مبانــي الشــقق ،مراكــز عقــد
المؤتمــرات ،ومنتجعــات الوقــت المشــترك لآلخريــن؛ خدمــات
إدارة األعمــال ،تحديــدا ، :إدارة وتشــغيل الفنــادق ،المطاعــم،
النــوادي الليليــة ،الحانــات ،والمنتجعــات الصحيــة ،ومرافــق
الرفاهيــة واللياقــة ،متاجــر البيــع بالتجزئــة ،الملكيــات المشــتركة،
مبانــي الشــقق ،مراكــز عقــد المؤتمــرات ،منتجعــات المشــاركة
بالوقــت ،نــوادي الترفيــه بالمنتجعــات ،نــوادي اإلجــازات ،ونــوادي
وثائــق المنفعــة غيــر المقســمة ،ونــوادي اإلقامــة الخاصــة ،وحــق
اســتعمال النــوادي ،ومشــاريع اإليجــار طويلــة األجــل لآلخريــن؛
متاجــر البيــع بالتجزئــة ،خدمــات كتالوجــات البيــع التجزئــة
وخدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة علــى االنترنــت ،تحديــدا، :
الهداي ـا ،خدمــات متاجــر الهدايــا التذكاريــة والمتاجــر متعــددة
األقســام فــي مجــال منتجــات التجميــل ،مســتحضرات الزينــة،
اآلالت لالســتخدام المنزلــي ،االدوات اليدويــة ،والســلع البصريــة،
آالت التصويــر ،األقــراص المضغوطــة ،وأقــراص الفيديــو الرقميــة،
المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة المنزليــة ،وتتضمــن البضائــع
التــي يطغــى عليهــا اللــون األبيــض ،والمجوهــرات ،الســاعات،
ســاعات اليــد  ،القرطاســية ،المطبوعــات ،المظــات ،الشماســي،
حقائــب االمتعــة ،والحقائــب؛ متاجــر البيــع بالتجزئــة ،خدمــات
كتالوجــات البيــع التجزئــة وخدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة علــى
االنترنــت ،تحديــدا ، :الهدايـا ،خدمــات متاجــر الهدايــا التذكاريــة
والمتاجــر متعــددة األقســام فــي مجــال األثــاث،

Goods/Services:

Advertising services franchise services, namely,
offering business management assistance in the
establishment and operation of hotels, restaurants,
night clubs, bars, spas, recreational and fitness
facilities, retail stores, condominiums, apartment
buildings, conference centers, and timeshare resorts
for others business management services, namely,
management and operation of hotels, restaurants, night
clubs, bars, spas, recreational and fitness facilities,
retail stores, condominiums, apartment buildings,
conference centers, timeshare resorts, resort recreation
clubs, vacation clubs, undivided deed interest clubs,
private residence clubs, right to use clubs, and long
term lease projects for others retail store, retail catalog
and online retail store services, namely, gift, souvenir
and convenience store services in the fields of beauty
products, toiletries, machines for household use, hand
tools, optical goods, cameras, CDs, DVDs, domestic
electrical and electronic equipment, including
white goods, jewellery, clocks, watches, stationery,
publications, umbrellas, parasols, luggage, bags retail
store, retail catalog and online retail store services,
namely, gift, souvenir and convenience store services
in the fields of furniture, bathroom accessories,
household containers and utensils, kitchen utensils and
equipment, gardening equipment and utensils retail
store, retail catalog and online retail store services,
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وإكسســوارات الحمــام ،األوعيــة واألوانــي المنزليــة ،أوانــي ومعــدات
المطبــخ ،معــدات وأوانــي البســتنة؛ متاجــر البيــع بالتجزئــة ،خدمــات
كتالوجــات البيــع التجزئــة وخدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة
علــى االنترنــت ،تحديــدا ، :الهدايــا ،خدمــات متاجــر الهدايــا
التذكاريــة والمتاجــر متعــددة األقســام فــي مجــال المفروشــات،
ّ
األســرة ،الفرشــات ،شراشــف األســرة ،بياضــات األســرة ،المناشــف
 ،المنســوجات ،المالبــس  ،والبســة القــدم ،وأغطيــة الــرأس  ،لــوازم
واكسســوارات خياطــة ،الدمــى وااللعــاب ،معــدات الرياضــة ،مــواد
غذائيــه ،المشــروبات ،النبيـذ ،واألزهــار والبضائــع الجلديــة ،تحديــدا، :
مؤشــر الكتــب ،والحقائــب ،حقائــب اليـد ،ومحافــظ النقــود ،الجزادين،
حقائــب االمتعــة ،رقــع التعليــق لحقائــب الســفر ،حافظــات المفاتيــح
وحلقــات المفاتيــح؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة عبــر االنترنــت؛ خدمــات
كتالوجــات البيــع بالتجزئــة ؛ خدمــات توفيــر المرافــق المســتخدمة
لمعــدات وآالت المكاتــب؛ خدمــات تقديــم االستشــارات حــول إدارة
األعمــال؛ خدمــات تولــي وتســيير شــؤون األعمــال

namely, gift, souvenir and convenience store services
in the fields of furnishings, beds, mattresses, bedding,
bed linens, towels, textiles, clothing, footwear,
headgear, haberdashery, toys and games, sports
equipment, foodstuffs, drinks, wines, flowers and
leather goods, namely, bookmarks, bags, handbags,
wallets, purses, luggage, luggage tags, key cases and
key rings online retail services retail catalog services
providing facilities for the use of office equipment
and machinery business management consultation
services business administration services

) ( 185

التاريخ2019/06/26 :

العالمة التجارية رقم 36344 :
في الصنف 36 :
بإسم  :شيراتون إنترناشونال آي بي ،أل أل سي

Date :26/06/2019
Trademark No.:36344
Class: 36
Applicant Name: Sheraton International IP, LLC

العنوان  :ون ستاربوينت ،ستامفورد ،كونيكتيكت
 ،06902الواليات المتحدة االمريكية

Applicant Address :One Starpoint, Stamford,
Connecticut 06902, United States of America

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

الخدمــات العقاريــة ،تحديــدا ، :اإلدارة ،خدمات التمويل ،الوســاطة،
وتأجيــر ،البيــع والتســويق للشــقق الســكنية ،والشــقق ،الملكيــات
المشــتركة ،الممتلــكات الســكنية؛ اإلدارة ،تأجيــر واســتئجار
المســاحات الســتخدامات المكاتــب وللبيــع بالتجزئــة؛ الخدمــات
العقاريــة ،تحديــدا ، :اإلدارة ،خدمــات التمويــل ،الوســاطة ،وتأجيــر،
وبيــع وتســويق ممتلــكات قضــاء األوقــات المشــتركة؛ خدمــات
عقــارات العطــات لقضــاء الوقــت المشــترك؛ ترتيــب تبــادل
المشــاركة بالوقــت؛ ترتيــب عطــات المشــاركة بالوقــت

Goods/Services:

Real estate services, namely, management, financing,
brokerage, leasing, sales and marketing of apartments,
flats,
condominiums,
residential
properties
management, rental and leasing of office and retail
space real estate services, namely, management,
financing, brokerage, leasing, sales and marketing of
timeshare properties vacation real estate timeshare
services arranging of time share exchanges arranging
of time share holidays
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) ( 186

Date :26/06/2019

التاريخ2019/06/26 :

العالمة التجارية رقم 36345 :

Trademark No.:36345

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: Sheraton International IP, LLC

بإسم  :شيراتون إنترناشونال آي بي ،أل أل سي
العنوان  :ون ستاربوينت ،ستامفورد ،كونيكتيكت
 ،06902الواليات المتحدة االمريكية

Applicant Address :One Starpoint, Stamford,
Connecticut 06902, United States of America

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص .ب
 4472البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - PO Box 4772 Al-Bireh

خدمــات اإلقامــة المؤقتــة؛ خدمــات الفنــادق؛ خدمــات المطاعــم،
خدمــات تقديــم الطعــام  ،خدمــات الحانــات وأماكــن تنــاول
المشــروبات؛ خدمــات إقامــة فــي المنتجعــات؛ توفيــر مرافــق
الغايــات العامــة لالجتماعــات ،المؤتمــرات والمعــارض؛ توفيــر
مرافــق إقامــة المأدبــات والنشــاطات االجتماعيــة للمناســبات
ّ
الخاصــة؛ وخدمــات الحجــوزات ألماكــن اإلقامــة المؤقتــة فــي
الفنــادق لآلخريــن

Goods/Services:

Temporary accommodation services hotel services
restaurant, catering, bar and cocktail lounge services
resort lodging services provision of general-purpose
facilities for meetings, conferences and exhibitions
provision of banquet and social function facilities for
special occasions and reservations services for hotel
accommodations for others

) ( 187

التاريخ2019/06/26 :

العالمة التجارية رقم 36346 :
في الصنف 10 :
بإسم  :شركة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة

Date :26/06/2019
Trademark No.:36346
Class: 10
Applicant Name: shareket abnaa abed alhadi
alnatsheh leltejara w alsenaa

العـدد الثامن والعشرون

171

2020/1/26

العنوان  :الخليل -شارع السالم مقابل البنك العربي ت
0599228008
عنوان التبليغ  :الخليل -شارع السالم مقابل البنك العربي
ت 0599228008

Applicant Address :hebron alsalam street in front of
alarabi bank 0599228008
Applicant for Correspondence: hebron alsalam street
in front of alarabi bank

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

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

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

) ( 188

Date :27/06/2019

التاريخ2019/06/27 :

العالمة التجارية رقم 36347 :

Trademark No.:36347

في الصنف 35 :

Class: 35

بإسم  :باسل محمد زياد حسن حناوي
العنوان  :نابلس -شارع الساقية جوال 0599252353
عنوان التبليغ  :نابلس -شارع الساقية جوال
0599252353
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Name: BASIIL MOHAMMED ZIYAD
HASAN HINAWI
Applicant Address :NABLUS .SHARE A ALSAQIYA
JAWAL 0599252353
Applicant for Correspondence: NABLUS .SHARE A
ALSAQIYA JAWAL 0599252353

Goods/Services:

;Advertising; business management
business administration; office functions

الدعاية واالعالن وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي

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

) ( 189
التاريخ2019/06/27 :

العالمة التجارية رقم 36348 :

Date :27/06/2019
Trademark No.:36348
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في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: August Storck KG

بإسم  :أوغست ستورك كيه جي

Applicant Address :Waldstrasse 27, 13403 Berlin,
Germany

العنوان  :ولدشتراس  ،27دي 13403-برلين ،المانيا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب
 ، 74رام الله
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:

Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries, ice-cream, preparations for making the
aforementioned products included in class 30.

الحلويــات والشــوكوالته ومنتجــات الشــوكوالته والمعجنــات
,والبوظــة ومســتحضرات لصنــع المنتجــات المذكــورة اعــاه
المشــمولة فــي الصنــف .30

) ( 190
Date :27/06/2019

التاريخ2019/06/27 :

العالمة التجارية رقم 36349 :

Trademark No.:36349

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: August Storck KG

بإسم  :أوغست ستورك كيه جي

Applicant Address :Waldstrasse 27, 13403 Berlin,
Germany

العنوان  :ولدشتراس  ،27دي 13403-برلين ،المانيا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  ،محامون  ،ص.ب
 ، 74رام الله

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الحلويــات والشــوكوالته ومنتجــات الشــوكوالته والمعجنــات
,والبوظــة ومســتحضرات لصنــع المنتجــات المذكــورة اعــاه
المشــمولة فــي الصنــف .30

Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries, ice-cream, preparations for making the
aforementioned products included in class 30.

) ( 191
التاريخ2019/06/27 :

العالمة التجارية رقم 36350 :

Date :27/06/2019
Trademark No.:36350
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30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: August Storck KG

 أوغست ستورك كيه جي: بإسم

Applicant Address :Waldstrasse 27, 13403 Berlin,
Germany
Applicant for Correspondence: Aziz, Fouad and Raja
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

 المانيا، برلين13403- دي،27  ولدشتراس: العنوان
ب. ص،  محامون،  عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله، 74

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries, ice-cream, preparations for making the
aforementioned products included in class 30.

الحلويــات والشــوكوالته ومنتجــات الشــوكوالته والمعجنــات
والبوظــة ومســتحضرات لصنــع المنتجــات المذكــورة اعــاه,
.30 المشــمولة فــي الصنــف

( 192 )

Date :27/06/2019
Trademark No.:36351
Class: 42

2019/06/27 :التاريخ

36351 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف

Applicant Name: Sharekat Alsafi Lelanthima Alidaria
Alidaria Walmalia Almusahima Alkhososia

 شركة الصافي لألنظمة اإلدارية والمالية: بإسم
المساهمة الخصوصية

Applicant Address :Ramallah Sateh Marhab Amarah
Hiteck Tabiq 1

1 رام الله سطح مرحبا عمارة هاي تيك ط: العنوان

Applicant for Correspondence: Ramallah Sateh
Marhab Amarah Hiteck Tabiq 1

Goods/Services:

design and development of computer hardware and
software.

1 رام الله سطح مرحبا عمارة هاي تيك ط: عنوان التبليغ
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر
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( 193 )

Date :27/06/2019

2019/06/27 :التاريخ

36354 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36354

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Boehringer lngelheim Pharma
GmbH & Co. KG

. بورنغير انغلهيم فارما جي ام بي اتش اند كو: بإسم
كي جي

Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany

 المانيا، انغلهيم55218 : 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:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Chemical substances prepared for use in medicine
and pharmacy.

.المواد الكيميائية المعدة لالستخدام في الطب والصيدلة

( 194 )
Date :27/06/2019
Trademark No.:36355
Class: 5

2019/06/27 :التاريخ

36355 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف

Applicant Name: Boehringer lngelheim Pharma
GmbH & Co. KG

. بورنغير انغلهيم فارما جي ام بي اتش اند كو: بإسم
كي جي

Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany

 المانيا، انغلهيم55218 : العنوان

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

Goods/Services:

Chemical substances prepared for use in medicine
and pharmacy.

 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المواد الكيميائية المعدة لالستخدام في الطب والصيدلة
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( 195 )

Date :27/06/2019

2019/06/27 :التاريخ

36356 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36356

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Boehringer lngelheim Pharma
GmbH & Co. KG

. بورنغير انغلهيم فارما جي ام بي اتش اند كو: بإسم
كي جي

Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany

 المانيا، انغلهيم55218 : 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:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Chemical substances prepared for use in medicine
and pharmacy.

.المواد الكيميائية المعدة لالستخدام في الطب والصيدلة

( 196 )

Date :27/06/2019
Trademark No.:36357
Class: 5
Applicant Name: Boehringer Ingelheim International
GmbH
Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh West Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Chemical substances prepared for use in medicine
and pharmacy.

2019/06/27 :التاريخ

36357 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
 بورنغير انغلهيم إنترناشونال جي ام بي اتش: بإسم
 المانيا، انغلهيم55218 : العنوان
 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المواد الكيميائية المعدة لالستخدام في الطب والصيدلة
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( 197 )

Date :27/06/2019

2019/06/27 :التاريخ

36358 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36358

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Boehringer Ingelheim International
GmbH

 بورنغير انغلهيم إنترناشونال جي ام بي اتش: بإسم

Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany

 المانيا، انغلهيم55218 : 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:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Chemical substances prepared for use in medicine
and pharmacy.

.المواد الكيميائية المعدة لالستخدام في الطب والصيدلة

( 198 )

Date :27/06/2019
Trademark No.:36359
Class: 5
Applicant Name: Boehringer Ingelheim International
GmbH
Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh West Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Apparatus and instruments for the inhalation of
pharmaceutical preparations.

2019/06/27 :التاريخ

36359 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
 بورنغير انغلهيم إنترناشونال جي ام بي اتش: بإسم
 المانيا، انغلهيم55218 : العنوان
 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجهزة وأدوات الستنشاق المستحضرات الصيدالنية
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( 199 )

Date :27/06/2019

2019/06/27 :التاريخ

36360 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36360

5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Boehringer Ingelheim International
GmbH

 بورنغير انغلهيم إنترناشونال جي ام بي اتش: بإسم

Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany

 المانيا، انغلهيم55218 : 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:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Chemical substances prepared for use in medicine
and pharmacy.

.المواد الكيميائية المعدة لالستخدام في الطب والصيدلة

( 200 )

Date :27/06/2019
Trademark No.:36361
Class: 5
Applicant Name: Boehringer Ingelheim International
GmbH
Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh West Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Chemical substances prepared for use in medicine
and pharmacy.

2019/06/27 :التاريخ
36361 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
 بورنغير انغلهيم إنترناشونال جي ام بي اتش: بإسم
 المانيا، انغلهيم55218 : العنوان
 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

.المواد الكيميائية المعدة لالستخدام في الطب والصيدلة
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( 201 )

Date :30/06/2019

2019/06/30 :التاريخ

36362 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36362

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Baitawwa villages Improvement
Association
Applicant Address : Hebron Beit Awwa - Near the
Municipality Mobile: 0599287437
Applicant for Correspondence: Hebron Beit Awwa Near the Municipality Mobile: 0599287437

 جمعية بيت عوا للتنمية الريفية: بإسم
 بجانب البلدية-  الخليل بيت عوا: العنوان
0599287437
:  بجانب البلدية جوال-  الخليل بيت عوا: عنوان التبليغ
0599287437

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Maftoul

المفتول األخضر والناشف

( 202 )

Date :30/06/2019

2019/06/30 :التاريخ

36363 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36363

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Soureef Cooperative For Livestock
Applicant Address : Hebron Surif - Downtown
0597129563
Applicant for Correspondence: Hebron Surif Downtown 0597129563

Goods/Services:

Honey and Ground thyme

 جمعية صوريف التعاونية للثروة الحيوانية: بإسم
0597129563

 الخليل صوريف – وسط البلد: العنوان

 الخليل صوريف – وسط البلد: عنوان التبليغ
0597129563
: الخدمات التالية/من اجل البضائع
عسل وزعتر مطحون
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( 203 )

Date :30/06/2019

2019/06/30 :التاريخ

36364 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36364

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: Women’s Association For
Charitable Work
Applicant Address : Hebron Beit Ummar - Tarbeeqa
neighborhood - next to Tanweer center 0598502211
Applicant for Correspondence: Hebron Beit Ummar
- Tarbeeqa neighborhood - next to Tanweer center
0598502211

 جمعية المرأة للعمل الخيري: بإسم
 حي الطربيقة – بجانب مركز-  الخليل بيت أمر: العنوان
0598502211 تنوير
 حي الطربيقة – بجانب-  الخليل بيت أمر: عنوان التبليغ
0598502211 مركز تنوير

Goods/Services:

Grape Products ( Grape Molasses (Dibs) &Shadah &
Malban)

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

) شدة العنب،  ملبن، تصنيع منتجات العنب ( دبس

( 204 )

Date :30/06/2019
Trademark No.:36365
Class: 31
Applicant Name: Shahead Grapes Company For
Marketing Hebron Grapes And Fruits

2019/06/30 :التاريخ

36365 : العالمة التجارية رقم
31 : في الصنف
 شركة شهد العنب لتسويق الفواكه والعنب: بإسم
الخليلي

العـدد الثامن والعشرون

180
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العنوان  :الخليل حلحول – كسبر -واد الخروب بالقرب من
مسلخ بلدية حلحول 0594265666
عنوان التبليغ  :الخليل حلحول – كسبر -واد الخروب
بالقرب من مسلخ بلدية حلحول 0594265666

 Applicant Address : Hebron Halhoul - KasperWadi Al Khroub near the slaughterhouse of the
Municipality of Halhoul- 0594265666
 Applicant for Correspondence: Hebron HalhoulKasper - Wadi Al Khroub near the slaughterhouse of
the Municipality of Halhoul- 0594265666

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Fresh and Cooled and Storing Grape

العنب الطازج والمبرد

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

) ( 205

التاريخ2019/06/30 :

العالمة التجارية رقم 36366 :
في الصنف 30 :
بإسم  :شركة دوالينا للتصنيع الزراعي
العنوان  :دورا _ بجانب ديوان ال المشارقة 022286535
عنوان التبليغ  :دورا _ بجانب ديوان ال المشارقة
022286535
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدبس

Date :30/06/2019
Trademark No.:36366
Class: 30
Applicant Name: Dawalina agricultual processing co
Applicant Address : Dora _ next to the Court of the
East 022286535
Applicant for Correspondence: Dora _ next to the
Court of the East 02228653

Goods/Services:
Molasses

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

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 206

Date :30/06/2019

التاريخ2019/06/30 :

العالمة التجارية رقم 36367 :

Trademark No.:36367

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: Happy Homes Society For
Culture& Development
Applicant Address : Hebron - Ain Sara - The axes
next to the Hebron Tourist Hotel 2296815

بإسم  :جمعية البيوت السعيدة للثقافة والتنمية
العنوان  :الخليل – عين سارة – المحاور بجانب فندق
الخليل السياحي 2296815
الخليل – عين سارة – المحاور بجانب
عنوان التبليغ :
فندق الخليل السياحي 2296815

 Applicant for Correspondence: Hebron - Ain SaraThe axes next to the Hebron Tourist Hotel 2296815

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات توفيــر الطعــام والشــراب (تصنيــع المعمــول بكافــة
أنواعــه )

( Catering (Food and drink ((All types of date-filled
)Cookies (Ma’moul

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

) ( 207

التاريخ2019/06/30 :

العالمة التجارية رقم 36368 :
في الصنف 29 :
بإسم  :جمعية تنمية المراة الريفية  /نادي نسوي بيت
اوال
العنوان  :الخليل بيت أوال – وسط البلد 0599814723

Date :30/06/2019
Trademark No.:36368
Class: 29
Applicant Name: Rural Women’s Development
Society/ Beit Aula Women Club
Applicant Address : Hebron Beit Oula - Downtown
0599814723

العـدد الثامن والعشرون
عنوان التبليغ :
0599814723

182
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الخليل بيت أوال – وسط البلد

 Applicant for Correspondence: Hebron Beit OulaDowntown 0599814723

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

& pickling grape leaves &Pickled vegetables
Pickled olives

ورق العنب مخلل ،ومخلل الزيتون ،والخضار المفرز

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

) ( 208

Date :30/06/2019

التاريخ2019/06/30 :

العالمة التجارية رقم 36369 :

Trademark No.:36369

في الصنف 29 :
بإسم  :الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في
محافظة الخليل
العنوان  :حلحول _ عمارة الناصر – طابق األول
0598921727
عنوان التبليغ  :حلحول _ عمارة الناصر – طابق
األول0598921727:

Class: 29
Applicant Name: Cooperative Association for Saving
and Credit / Hebron Governorate
 Applicant Address : Halhul _ Al Nasser BuildingFirst Floor 0598921727
Applicant for Correspondence: Halhul _ Al Nasser
Building - First Floor 0598921727

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

pickling grape leaves

ورق العنب مخلل ( مكبوس) ومبرد

) ( 209

التاريخ2019/06/30 :

Date :30/06/2019

العـدد الثامن والعشرون
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العالمة التجارية رقم 36371 :

Trademark No.:36371

في الصنف 2 :

Class: 2
& Applicant Name: JELANCO FOR TRADE
INDUSTRY

بإسم  :شركة جيالنكو للتجارة والصناعة المساهمة
الخصوصية المحدودة
العنوان  :نمرة ,الرامة ,الخليل ,الضفة الغربية ,ص ب
176

Applicant Address :Namera, Al-Rama, Hebron, West
Bank , PO Box 176
Applicant for Correspondence: Nimra, Ramah,
Hebron, West Bank, PO Box 176

عنوان التبليغ  :نمرة ,الرامة ,الخليل ,الضفة الغربية ,ص
ب 176

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

paints,varnishes ,lacqures, spray paints

الدهانات والورنيش وطالء اللكر وعلب رش الدهان

) ( 210

التاريخ2019/06/30 :

العالمة التجارية رقم 36372 :
في الصنف 3 :

Date :30/06/2019
Trademark No.:36372
Class: 3

بإسم  :شركة لوسيانا لتجارة مواد التنظيف

Applicant Name: shareket luciana letejaret mawad
altanthef
Applicant Address :jeneen -anza -jawwal 0598525019

عنوان التبليغ  :جنين -عنزة جوال 0598525019

Applicant for Correspondence: jeneen -anza -jawwal
0598525019

العنوان  :جنين -عنزة جوال 0598525019

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات قصــر 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
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( 211 )

Date :01/07/2019

2019/07/01 :التاريخ

36373 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36373

38 : في الصنف

Class: 38
Applicant Name: Hanin Kamal Abdelkareem Quba

 حنين كمال عبد الكريم قبعة: بإسم

Applicant Address :Albireh Shar’e Nablus Emaret
Bahour Tabeq 1

1  البيرة شارع نابلس عمارة بحور ط: العنوان

Applicant for Correspondence: Albireh Shar’e
Nablus Emaret Bahour Tabeq 1

1  البيرة شارع نابلس عمارة بحور ط: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Providing telecommunication channels for
teleshopping services

توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد

( 212 )

Date :01/07/2019
Trademark No.:36374
Class: 44
Applicant Name: Hanin Kamal Abdelkareem Quba
Applicant Address :Albireh Shar’e Nablus Emaret
Bahour Tabeq 1
Applicant for Correspondence: Albireh Shar’e
Nablus Emaret Bahour Tabeq 1

Goods/Services:

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

2019/07/01 :التاريخ

36374 : العالمة التجارية رقم
44 : في الصنف
 حنين كمال عبد الكريم قبعة: بإسم
1  البيرة شارع نابلس عمارة بحور ط: العنوان
1  البيرة شارع نابلس عمارة بحور ط: عنوان التبليغ
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات العناية الصحية، الخدمات البيطرية،الخدمات الطبية
 خدمات،والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية والحيوانات
.الزراعة والبستنة والغابات

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 213
التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36375 :
في الصنف 7 :
بإسم  :بريدجستون كوربوريشن
العنوان  ،1-1 :كيوباشي -3تشوم  ،تشو-كو  ،طوكيو ،
اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

سالســل المطــاط آلليــات التعديــن الزاحفــة؛ آالت وأجهــزة
التعديــن؛ ناقــات بالســيور؛ قشــط للناقــات؛ سالســل المطــاط
لآلليــات الزاحفــة المســتخدمة فــي الهندســة المدنيــة؛ سالســل
المطــاط لآلليــات الزاحفــة المســتخدمة فــي البنــاء؛ سالســل
المطــاط لآلليــات الزاحفــة المســتخدمة فــي التحميــل والتفريــغ؛
آالت وأجهــزة البنــاء؛ آالت وأجهــزة التحميــل والتفريــغ؛ سالســل
المطــاط لآلليــات الزاحفــة المســتخدمة فــي الزراعــة؛ اآلالت
الزراعيــة واألدوات الزراعيــة عــدا عــن تلــك التــي تــدار يدويــا؛
لوحــات مطاطيــة يتــم إلصاقهــا علــى سالســل اآلليــات الزاحفــة
المعدنيــة؛ اآلالت واألجهــزة لصناعــة البضائــع الجلديــة؛ المحركات
المشــغلة الرئيســية غيــر الكهربائيــة لغيــر المركبــات البريــة؛
حمــاالت المحــركات؛ األجــزاء لمحــركات التشــغيل الرئيســية غيــر
الكهربائيــة؛ أجهــزة لعــزل الــزالزل المســتخدمة فــي المبانــي؛ آالت
ضــخ الوقــود؛ خراطيــم للغســاالت؛ وصــات أو موصــات أعمــدة
التدويــر وعناصــر اآلالت ليســت للمركبــات البريــة؛ المحامــل
وعناصــر اآلالت ليســت للمركبــات البريــة؛ مخففــات الصدمــات
وعناصــر اآلالت ليســت للمركبــات البريــة؛ النوابــض وعناصــر اآلالت
ليســت للمركبــات البريــة؛ نوابــض مطاطيــة ألنظمــة اإليقــاف لغيــر
المركبــات البريــة؛ حامــات هوائيــة لحمــل وتدويــر ونقــل األجهزة.

Date :01/07/2019
Trademark No.:36375
Class: 7
Applicant Name: BRIDGESTONE CORPORATION
Applicant Address :1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Rubber tracks for use with crawlers on mining
machinery mining machines and apparatus belt
conveyors belts for conveyors rubber tracks for use
with crawlers on civil engineering machinery rubber
tracks for use with crawlers on construction machinery
rubber tracks for use with crawlers on loadingunloading machinery construction machines and
apparatus loading-unloading machines and apparatus
rubber tracks for use with crawlers on agricultural
machinery agricultural machines and agricultural
implements, other than hand-operated rubber pads to
be attached to shoe plates of metal crawlers machines
and apparatus for manufacturing rubber goods
non-electric prime movers, not for land vehicles
engine mounts parts of non-electric prime movers
devices for seismic isolation used in buildings fuel
dispensing machines hose washing machines shaft
couplings or connectors, machine elements not for
land vehicles bearings, machine elements not for land
vehicles shock absorbers, machine elements not for
land vehicles springs, machine elements not for land
vehicles rubber springs for suspension systems, not
for land vehicles pneumatic .holders for gripping,
reeling and transporting devices

العـدد الثامن والعشرون
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) ( 214
التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36376 :
في الصنف 9 :
بإسم  :بريدجستون كوربوريشن
العنوان  ،1-1 :كيوباشي -3تشوم  ،تشو-كو  ،طوكيو ،
اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

آالت وأدوات مراقبــة وقيــاس الضغــط ودرجــة حــرارة اإلطــارات؛
عــدادات الســرعة للدراجــات الهوائيــة؛ آالت وأدوات القيــاس
أو االختبــار؛ بطاريــات للمركبــات ؛ أســاك وكوابــل كهربائيــة؛
األجهــزة الطرفيــة لجمــع المعلومــات الــي تملــك بيانــات تخزيــن
مقاســة بواســطة الرقابــة عــن بعــد وإرســال لبيانــات مخزنــة عنــد
الطلــب؛ وأجهــزة إرســال البيانــات لالتصــاالت بعيــدة المــدى؛ آالت
وأجهــزة االتصــاالت بعيــدة المــدى؛ اآلالت واألجهــزة اإللكترونيــة
لقيــاس ،ومراقبــة وإرســال ضغــط ودرجــة حــرارة اإلطــارات؛ وبرامــج
الحاســوب إلدارة المعلومــات بخصــوص اإلطــارات والمركبــات؛
برامــج الحاســوب إلدارة المعلومــات بخصــوص أحزمــة النقــل؛
برامــج الحاســوب لمعلومــات قيــادة المركبــات ،معلومــات
حركيــة المركبــة ومعلومــات ضغــط اإلطــارات؛ برامــج الحاســوب
التــي تتعلــق بــأدوات اإلظهــار لفعاليــة الحلــول ،مثــل تحســين
اإلنتاجيــة ،تحســين المخــزون وتحســين الكفــاءة ،مــن خــال
مجموعــات مختلفــة مــن المنتجــات والخدمــات؛ برامــج الحاســوب؛
أجهــزة إلكترونيــة ،األجهــزة وقطعهــا؛ نظــارات واقيــة لركــوب
الدراجــات؛ خــوذ الدراجــات الهوائيــة؛ أجهــزة الحاســوب للمركبــات
ذات وظائــف القيــادة ذاتيــة التحكــم أو وظائــف المســاعدة
علــى القيــادة ذاتيــة التحكــم؛ أجهــزة الكمبيوتــر للمركبــات ذات
وظائــف القيــادة اآلليــة أو وظائــف مســاعدة القيــادة اآلليــة؛
برامــج الكمبيوتــر للمركبــات ذات وظائــف القيــادة المســتقلة أو
وظائــف مســاعدة القيــادة المســتقلة؛ برامــج الكمبيوتــر للمركبــات
ذات وظائــف القيــادة اآلليــة أو وظائــف مســاعدة القيــادة اآلليــة؛
أجهــزة القيــادة المســتقلة أو أجهــزة القيــادة اآلليــة للســيارات
التــي تتألــف مــن أجهــزة االتصــاالت الســلكية والالســلكية
وأجهــزة ،أجهــزة وأدوات تحكــم كهربائيــة وإلكترونيــة ،أجهــزة
التحكــم عــن بعــد ،أجهــزة وآالت التصويــر الفوتوغرافــي ،وآالت
وأدوات ضبــط  /تنظيــم أوتوماتيكــي بمــا فــي ذلــك أجهــزة الــرادار،
ماســحات ضوئيــة [معــدات معالجــة بيانــات] ،آالت التصويــر،
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Tire pressure and temperature monitoring and
measuring machines and instruments
bicycle
speedometers measuring or testing machines and
instruments batteries for vehicles electric wires and
cables terminal devices for collecting information
which have saving data measured by remote monitoring
and transmitting saved data on demand functions
data transmitting devices for telecommunication
telecommunication machines and apparatus electronic
machines and apparatus for measuring, monitoring and
transmitting tire pressure and temperature computer
programs for managing information regarding tires
and vehicles computer programs for managing
information regarding belts for conveyors computer
programs for vehicle drive information, vehicle kinetic
information and tire pressure information computer
programs relating to visualization tools for solution
effectiveness, such as improvement of productivity,
optimization of inventory and improvement of
efficiency, by various combinations of products and
services computer programs electronic machines,
apparatus and their parts protective eyewear for
cycling bicycle helmets computers for vehicles with
autonomous driving functions or autonomous driving
assistance functions computers for vehicles with
automated driving functions or automated driving
assistance functions computer programs for vehicles
with autonomous driving functions or autonomous
driving assistance functions computer programs
for vehicles with automated driving functions or
automated driving assistance functions autonomous
driving or automated driving devices for automobiles
comprised of telecommunication machines
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and apparatus, electrical and electronic control
apparatus and instruments, remote control apparatus,
photographic machines and apparatus, and automatic
adjusting/regulating machines and instruments
including radar apparatus, scanners [data processing
equipment], cameras, video cameras, sensors
[measurement apparatus], other than for medical use,
and alarms, for autonomous driving or automated
driving of automobiles telecommunication machines
and apparatus for autonomous driving or automated
driving of automobiles electrical and electronic
control apparatus and instruments for autonomous
driving or automated driving of automobiles remote
control apparatus for autonomous driving or automated
driving of automobiles photographic machines and
apparatus for autonomous driving or automated
driving of automobiles autonomous parking or
automated parking devices for automobiles comprised
of telecommunication machines and apparatus,
electrical and electronic control apparatus and
instruments, remote control apparatus, photographic
machines and apparatus, and automatic adjusting/
regulating machines and instruments including radar
apparatus, scanners [data processing equipment],
cameras, video cameras, sensors [measurement
apparatus], other than for medical use, and alarms,
for autonomous parking or automated parking of
automobiles
telecommunication machines and
apparatus for autonomous parking or automated
parking of automobiles electrical and electronic
control apparatus and instruments for autonomous
parking or automated parking of automobiles
remote control apparatus for autonomous parking
or automated parking of automobiles photographic
machines and apparatus for autonomous parking or
automated parking of automobiles radar apparatus,
scanners [data processing equipment], cameras, video
cameras, sensors [measurement apparatus] other than
for medical use, alarms and automatic adjusting/
regulating machines and instruments for automobiles,
comprised thereof.

العـدد الثامن والعشرون

 عــدا مــا كان،) حساســات (أجهــزة القيــاس،وكاميــرات الفيديــو
 للقيــادة الذاتيــة أو القيــادة، وأجهــزة اإلنــذار،لالســتخدام الطبــي
اآلليــة للســيارات؛ أجهــزة االتصــاالت الســلكية والالســلكية
وأجهــزة للقيــادة الذاتيــة أو القيــادة اآلليــة للســيارات؛ أجهــزة
وأدوات التحكــم الكهربائيــة واإللكترونيــة للقيــادة الذاتيــة أو
القيــادة اآلليــة للســيارات؛ جهــاز التحكــم عــن بعــد للقيــادة
الذاتيــة أو القيــادة اآلليــة للســيارات؛ آالت وأجهــزة التصويــر
للقيــادة الذاتيــة أو القيــادة اآلليــة للســيارات؛ أجهــزة االصطفــاف
المســتقلة أو أجهــزة االصطفــاف المؤتمتــة للســيارات التــي
 أجهــزة وأدوات،تتكــون مــن آالت وأجهــزة اتصــاالت بعيــدة المــدى
 أجهــزة، أجهــزة التحكــم عــن بع ـد،تحكــم كهربائيــة وإلكترونيــة
 تنظيــم/  وآالت وأدوات ضبــط،وآالت التصويــر الفوتوغرافــي
 ماســحات ضوئيــة،أوتوماتيكــي بمــا فــي ذلــك أجهــزة الــرادار
، وكاميــرات الفيديــو، آالت التصويــر،][معــدات معالجــة بيانــات
، عــدا مــا كان لالســتخدام الطبــي،)حساســات (أجهــزة القيــاس
 لوقــوف الســيارات المســتقلة أو االصطفــاف،وأجهــزة اإلنــذار
اآللــي للســيارات؛ آالت وأجهــزة االتصــاالت الســلكية والالســلكية
لمواقــف الســيارات المســتقلة أو مواقــف الســيارات اآلليــة؛ أجهزة
وأدوات التحكــم الكهربائيــة واإللكترونيــة لمواقــف الســيارات
المســتقلة أو مواقــف الســيارات اآلليــة؛ جهــاز التحكــم عــن بعــد
لمواقــف الســيارات المســتقلة أو مواقــف الســيارات اآلليــة؛ آالت
وأجهــزة التصويــر الفوتوغرافــي لمواقــف الســيارات المســتقلة
 ماســحات ضوئيــة،أو مواقــف الســيارات اآلليــة؛ أجهــزة الــرادار
، وكاميــرات الفيديــو، آالت التصويــر،][معــدات معالجــة بيانــات
أجهــزة االستشــعار [أجهــزة القيــاس] بخــاف التــي لالســتخدام
 تنظيــم/  أجهــزة اإلنــذار وآالت وأدوات الضبــط التلقائــي،الطبــي
. المكونــة لهــا،للســيارات
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بإسم  :بريدجستون كوربوريشن
العنوان  ،1-1 :كيوباشي -3تشوم  ،تشو-كو  ،طوكيو ،
اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

وصــات أو موصــات أعمــدة التدويــر ،عناصــر اآلالت للمركبــات
البريــة؛ المحامــل ،عناصــر اآلالت للمركبــات البريــة؛ مكونــات
تعليــق المركبــات؛ مخففــات الصدمــات ،عناصــر اآلالت للمركبــات
البريــة؛ النوابــض ،عناصــر اآلالت للمركبــات البريــة؛ إطــارات
غيــر هوائيــة للكراســي المتحركــة؛ مصــدات الســفن الجانبيــة
(واقيــات القــوارب الجانبيــة)؛ الســفن وقطعهــا ومســتلزماتها؛
اطــارات للطائــرات؛ اإلطــارات المجــددة للطائــرات؛ إطــارات غيــر
هوائيــة للطائــرات؛ أنابيــب داخليــة إلطــارات الطائــرات؛ مطــاط
التلبيــس لتجديــد إطــارات الطائــرات؛ الطائــرات وقطعهــا
ولوازمهــا؛ إطــارات لســيارات الســكك الحديديــة؛ إطــارات مجــددة
لســيارات الســكك الحديديــة؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة لســيارات
الســكك الحديديــة؛ أنابيــب داخليــة إلطــارات ســيارات الســكك
الحديديــة؛ عجــات لســيارات الســكك الحديديــة؛ قطــع المطــاط
لتجديــد اإلطــارات لســيارات الســكك الحديديــة؛ عربــات الســكك
الحديديــة وقطعهــا ومســتلزماتها؛ إطــارات لمركبــات توجيــه
المــرور اآللــي [ايــه جــي تــي]؛ إطــارات غيــر هوائيــة للمركبــات
اآلليــة لنقــل الحركــة اإلرشــادية [ايــه جــي تــي]؛ إطــارات مجــددة
لمركبــات التوجيــه االلــي [ايــه جــي تــي]؛ األنابيــب الداخليــة
لإلطــارات لمركبــات التوجيــه اآللــي [ايــه جــي تــي]؛ عجــات
لمركبــات التوجيــه اآللــي األوتوماتيكيــة [ايــه جــي تــي]؛ قطــع
مطاطيــة لتجديــد اإلطــارات لمركبــات العبــو للتوجيــه اآللــي
[ايــه جــي تــي]؛ مركبــات النقــل اآلليــة [ايــه جــي تــي] وأجزائهــا
وتركيباتهــا؛ إطــارات قطــارات الرفــع المغنطيســى؛ إطــارات
غيــر هوائيــة لقطــارات الرفــع المغنطيســي؛ اإلطــارات المجــددة
لقطــارات الرفــع المغنطيســي؛ أنابيــب داخليــة إلطــارات قطــار
الرفــع المغناطيســي؛ عجــات لقطــارات الرفــع المغنطيســى؛
قطــع المطــاط لتجديــد اإلطــارات لقطــارات الرفــع المغناطيســي؛
قطــارات الرفــع المغنطيســى وأجزائهــا وتجهيزاتهــا؛ إطــارات
المركبــات أحاديــة الســكة؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة للمركبــات
أحاديــة الســكة؛ اإلطــارات المجــددة للمركبــات أحاديــة الســكة؛
األنابيــب الداخليــة إلطــارات المركبــات أحاديــة الســكة؛ العجــات
للمركبــات أحاديــة الســكة؛ قطــع المطــاط لتصليــح اإلطــارات
للمركبــات أحاديــة الســكة؛ المركبــات أحاديــة الســكة وقطعهــا
وتركيباتهــا؛ اإلطــارات للجيــل التالــي مــن التــرام مثــل مركبــات
الســكك الخفيفــة؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة للجيــل التالــي مــن
التــرام مثــل مركبــات الســكك الخفيفــة؛ إطــارات مجــددة للجيــل
التالــي مــن التــرام مثــل عربــات الســكك الحديديــة الخفيفــة؛
أنابيــب داخليــة إلطــارات الجيــل التالــي مــن التــرام مثــل إطــارات
عربــات الســكك الحديديــة الخفيفــة؛ العجــات للجيــل التالــي مــن
التــرام مثــل مركبــات الســكك الخفيفــة؛
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Shaft couplings or connectors, machine elements for
land vehicles bearings, machine elements for land
vehicles vehicle suspension components shock
absorbers, machine elements for land vehicles springs,
machine elements for land vehicles non-pneumatic
tires for wheelchairs fenders for vessels [boat side
protectors] vessels and their parts and fittings tires
for aircraft retreaded tires for aircraft non-pneumatic
tires for aircraft inner tubes for aircraft tires tread
rubber for retreading tires for aircraft aircraft and their
parts and fittings tires for railway cars retreaded tires
for railway cars non-pneumatic tires for railway cars
inner tubes for railway car tires wheels for railway
cars tread rubber for retreading tires for railway cars
railway rolling stock and their parts and fittings tires
for automated guideway transit [AGT] vehicles non]pneumatic tires for automated guideway transit [AGT
vehicles retreaded tires for automated guideway
transit [AGT] vehicles inner tubes of tires for
automated guideway transit [AGT] vehicles wheels
for automated guideway transit [AGT] vehicles tread
rubber for retreading tires for automated guideway
transit [AGT] vehicles automated guideway transit
[AGT] vehicles and their parts and fittings tires for
magnetic levitation trains non-pneumatic tires for
magnetic levitation trains retreaded tires for magnetic
levitation trains inner tubes for magnetic levitation
train tires wheels for magnetic levitation trains tread
rubber for retreading tires for magnetic levitation
trains magnetic levitation trains and their parts and
fittings tires for monorail vehicles non-pneumatic
tires for monorail vehicles retreaded tires formonorail
vehicles inner tubes for monorail vehicle tires wheels
for monorail vehicles tread rubber for retreading tires
for monorail vehicles monorail vehicles and their
parts and fittings tires for next-generation streetcars
such as light rail vehicles non-pneumatic tires for
next-generation streetcars such as light rail vehicles
retreaded tires for next-generation streetcars such as
light rail vehicles inner tubes for next-generation
streetcar tires such as light rail vehicle tires wheels
for next-generation streetcars such as light rail vehicles
tread rubber for retreading tires for next-generation
streetcars such as light rail vehicles next-generation
streetcars such as light rail vehicles
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قطــع المطــاط لتصليــح إطــارات الجيــل التالــي مــن التــرام مثــل
مركبــات الســكك الخفيفــة؛ الجيــل التالــي مــن التــرام مثــل مركبات
الســكك الخفيفــة وقطعهــا وتركيباتهــا؛ إطــارات لســيارات
نظــام النقــل الجديــدة مثــل العبــور المؤتمــت التوجيهــي [ايــه
جــي تــي] ،حافلــة الوضــع المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات
النقــل الســريع (بــي ار تــي) والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي
ام فــي)؛ إطــارات غيــر هوائيــة لســيارات نظــام النقــل الجديــدة
مثــل العبــور المؤتمــت التوجيهــي [ايــه جــي تــي]  ،حافلــة الوضــع
المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات النقــل الســريع (بــي ار تــي)
والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي ام فــي)؛ إطــارات مجــددة
لســيارات نظــام النقــل الجديــدة مثــل العبــور المؤتمــت االرشــادي
[ايــه جــي تــي] ،حافلــة الوضــع المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة
ذات النقــل الســريع (بــي ار تــي) والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج
(دي ام فــي)؛ األنابيــب الداخليــة لإلطــارات لمركبــات نظــم النقــل
الجديــدة مثــل العبــور الموجــه المؤتمــت (ايــه جــي تــي) ،حافلــة
الوضــع المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات النقــل الســريع (بــي
ار تــي) والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي ام فــي)؛ العجــات
لمركبــات نظــم النقــل الجديــدة مثــل العبــور الموجــه المؤتمــت
(ايــه جــي تــي)  ،حافلــة الوضــع المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات
النقــل الســريع (بــي ار تــي) والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي
ام فــي)؛ قطــع المطــاط لتصليــح اإلطــارات لمركبــات نظــم النقــل
الجديــدة مثــل العبــور الموجــه المؤتمــت (ايــه جــي تــي) ،حافلــة
الوضــع المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات النقــل الســريع (بــي ار
تــي) والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي ام فــي)؛ ســيارات نظــام
النقــل الجديــدة مثــل العبــور المؤتمــت االرشــادي [ ،]AGTحافلــة
الوضــع المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات النقــل الســريع (بــي
ار تــي) والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي ام فــي) ،وقطعهــا
وتركيباتهــا؛ الســيارات ذاتيــة القيــادة؛ الســيارات المؤتمتــة؛
مركبــات مــع إطــارات بوظائــف قيــادة مســاعدة للســيارات؛ اطــارات
للمركبــات؛ اإلطــارات المجــددة للســيارات؛ إطــارات المركبــات
ّ
المجــددة؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة للســيارات الكهربائيــة
الصغيــرة؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة للســيارات؛ النابيــب الداخليــة
فطــارات الســيارات؛ األنابيــب الداخليــة إلطــارات المركبــات؛ مطــاط
التلبيــس إلعــادة تلبيــس إطــارات الســيارات؛ إطــارات الســيارات؛
عجــات للمركبــات؛ المطــاط المقــاوم لالهتــزاز للســيارات؛ األســطح
الخارجيــة للمركبــات (الجــرارات)؛ وســائد مقاعــد المركبــات ؛
الخراطيــم الهيدروليكيــة للمركبــات ،غيــر المعدنيــة؛ الســيارات
وقطعهــا ولوازمهــا؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة للدراجــات البخاريــة؛
اإلطــارات غيــر الهوائيــة لعربــات الغولــف؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة
للعربــات الكهربائيــة؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة لمركبــات جميــع
التضاريــس؛ إطــارات المركبــات ذات العجلتيــن؛ اإلطــارات المجــددة
للســيارات ثنائيــة العجــات؛ اإلطــارات غيــر الهوائيــة للســيارات
ثنائيــة العجــات؛ األنابيــب الداخليــة إلطــارات المركبــات ثنائيــة
العجــات؛ العجــات للســيارات ثنائيــة العجــات؛ إطــارات
الدراجــات الهوائيــة؛ اإلطــارات المجــددة للدراجــات الهوائيــة؛
اإلطــارات غيــر الهوائيــة للدراجــات الهوائيــة؛ األنابيــب الداخليــة
إلطــارات الدراجــات الهوائيــة؛ عجــات الدراجــات الهوائيــة؛
مطــاط التلبيــس لتجديــد إطــارات الســيارات ثنائيــة العجــات أو
الدراجــات الهوائيــة؛ الدراجــات الكهربائيــة؛ المركبــات اآلليــة التــي
تســير علــى عجلتيــن ،الدراجــات الهوائيــة وقطعهــا ولوازمهــا؛
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and their parts and fittings tires for new transportation
system vehicles such as automated guideway transit
[AGT], dual mode bus [DMB], bus rapid transit
[BRT] and Dual Mode Vehicle [DMV] non-pneumatic
tires for new transportation system vehicles such as
automated guideway transit [AGT], dual mode bus
[DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual Mode
Vehicle [DMV] retreaded tires for new transportation
system vehicles such as automated guideway transit
[AGT], dual mode bus [DMB], bus rapid transit
[BRT] and Dual Mode Vehicle [DMV] inner tubes
of tires for new transportation system vehicles such
as automated guideway transit [AGT], dual mode
bus [DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual Mode
]Vehicle [DMV
wheels for new transportation
system vehicles such as automated guideway transit
[AGT], dual mode bus [DMB], bus rapid transit
[BRT] and Dual Mode Vehicle [DMV] tread rubber
for retreading tires for new transportation system
vehicles such as automated guideway transit [AGT],
dual mode bus [DMB], bus rapid transit [BRT] and
Dual Mode Vehicle [DMV] new transportation system
vehicles such as automated guideway transit [AGT],
dual mode bus [DMB], bus rapid transit [BRT] and
Dual Mode Vehicle [DMV] , and their parts and
fittings autonomous cars automated cars vehicles
with driving assistance functions tires for automobiles
tires for vehicles retreaded tires for automobiles
retreaded tires for vehicles non-pneumatic tires
for small electric cars non-pneumatic tires for
automobiles inner tubes for automobile tires inner
tubes for vehicle tires tread rubber for retreading tires
for automobiles wheels for automobiles wheels for
vehicles anti-vibration rubber for automobiles treads
for vehicles [tractor type] seat cushions for vehicles
hydraulic hoses for vehicles, not of metal automobiles
and their parts and fittings non-pneumatic tires for
mobility scooters non-pneumatic tires for golf carts
non-pneumatic tires for electric carts non-pneumatic
tires for all-terrain vehicles tires for two-wheeled
motor vehicles retreaded tires for two-wheeled motor
vehicles non-pneumatic tires for two-wheeled motor
vehicles inner tubes for two-wheeled motor vehicle
tires wheels for two-wheeled motor vehicles tires for
bicycles retreaded tires for bicycles non-pneumatic
tires for bicycles inner tubes for bicycle tires wheels
for bicycles tread rubber for retreading tires for twowheeled motor vehicles or bicycles electric bicycles
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts
and fittings wheel rims and wheel covers for aircraft,
railway cars, automobiles, two-wheeled motor
vehicles and bicycles wheel rims and wheel covers for
vehicles wheel rims and wheel covers for automated
guideway transit vehicles, magnetic levitation trains,
monorail vehicles, next-generation streetcars such as
light rail vehicles

العـدد الثامن والعشرون

190

2020/1/26

الحــواف المدولبــة وأغطيــة العجــات للطائــرات ،عربــات الســكك
الحديديــة ،الســيارات ،الســيارات ثنائيــة العجــات والدراجــات
الهوائيــة؛ حــواف العجــات وأغطيــة العجــات للمركبــات؛ حــواف
العجــات وأغطيــة العجــات لمركبــات العبــور بالتوجيــه المؤتمــت،
وقطــارات الرفــع المغنطيســي ،ومركبــات أحاديــة الســكك ،الجيــل
التالــي مــن التــرام مثــل مركبــات الســكك الخفيفــة ومركبــات
نظــم النقــل الجديــدة مثــل العبــور بالتوجيــه المؤتمــت (ايــه جــي
تــي) ،حافلــة الوضــع المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات النقــل
الســريع (بــي ار تــي) والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي ام
فــي)؛ الصمامــات إلطــارات الطيــارات ،عربــات الســكك الحديديــة،
الســيارات ،الســيارات ثنائيــة العجــات والدراجــات الهوائيــة؛
الصمامــات إلطــارات المركبــات؛ الصمامــات إلطــارات مركبــات
العبــور بالتوجيــه المؤتمــت ،قطــارات ماجليــف ،ومركبــات أحاديــة
الســكك ،الجيــل التالــي مــن التــرام مثــل مركبــات الســكك الخفيفة
ومركبــات نظــم النقــل الجديــدة مثــل العبــور بالتوجيــه المؤتمــت
(ايــه جــي تــي) ،حافلــة الوضــع المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات
النقــل الســريع (بــي ار تــي) والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي ام
فــي)؛ رقــع المطــاط الالصــق إلصــاح اإلطــارات الداخليــة أو اإلطــارات

and new transportation system vehicles such as
automated guideway transit [AGT], dual mode bus
[DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual Mode
Vehicle [DMV] valves for tires of aircraft, railway
cars, automobiles, two-wheeled motor vehicles and
bicycles valves for vehicle tires valves for tires of
automated guideway transit vehicles, maglev trains,
monorail vehicles, next-generation streetcars such
as light rail vehicles and new transportation system
vehicles such as automated guideway transit [AGT],
dual mode bus [DMB], bus rapid transit [BRT] and
Dual Mode Vehicle [DMV] adhesive rubber patches
for repairing tubes or tires.
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العالمة التجارية رقم 36378 :
في الصنف 17 :
بإسم  :بريدجستون كوربوريشن
العنوان  ،1-1 :كيوباشي -3تشوم  ،تشو-كو  ،طوكيو ،
اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الســدادات ؛ خراطيــم مصنوعــة مــن المطــاط؛ صمامــات مــن المطــاط
أو أليــاف مفلكنــة (ال تتضمــن عناصــر آليــة)؛ حشــوات منــع التســرب؛
وصــات األنابيــب المصنوعــة مــن الراتنــج الصناعــي؛ وصــات
ومفاصــل األنابيــب غيــر المعدنيــة ؛ رغــوة اليوريثيــن؛ االســفنج
المتصــاص الصــوت إلطــارات الســيارات؛ المنتجــات مــن البالســتيك
شــبه المصنــع؛ المطــاط الرغــوي [المنتــج شــبه النهائــي]؛ مــواد
امتصــاص الصــوت إلطــارات الســيارات؛ لوحــات امتصــاص الصــوت
إلطــارات الســيارات؛ مطــاط لتجديــد وإصــاح اإلطــارات؛ مطــاط
لتصليــح األنابيــب؛ مــواد مطاطيــة لتلبيــس اإلطــارات؛ المطــاط.

Date :01/07/2019
Trademark No.:36378
Class: 17
Applicant Name: BRIDGESTONE CORPORATION
Applicant Address :1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Seals hoses made of rubber valves of rubber or
]vulcanized fiber [not including machine elements
gaskets pipe joints made of synthetic resin nonmetal pipe couplings and joints urethane foam sound
absorbing sponge for automobile tires plastic semi]worked products foam rubber [semi-finished product
sound absorbing materials for automobile tires sound
absorbing plates for automobile tires rubber for
retreading and repairing tires rubber for repairing
tubes rubber materials for recapping tires rubber.
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العالمة التجارية رقم 36379 :
في الصنف 35 :
بإسم  :بريدجستون كوربوريشن
العنوان  ،1-1 :كيوباشي -3تشوم  ،تشو-كو  ،طوكيو ،
اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات تحليــات إدارة األعمــال أو استشــارات األعمــال؛ خدمــات
تســويق األبحــاث أو التحليــل؛ توفيــر المعلومــات التــي تتعلــق
بالمبيعــات التجاريــة ؛ إدارة أعمــال الفنــادق؛ تقديــم خدمــات
االستشــارات التجاريــة؛ جمــع معلومــات أبحــاث الســوق؛ جمــع
وتحليــل المعلومــات عــن المركبــات؛ إدارة حوافــز المخــزون
والمبيعــات لمتاجــر البيــع بالتجزئــة ومحــات البيــع بالجملــة؛
خدمــات اليــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة للســيارات؛
خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة للمركبــات
ذات العجلتيــن؛ خدمــات البيــع بالمفــرد أو خدمــات البيــع بالجملــة
للدراجــا؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة
لــآالت واألجهــزة الكهربائيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات
البيــع بالجملــة لــآالت الزراعيــة ،األدوات والمســتلزمات؛ خدمــات
البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة للســيارات وقطــع
الغيــار والتجهيــزات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع
بالجملــة آلالت للتعديــن ،خدمــات اإلنشــاء ،التحميــل والتفريــغ
واآلالت الزراعيــة ،وقطعهــا وتركيباتهــا؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة
أو خدمــات البيــع بالجملــة لممتصــات الصدمــات ،النوابــض،
الصمامــات والخراطيــم المصنوعــة مــن المطــاط ،وقطعهــا
وتركيباتهــا؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة
لألنابيــب المصنوعــة مــن الراتنــج ،وصــات مــن الراتنــج لألنابيــب
والمطــاط الزلزالــي العــازل ،وقطعهــا وتركيباتهــا؛ البحــث
واالستشــارات بشــأن المعلومــات التجاريــة بمســاعدة الكمبيوتــر؛
توفيــر المعلومــات والمشــورة بشــأن اختيــار اإلطــارات وتقنيــات
وممارســات القيــادة؛ تقديــم المعلومــات التجاريــة والمشــورة
المتعلقــة بــإدارة اإلطــارات ،تحديــدا :االختيــار ،والصيانــة،
وتصليــح ،تلبيــس ،اســتبدال وقيــاس ضغــط إطــارات الســيارة؛
إدارة األعمــال واالستشــارات التنظيميــة علــى وجــه الخصــوص
للمهنييــن العامليــن فــي صناعــة اإلطــارات الهوائيــة والســيارات؛
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Goods/Services:

Business management analysis or business
consultancy marketing research or analysis providing
information concerning commercial sales business
management of hotels providing business consulting
services collection of market research information
collection and analysis of information on vehicles
management of inventory and sales incentives for
retail stores and wholesale stores retail services or
wholesale services for automobiles retail services or
wholesale services for two-wheeled motor vehicles
retail services or wholesale services for bicycles retail
services or wholesale services for electrical machinery
and apparatuses retail services or wholesale services
for agricultural machines, implements and supplies
retail services or wholesale services for automobiles
and their parts and fittings retail services or wholesale
services for mining, construction, loading-unloading
and agricultural machinery, and their parts and
fittings retail services or wholesale services for shock
absorbers, springs, valves and hoses made of rubber,
and their parts and fittings retail services or wholesale
services for pipes made of resin, couplings of resin for
pipes and seismic isolation rubber, and their parts and
fittings research and consultancy regarding computerassisted business information providing information
and advice on the selection of tires and driving
techniques and practices
providing commercial
information and advice related to tire management,
namely the selection, maintenance, repair, retreading,
replacement and pressure measuring of vehicle tires
business management and organization consultancy in
particular for professionals in the pneumatic tire
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تقديــم االستشــارات عــن ادارة و تنظيــم االعمــال؛ تنظيــم
وتنفيــذ دراســات الســوق؛ وإدخــال ،ومعالجــة ،وتنظيــم وتجميــع
فــي قواعــد بيانــات الحاســوب للمعلومــات والبيانــات المتعلقــة
باإلشــراف علــى لمركبــات واإلطــارات ،موقــع المركبــات وخطــوط
الســير؛ المعلومــات والنصائــح التجاريــة المتعلقــة بموقــع
المركبــات؛ االستشــارات المتعلقــة بــاإلدارة ،االســتراتيجيات،
اإلدارة التنظيميــة لألعمــال ولموظفيهــا؛ النصائــح اإلداريــة،
المعلومــات المرتبطــة بتطويــر التوظيــف واالندمــاج المهنــي
واالجتماعــي ؛ تجميــع و توفيــر المعلومــات التجــاري؛ خدمــات
تحليــل األعمــال ،نصائــح األعمــال واستشــارات األعمــال؛ خدمــات
االستشــارات المهنيــة المتعلقــة باألعمــال؛ خدمــات تجميــع ،إدارة
وتحليــل معلومــات العمــاء

and automobile industries business management and
organization consultancy arranging and conducting
market studies input, processing, systemization and
compilation into computer databases of information and
data relating to vehicle and tire management, vehicle
location and road itineraries commercial information and
advice related to vehicle location consultancy relating
to management, strategy, organization management of
businesses and of its employees administrative advice,
information linked to employment development and
professional and social integration compilation and
provision of business information business analysis,
business advice and business consultancy professional
business consultancy collection, management and
analysis of customer information.
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العالمة التجارية رقم 36380 :
في الصنف 37 :
بإسم  :بريدجستون كوربوريشن
العنوان  ،1-1 :كيوباشي -3تشوم  ،تشو-كو  ،طوكيو ،
اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

إصــاح وصيانــة الســيارات وأجزائهــا وتركيباتهــا أو خدمــات
التفتيــش ،خدمــات االستشــارات والمعلومــات المتعلقــة بهــا؛
إصــاح وصيانــة آالت التعديــن ،خدمــات اإلنشــاء ،التحميــل
والتفريــغ واآلالت الزراعيــة ،وأجزائهــا والتجهيــزات أو التفتيــش،
خدمــات االستشــارات والمعلومــات المتعلقــة بهــا؛ إصــاح
وصيانــة ممتصــات الصدمــات ،النوابــض ،الصمامــات والخراطيــم
المصنوعــة مــن المطــاط ،وأجزائهــا والتجهيــزات أو التفتيــش،
خدمــات االستشــارات والمعلومــات المتعلقــة بهــا؛ إصــاح
وصيانــة األنابيــب المصنوعــة مــن الراتنــج ،وصــات مــن الراتنــج
لألنابيــب والمطــاط الزلزالــي العــازل ،وأجزائهــا والتجهيــزات أو
التفتيــش ،خدمــات االستشــارات والمعلومــات المتعلقــة بهــا؛
خدمــة معلومــات عــن صيانــة إطــارات الســيارات ،عــن طريــق
االتصــاالت بعيــدة المــدى ،المتعلقــة بضغــط اإلطــارات ودرجــة
حــرارة اإلطــارات؛ فحــص ،خدمــات االستشــارات والمعلومــات
المتعلقــة بتجديــد اإلطــارات.
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Trademark No.:36380
Class: 37
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Applicant for Correspondence: Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Repair and maintenance of automobiles and their parts
and fittings or inspection, consultancy and information
services relating thereto repair and maintenance of
mining, construction, loading-unloading and agricultural
machinery, and their parts and fittings or inspection,
consultancy and information services relating thereto
repair and maintenance of shock absorbers, springs,
valves and hoses made of rubber, and their parts and
fittings or inspection, consultancy and information
services relating thereto repair and maintenance of pipes
made of resin, couplings of resin for pipes and seismic
isolation rubber, and their parts and fittings or inspection,
consultancy and information services relating thereto
Information service on maintenance of automobile tires,
by telecommunication, relating to tire pressure and tire
temperature inspection, consultancy and information
services relating to retreading of tires.
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التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36381 :
في الصنف 39 :
بإسم  :بريدجستون كوربوريشن
العنوان  ،1-1 :كيوباشي -3تشوم  ،تشو-كو  ،طوكيو ،
اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

النصائــح ،خدمــات االستشــارات والمعلومــات المتعلقــة بالنقــل؛
تقديــم المعلومــات المتعلقــة بالســفن؛ تقديــم المعلومــات
المتعلقــة بحالــة تشــغيل الطائــرات؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة
بحالــة تشــغيل عربــات الســكك الحديديــة؛ توفيــر المعلومــات
المتعلقــة بحالــة التشــغيل للمركبــات اآلليــة [ايــه جــي تــي]
لعبــور التوجيــه التوجيهــي؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحالــة
تشــغيل القطــارات المغنطيســية؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة
بحالــة تشــغيل مركبــات الســكك الحاديــة؛ توفيــر المعلومــات
المتعلقــة بحالــة تشــغيل ســيارات الشــوارع مــن الجيــل التالــي
مثــل مركبــات الســكك الحديديــة الخفيفــة؛ توفيــر المعلومــات
المتعلقــة بحالــة تشــغيل مركبــات نظــام النقــل الجديــدة مثــل
العبــور المؤتمــت التوجيهــي [ايــه جــي تــي] ،حافلــة الوضــع
المــزدوج (دي ام بــي) ،الحافلــة ذات النقــل الســريع (بــي ار تــي)
والمركبــة ذات الوضــع المــزدوج (دي ام فــي)؛ توفيــر المعلومــات
المتعلقــة بحالــة تشــغيل الســيارات المســتقلة أو الســيارات
اآلليــة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحالــة تشــغيل المركبــات مــع
وظائــف مســاعدة القيــادة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحالــة
تشــغيل الســيارات؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحالــة تشــغيل
الســيارات الكهربائيــة الصغيــرة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة
بحالــة تشــغيل معالجتــه للمركبــات [نــوع الجــرار]؛ توفيــر
المعلومــات المتعلقــة بحالــة تشــغيل ســكوتر التنقــل؛ توفيــر
المعلومــات المتعلقــة بحالــة تشــغيل عربــات الجولــف؛ توفيــر
المعلومــات المتعلقــة بحالــة تشــغيل العربــات الكهربائيــة؛
توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحالــة التشــغيل للمركبــات المعــة
لجميــع التضاريــس؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحالــة تشــغيل
المركبــات ذات العجلتيــن؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحالــة
تشــغيل الدراجــات؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحالــة تشــغيل
الســيارة؛ توفيــر معلومــات الطرقــات وأزمــات الســير؛
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Goods/Services:

Advisory, consultancy and information services relating
to transportation providing information relating to
vessels providing information relating to operation
status of aircraft providing information relating to
operation status of railway cars providing information
relating to operation status of automated guideway
transit [AGT] vehicles providing information relating
to operation status of magnetic levitation trains
providing information relating to operation status of
monorail vehicles providing information relating to
operation status of next-generation streetcars such as
light rail vehicles providing information relating to
operation status of new transportation system vehicles
such as automated guideway transit [AGT], dual mode
bus [DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual Mode
Vehicle [DMV] providing information relating to
operation status of autonomous cars or automated cars
providing information relating to operation status of
vehicles with driving assistance functions providing
information relating to operation status of automobiles
providing information relating to operation status of
small electric cars providing information relating to
]operation status of treads for vehicles [tractor type
providing information relating to operation status of
mobility scooter providing information relating to
operation status of golf carts providing information
relating to operation status of electric carts providing
information relating to operation status of all terrain
vehicles providing information relating to operation
status of two-wheeled motor vehicles providing
information relating to operation status of bicycles
operation status providing road and traffic information
providing information relating to vehicle

194
providing information relating to computers for
vehicles with autonomous driving functions or
autonomous driving assistance functions providing
information relating to computers for vehicles
with automated driving functions or automated
driving assistance functions providing information
relating to computer programs for vehicles with
autonomous driving functions or autonomous
driving assistance functions providing information
relating to computer programs for vehicles with
automated driving functions or automated driving
assistance functions providing information relating
to autonomous driving or automated driving devices
for automobiles comprised of telecommunication
machines and apparatus, electrical and electronic
control apparatus and instruments, remote control
apparatus, photographic machines and apparatus,
and automatic adjusting/regulating machines and
instruments including radar apparatus, scanners [data
processing equipment], cameras, video cameras,
sensors [measurement apparatus], other than for
medical use, and alarms, for autonomous driving
or automated driving of automobiles providing
information relating to telecommunication machines
and apparatus for autonomous driving or automated
driving of automobiles providing information relating
to electrical and electronic control apparatus and
instruments for autonomous driving or automated
driving of automobiles providing information relating
to remote control apparatus for autonomous driving
or automated driving of automobiles providing
information relating to photographic machines and
apparatus for autonomous driving or automated
driving of automobiles providing information relating
to autonomous parking or automated parking devices
for automobiles comprised of telecommunication
machines and apparatus, electrical and electronic
control apparatus and instruments, remote control
apparatus, photographic machines and apparatus,
and automatic adjusting/regulating machines and
instruments including radar apparatus, scanners [data
processing equipment], cameras, video cameras,
sensors [measurement apparatus], other than for
medical use, and alarms, for autonomous parking
or automated parking of automobiles providing
information relating to telecommunication machines
and apparatus for autonomous parking or automated
parking of automobiles providing information relating
to electrical and electronic control apparatus and
instruments for autonomous parking or automated
parking of automobiles providing information relating
to remote control apparatus for autonomous parking
or automated parking of automobiles providing
information relating to photographic machines and
apparatus for autonomous parking or automated
parking of automobiles
providing information
relating to radar apparatus, scanners [data processing
equipment], cameras, video cameras, sensors
[measurement apparatus] other than for medical use,
alarms and automatic adjusting/regulating machines
and instruments for automobiles, comprised thereof
vehicle-driving services battery charging service for
electric vehicles.
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توفيــر المعلومــات المتعلقــة بأجهــزة الكمبيوتــر للمركبــات ذات
وظائــف القيــادة المســتقلة أو وظائــف المســاعدة فــي القيــادة
المســتقلة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بأجهــزة الكمبيوتــر
للمركبــات ذات وظائــف القيــادة اآلليــة أو وظائف مســاعدة القيادة
اآلليــة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة ببرامــج الكمبيوتــر للمركبــات
ذات وظائــف القيــادة المســتقلة أو وظائــف مســاعدة القيــادة
المســتقلة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة ببرامــج الكمبيوتــر
للمركبــات ذات وظائــف القيــادة اآلليــة أو وظائــف مســاعدة
القيــادة اآلليــة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بالقيــادة الذاتيــة أو
أجهــزة القيــادة اآلليــة للســيارات التــي تتألــف مــن آالت وأجهــزة
 أجهــزة، أجهــزة وأدوات تحكــم كهربائيــة وإلكترونيــة،االتصــاالت
 وآالت، أجهــزة وآالت التصويــر الفوتوغرافــي،التحكــم عــن بعــد
، تنظيــم أوتوماتيكــي بمــا فــي ذلــك أجهــزة الــرادار/ وأدوات ضبــط
، آالت التصويــر،]ماســحات ضوئيــة [معــدات معالجــة بيانــات
 عــدا مــا كان،) حساســات (أجهــزة القيــاس،وكاميــرات الفيديــو
 للقيــادة الذاتيــة أو القيــادة، وأجهــزة اإلنــذار،لالســتخدام الطبــي
اآلليــة للســيارات؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بــآالت االتصــاالت
وأجهــزة القيــادة المســتقلة أو القيــادة اآلليــة للســيارات؛ توفيــر
المعلومــات المتعلقــة بأجهــزة التحكــم الكهربائيــة واإللكترونيــة
وأدوات القيــادة المســتقلة أو القيــادة اآلليــة للســيارات؛ توفيــر
المعلومــات المتعلقــة بجهــاز التحكــم عــن بعــد للقيــادة الذاتيــة
أو القيــادة اآلليــة للســيارات؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة
بــآالت التصويــر وأجهــزة القيــادة المســتقلة أو القيــادة اآلليــة
للســيارات؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بمواقــف الســيارات
 أجهــزة وأدوات،المســتقلة أو أجهــزة مواقــف الســيارات اآلليــة
 أجهــزة، أجهــزة التحكــم عــن بع ـد،تحكــم كهربائيــة وإلكترونيــة
 تنظيــم/  وآالت وأدوات ضبــط،وآالت التصويــر الفوتوغرافــي
 ماســحات ضوئيــة،أوتوماتيكــي بمــا فــي ذلــك أجهــزة الــرادار
، وكاميــرات الفيديــو، آالت التصويــر،][معــدات معالجــة بيانــات
، عــدا مــا كان لالســتخدام الطبــي،)حساســات (أجهــزة القيــاس
 لوقــوف الســيارات المســتقلة أو االصطفــاف،وأجهــزة اإلنــذار
اآللــي للســيارات؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بــآالت االتصــاالت
وأجهــزة مواقــف الســيارات المســتقلة أو مواقــف الســيارات
اآلليــة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بأجهــزة وأدوات التحكــم
الكهربائيــة واإللكترونيــة لمواقــف الســيارات المســتقلة أو
مواقــف الســيارات اآلليــة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بجهــاز
التحكــم عــن بعــد لمواقــف الســيارات المســتقلة أو مواقــف
الســيارات اآلليــة؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بــآالت التصويــر
وأجهــزة وقــوف الســيارات المســتقلة أو مواقــف الســيارات اآلليــة؛
 ماســحات ضوئيــة،توفيــر المعلومــات المتعلقــة بجهــاز الــرادار
، وكاميــرات الفيديــو، آالت التصويــر،][معــدات معالجــة بيانــات
أجهــزة االستشــعار [أجهــزة القيــاس] بخــاف التــي لالســتخدام
 تنظيــم/  أجهــزة اإلنــذار وآالت وأدوات الضبــط التلقائــي،الطبــي
 المكونــة لهــا؛ خدمــات قيــادة المركبــات؛ خدمــة شــحن،للســيارات
البطاريــة للســيارات الكهربائيــة
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التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36382 :
في الصنف 42 :
بإسم  :بريدجستون كوربوريشن
العنوان  ،1-1 :كيوباشي -3تشوم  ،تشو-كو  ،طوكيو ،
اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات تصميــم اإلطــارات ،لغيــر الغايــات الدعائيــة؛ خدمــات
تصميــم ،برمجــة أو صيانــة برامــج الحاســوب إلدارة المعلومــات
المتعلقــة بأحزمــة النــق؛ خدمــات تصميــم ،برمجــة أو صيانــة
برامــج الحاســوب إلدارة المعلومــات المتعلقــة للمحــاكاة المتعلقــة
باإلطــارات وظــروف أســطح الطرقــات؛ خدمــات تصميــم ،برمجــة
أو صيانــة برامــج الحاســوب؛ خدمــات تصميــم ،برمجــة أو صيانــة
برامــج الحاســوب المتعلقــة بــأدوات التصويــر لفعاليــة الحلــول،
مثــل تحســين اإلنتاجيــة ،تحســين المخــزون وتحســين الكفــاءة،
مــن خــال مجموعــات مختلفــة مــن المنتجــات والخدمــات؛
المشــورة الفنيــة المتعلقــة بالمعرفــة المتخصصــة فيمــا يتعلــق
باإلطــارات وطــرق فحــص اإلطــارات؛ النصائــح التكنولوجيــة
المتعلقــة بالحواســيب ،والســيارات واآلالت الصناعيــة؛ خدمــات
التحليــل الفنــي واالستشــارات المتعلقــة باالختيــار ،مكيــف،
والصيانــة ،تجديــد أو اســتبدال اإلطــارات؛ خدمــات التحليــل الفنــي
واالستشــارات المتعلقــة باالختيــار ،مكيــف ،صيانــة واســتبدال
قطــع غيــار المركبــات ،قطــع الغيــار والملحقــات؛ خدمــات التحليــل
الفنــي واالستشــارات المتعلقــة باختيــار وصيانــة الســيارات
وأجزائهــا وتركيباتهــا؛ خدمــات التحليــل الفنــي واالستشــارات
المتعلقــة باختيــار التعديــن وصيانتــه ،خدمــات اإلنشــاء،
التحميــل والتفريــغ واآلالت الزراعيــة ،وقطعهــا وتركيباتهــا؛
خدمــات التحليــل الفنــي واالستشــارية المتعلقــة باختيــار
وصيانــة ممتــص الصدمــات ،النوابــض ،الصمامــات والخراطيــم
المصنوعــة مــن المطــاط ،وقطعهــا وتركيباتهــا؛ خدمــات التحليــل
الفنــي واالستشــارات المتعلقــة باختيــار وصيانــة األنابيــب
المصنوعــة مــن الراتنــج ،وصــات مــن الراتنــج لألنابيــب والمطــاط
الزلزالــي العــازل ،وقطعهــا وتركيباتهــا؛ تأجيــر الحواســيب؛ توفيــر
برامــج الكمبيوتــر للحصــول علــى معلومــات محــرك الســيارة،
معلومــات حركيــة المركبــة ومعلومــات ضغــط اإلطــارات؛ توفيــر
برامــج الكمبيوتــر إلدارة المعلومــات مــن األحزمــة للناقــات؛

Date :01/07/2019
Trademark No.:36382
Class: 42
Applicant Name: BRIDGESTONE CORPORATION
Applicant Address :1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Designing of tires, other than for advertising purposes
designing, programming or maintenance of computer
programs for managing information of belts for
conveyors designing, programming or maintenance
of computer programs for simulation relating to tires
and road surface condition designing, programming
or maintenance of computer programs designing,
programming or maintenance of computer programs
relating to visualization tools for solution effectiveness,
such as improvement of productivity, optimization of
inventory and improvement of efficiency, by various
combinations of products and services technical advice
relating to specialized knowledge as to tires and methods
to check up on tires technological advice relating
to computers, automobiles and industrial machines
technical analysis and consulting services related to
the selection, condition, maintenance, retreading or
replacement of tires technical analysis and consulting
services related to the selection, condition, maintenance
and replacement of vehicle component parts, spare
parts and accessories technical analysis and consulting
services related to the selection and maintenance of
automobiles and their parts and fittings technical
analysis and consulting services related to the selection
and maintenance of mining, construction, loadingunloading and agricultural machinery, and their parts
and fittings technical analysis and consulting services
related to the selection and maintenance of shock
absorbers, springs, valves and hoses made of rubber, and
their parts and fittings technical analysis and consulting
services related to the selection and maintenance of
pipes made of resin, couplings of resin for pipes and
seismic isolation rubber,
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توفيــر برامــج الكمبيوتــر للمحــاكاة المتعلقــة باإلطــارات وحالــة
ســطح الطريــق؛ توفيــر برامــج الكمبيوتــر المتعلقــة بــأدوات
التصــور لفعاليــة الحــل ،مثــل تحســين اإلنتاجيــة ،تحســين
المخــزون وتحســين الكفــاءة ،مــن خــال مجموعــات مختلفــة مــن
المنتجــات والخدمــات؛ توفيــر برامــج الحاســوب علــى شــبكات
البيانــات؛ االستشــارات الفنيــة أو تقديــم المعلومــات المتعلقــة
بتصنيــع واســتخدام اإلطــارات وأجزائهــا؛ اختبــار أو البحــث عــن
اإلطــارات وحالــة ســطح الطريــق وخدمــات المعلومــات المتعلقــة
بهــا؛ توفيــر برامــج الكمبيوتــر المتعلقــة بــإدارة حوافــز المخــزون
والمبيعــات لمتاجــر البيــع بالتجزئــة ومحــات البيــع بالجملــة؛
جهــاز التحكــم عــن بعــد ألنظمــة الكمبيوتــر؛ مراقبــة أنظمــة
الحاســوب عــن طريــق الدخــول عــن بعــد؛ التحكــم عــن بعــد
بالبيانــات مــن أنظمــة فــي الســيارة؛ مراقبــة البيانــات مــن أنظمــة
داخــل الســيارة عــن طريــق الوصــول عــن بعــد؛ الخدمــات مــع
برامــج الكمبيوتــر المتعلقــة بــأدوات التصــور لفعاليــة الحــل ،مثــل
تحســين اإلنتاجيــة ،تحســين المخــزون وتحســين الكفــاءة ،مــن
خــال مجموعــات مختلفــة مــن المنتجــات والخدمــات؛ االختبــار
أو البحــث فــي المركبــات ذات وظائــف القيــادة المســتقلة أو
وظائــف المســاعدة فــي القيــادة المســتقلة وخدمــات المعلومــات
المتعلقــة بهــا؛ االختبــار أو البحــث فــي المركبــات ذات وظائــف
القيــادة اآلليــة أو وظائــف المســاعدة اآلليــة للقيــادة وخدمــات
المعلومــات المتعلقــة بهــا؛ اختبــار أو البحــث فــي ســيارات
الجيــل التالــي مــن التــرام مثــل مركبــات الســكك الحديديــة
الخفيفــة وأجزائهــا وتركيباتهــا وخدمــات المعلومــات المتعلقــة
بهــا؛ اختبــار أو البحــث فــي مركبــات نظــام النقــل الجديــدة مثــل
النقــل اآللــي للموجــه (ايــه جــي تــي) ،حافلــة الوضــع المــزدوج (دي
ام بــي) ،الحافلــة ذات النقــل الســريع (بــي ار تــي) والمركبــة ذات
الوضــع المــزدوج (دي ام فــي) ،وأجزائهــا وتجهيزاتهــا وخدمــات
المعلومــات المتعلقــة بهــا؛ توفيــر برامــج الكمبيوتــر المتصلــة
بأنظمــة العمــاء لتحســين اإلنتاجيــة لــدى العمــاء مــن خــال
إدارة الجــودة وإدارة المخــزون لإلطــارات؛ تقديــم المعلومــات
الفنيــة واالستشــارات المتعلقــة بــإدارة اإلطــارات ،تحديــدا:
االختيــار ،والصيانــة ،وتصليــح ،تلبيــس ،اســتبدال وقيــاس ضغــط
إطــارات الســيارة؛ خدمــات الخبــرة التقنيــة المتعلقــة باختيــار
اإلطــارات ،اجــزاء وتجهيــزات المركبــات؛ والحالــة ،والصيانــة و/
أو التصليــح لإلطــارات ،اجــزاء وتجهيــزات المركبــات؛ المعلومــات
والنصائــح التقنيــة المتعلقــة بتتبــع المركبــات والمقطــورات؛
خدمــات االختبــار والتحكــم بالجــودة للعجــات واألنابيــب الداخلية؛
تصميــم المبانــي التجاريــة مثــل متاجــر البيــع بالتجزئــة ومحــات
البيــع بالجملــة لتجــارة اإلطــارات؛ التطويــر ،والتصميــم ،والصيانــة،
نشــر وتقديــم البرمجيــات ،تطبيقــات الهواتــف المتنقلــة ،وقواعد
البيانــات والمواقــع اإللكترونيــة؛ توفيــر محــركات البحــث للحصــول
علــى البيانــات مــن خــال شــبكات االتصــاالت؛ دراســات المشــاريع
التقنيــة؛ الدراســات والبحــوث المتعلقــة بالتخلــص مــن النفايــات.
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and their parts and fittings rental of computers
providing computer programs for vehicle drive
information, vehicle kinetic information and tire
pressure information providing computer programs
for managing information of belts for conveyors
providing computer programs for simulation relating
to tires and road surface condition providing computer
programs relating to visualization tools for solution
effectiveness, such as improvement of productivity,
optimization of inventory and improvement of
efficiency, by various combinations of products
and services
providing computer programs on
data networks technical consultancy or providing
information relating to manufacture and use of tires
and their parts testing or research on tires and road
surface condition and information services relating
thereto providing computer programs regarding
management of inventory and sales incentives for
retail stores and wholesale stores remote control for
computer systems monitoring of computer systems by
remote access remote control of data from in-vehicle
systems monitoring of data from in-vehicle systems
by remote access services with computer programs
relating to visualization tools for solution effectiveness,
such as improvement of productivity, optimization of
inventory and improvement of efficiency, by various
combinations of products and services testing or
research on vehicles with autonomous driving
functions or autonomous driving assistance functions
and information services relating thereto testing
or research on vehicles with automated driving
functions or automated driving assistance functions
and information services relating thereto testing or
research on next-generation streetcars such as light rail
vehicles and their parts and fittings and information
services relating thereto testing or research on new
transportation system vehicles such as automated
guideway transit [AGT], dual mode bus [DMB], bus
rapid transit [BRT] and Dual Mode Vehicle [DMV],
and their parts and fittings and information services
relating thereto
providing computer programs
connected with customers’ systems for improving
productivity at customers by quality management
and inventory management of tires
providing
technical information and consultancy related to tire
management, namely the selection, maintenance,
repair, retreading, replacement and pressure measuring
of vehicle tires technical expertise services related to
the choice of tires, parts and fittings for vehicles the
status, the maintenance and/or the repair of tires, parts
and fittings for vehicles technical information and
advice related to vehicle and trailer tracking testing
and quality control services for tires and inner tubes
design of business premises such as retail stores and
wholesale stores for the tire trade development,
design, maintenance, publishing and providing of
software, mobile applications, databases and web sites
provision of search engines for obtaining data via a
communication network studies of technical projects
studies and research relating to waste disposal.
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Date :01/07/2019

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36384 :

Trademark No.:36384

في الصنف 10 :

Class: 10
Applicant Name: Dermapharm AG

بإسم  :ديرمافارم ايه جي
العنوان  :ليل -داجوفر -رينغ  82031 ،7جرونوالد  ،المانيا

Applicant Address :Lil-Dagover-Ring 7, 82031
Grunwald, Germany

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 - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

األجهــزة واألدوات الطبيــة؛ االجهزة الطبيــة؛ األجهزةالكهروحرارية
للعــاج الخارجــي مــن الهربــس واضطرابــات الجلــد؛ األجهــزة
الكهروحراريــة للعــاج الخارجــي مــن أمــراض الجلــد الفيروســية
األوليــة والثانويــة وأمــراض األغشــية المخاطيــة ؛ الحقائــب
المجهــزة لألجهــزة الطبيــة واألدوات.

Medical apparatus and instruments medical devices
electrothermal apparatus for external treatment of
herpes, and skin disorders electrothermal apparatus
for external treatment of primary and secondary virus
illnesses of the skin and the mucous membranes cases
fitted for medical apparatus and instruments.

) ( 222

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36385 :
في الصنف 29 :
بإسم  :شريف محمد سالم الشويكي
العنوان  :الخليل عين سارة مقابل سوبر ماركت االمانة
0599323000

Date :01/07/2019
Trademark No.:36385
Class: 29
Applicant Name: SHAREEF MOH SALEM
SKWAIKI
Applicant Address :AL KHALIL EIN SARA , tel
0599323000
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Applicant for Correspondence: AL KHALIL EIN
SARA , tel 0599323000

عنوان التبليغ  :الخليل عين سارة مقابل سوبر ماركت
0599323000
االمانة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

jameed

الجميد

) ( 223

Date :01/07/2019

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36386 :

Trademark No.:36386

في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :خليل علي اسماعيل نواجعة
العنوان  :الخليل يطا المصلى الغربي بالقرب من مسجد
االنصار0568660810
عنوان التبليغ  :خليل نواجعة الخليل يطا المصلى الغربي
بالقرب من مسجد االنصار0568660810

Applicant Name: KHALIL ALI ISMAIEL
NAWAJAH
Applicant Address :AL KHALIL YATTA - Tel
0569660810
Applicant for Correspondence: Khalil Nawaj’ah
Yata-Hebron - Tel 0569660810

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

BEES HONEY

عسل النحل

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

) ( 224

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36387 :
في الصنف 34 :

Date :01/07/2019
Trademark No.:36387
Class: 34
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Applicant Name: JAPAN TOBACCO INC.

بإسم  :جابان توباكو انك.
العنوان  : 1-2-2تورانومون ,ميناتو-كو ,طوكيو ,اليابان
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

Applicant Address :2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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)؛ ادواتالمدخنيــن فــي الصنــف 34؛ ورق
الســجائر ,ورق الســجائر الملفــوف مســبقا واعــواد الثقــاب

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco,
chewing tobacco, snus tobacco cigarettes, electronic
;cigarettes, cigars, cigarillos snuff smokers&apos
articles included in class 34 cigarette papers, c igarette
tubes and matches

) ( 225

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36388 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جابان توباكو انك.
العنوان  : 1-2-2تورانومون ,ميناتو-كو ,طوكيو ,اليابان
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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)؛ ادواتالمدخنيــن فــي الصنــف 34؛ ورق
الســجائر ,ورق الســجائر الملفــوف مســبقا واعــواد الثقــاب

Date :01/07/2019
Trademark No.:36388
Class: 34
Applicant Name: JAPAN TOBACCO INC.
Applicant Address :2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco,
chewing tobacco, snus tobacco cigarettes, electronic
;cigarettes, cigars, cigarillos snuff smokers&apos
articles included in class 34 cigarette papers, c igarette
tubes and matches
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Date :01/07/2019

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36389 :

Trademark No.:36389

في الصنف 34 :

Class: 34
Applicant Name: JAPAN TOBACCO INC.

بإسم  :جابان توباكو انك.
العنوان  : 1-2-2تورانومون ,ميناتو-كو ,طوكيو ,اليابان
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Address :2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

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)؛ ادواتالمدخنيــن فــي الصنــف 34؛ ورق
الســجائر ,ورق الســجائر الملفــوف مســبقا واعــواد الثقــاب

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco,
chewing tobacco, snus tobacco cigarettes, electronic
;cigarettes, cigars, cigarillos snuff smokers&apos
articles included in class 34 cigarette papers, c igarette
tubes and matches

) ( 227

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36390 :
في الصنف 29 :
بإسم  :غالب اسماعيل امين كاتبة

Date :01/07/2019
Trademark No.:36390
Class: 29
Applicant Name: GHALEB ISMAIL AMIN
KATPEH
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Applicant Address :AL KHALIL – tel 0562550302

العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب مصنع
نيروخ0562550302

Applicant for Correspondence: AL KHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب مصنع
نيروخ0562550302

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

CANNED FOOD FROZEN FOOD MORTADELLA
PICKELS DIARIES SALADS

معلبات لحوم محفوظة مرتديال مخلالت البان سلطات

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

) ( 228

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36391 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جابان توباكو انك.
العنوان  : 1-2-2تورانومون ,ميناتو-كو ,طوكيو ,اليابان
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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)؛ ادواتالمدخنيــن فــي الصنــف 34؛ ورق
الســجائر ,ورق الســجائر الملفــوف مســبقا واعــواد الثقــاب

Date :01/07/2019
Trademark No.:36391
Class: 34
Applicant Name: JAPAN TOBACCO INC.
Applicant Address :2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco,
chewing tobacco, snus tobacco cigarettes, electronic
;cigarettes, cigars, cigarillos snuff smokers&apos
articles included in class 34 cigarette papers, c igarette
tubes and matches
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Date :01/07/2019

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36392 :

Trademark No.:36392

في الصنف 34 :

Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التبــغ؛ الســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط (الشـ ّـمة)؛ ورق الســجائر؛ غالييــن
التبــغ ,ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛ فالتــر الســجائر؛ علــب
الســجائر ,ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛ حقيبــة التبــغ؛ والعــات
الســجائر ,ليســت مــن المعــادنالثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ منظفــات
غالييــن التبــغ؛ منفضــات للمدخنيــن ,ليســت مــن المعــادن
الثمينــة؛ قطاعــات ســيجار

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

Tobacco cigarettes cigars snuff cigarette papers
tobacco pipes, not of precious metal cigarette filters
cigarette cases, not of p recious metal tobacco pouches
cigarette lighters, not of precious metal matches
tobacco pipe cleaners ashtrays for smokers, not of
precious metal cigar cutters

) ( 230

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36393 :
في الصنف 34 :

Date :01/07/2019
Trademark No.:36393
Class: 34
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Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التبــغ؛ الســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط (الشـ ّـمة)؛ ورق الســجائر؛ غالييــن
التبــغ ,ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛ فالتــر الســجائر؛ علــب
الســجائر ,ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛ حقيبــة التبــغ؛ والعــات
الســجائر ,ليســت مــن المعــادنالثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ منظفــات
غالييــن التبــغ؛ منفضــات للمدخنيــن ,ليســت مــن المعــادن
الثمينــة؛ قطاعــات ســيجار

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

Tobacco cigarettes cigars snuff cigarette papers
tobacco pipes, not of precious metal cigarette filters
cigarette cases, not of p recious metal tobacco pouches
cigarette lighters, not of precious metal matches
tobacco pipe cleaners ashtrays for smokers, not of
precious metal cigar cutters

) ( 231

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36394 :
في الصنف 34 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التبــغ؛ الســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط (الشـ ّـمة)؛ ورق الســجائر؛ غالييــن
التبــغ ,ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛ فالتــر الســجائر؛ علــب
الســجائر ,ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛ حقيبــة التبــغ؛ والعــات
الســجائر ,ليســت مــن المعــادنالثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ منظفــات
غالييــن التبــغ؛ منفضــات للمدخنيــن ,ليســت مــن المعــادن
الثمينــة؛ قطاعــات ســيجار

Date :01/07/2019
Trademark No.:36394
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

Tobacco cigarettes cigars snuff cigarette papers
tobacco pipes, not of precious metal cigarette filters
cigarette cases, not of p recious metal tobacco pouches
cigarette lighters, not of precious metal matches
tobacco pipe cleaners ashtrays for smokers, not of
precious metal cigar cutters
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Date :01/07/2019

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36395 :

Trademark No.:36395

في الصنف 34 :

Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التبــغ؛ الســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط (الشـ ّـمة)؛ ورق الســجائر؛ غالييــن
التبــغ ,ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛ فالتــر الســجائر؛ علــب
الســجائر ,ليســت مــن المعــادن الثمينــة؛ حقيبــة التبــغ؛ والعــات
الســجائر ,ليســت مــن المعــادنالثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ منظفــات
غالييــن التبــغ؛ منفضــات للمدخنيــن ,ليســت مــن المعــادن
الثمينــة؛ قطاعــات ســيجار

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

Tobacco cigarettes cigars snuff cigarette papers
tobacco pipes, not of precious metal cigarette filters
cigarette cases, not of p recious metal tobacco pouches
cigarette lighters, not of precious metal matches
tobacco pipe cleaners ashtrays for smokers, not of
precious metal cigar cutters

) ( 233

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36396 :
في الصنف 25 :
بإسم  :ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى
تيجاريت انونيم شيركيتي

Date :01/07/2019
Trademark No.:36396
Class: 25
Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI
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العنوان  :ايفرين ماهاليسى ،جولبهار جاديسى ،نو96:
باجسيالر  -اسطنبول  /تركيا

Applicant Address :EvrenMahallesi,
GulbaharCaddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المالبــس والمعنــى بهــا البنطلونــات وجاكيتــات والمعاطــف
الخارجيــة والمعاطــف والتنانيــر والبــدالت والبلــوزات جيرســي
والصدريــات والقمصــان وبطانــة المالبــس الجلديــة الجاهــزة (أجــزاء
مــن المالبــس) والقمصــان نصــف كــم والبلــوزات والفســاتين
وشــورتات البرمــودا والشــورتات والســروال والبيجامــات والبلوفــرات
والجينــز والمالبــس فضفاضــة والمالبــس المطــر والمالبــس البحــر
وبــدالت االســتحمام وبــدالت الســباحة؛ مالبــس رياضية (لالســتخدام
الحصــري للرياضــة) ،مالبــس لألطفــال والمعنــى بهــا القمصــان
والســراويل والمعاطــف والفســاتين؛ المالبــس الداخليــة والمعنــى
بهــا البوكســرات (ســراويل المالكمــة) وحمــاالت الصــدر والســراويل
تحتانيــة والســراويل؛ الجــوارب؛ ألبســة القــدم والمعنــى بهــا
األحذيــة باســتثناء أحذيــة العظــام والصنــادل واألحذيــة المقاومــة
للمــاء وأحذيــة المشــي واالبــواط واألحذيــة الرياضيــة والنعــال أو
شباشــب؛ أجــزاء األحذيــة والمعنــى بهــا الكعــوب والنعــال لألحذيــة
وجــوه األحذيــة؛ أغطيــة الــرأس والمعنــى بهــا قبعــات وقبعــات
بحجــم الجمجمــة وقبعــات رياضيــة والطواقــي والبريهــات؛ قفــازات
(مالبــس) ،جــوارب طويلــة ،أحزمــة (مالبــس) ،القميصــول (ســترة
نســوية) ،عبــاءات ،أوشــحة ،أوشــحة رقبــة ،شــاالت ،أطــواق ،ربطــات
عنــق ،ربطــات ،أحزمــة حمالــة البنطلــون او الجــورب

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

) ( 234

التاريخ2019/07/01 :

العالمة التجارية رقم 36397 :
في الصنف 35 :
بإسم  :ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى
تيجاريت انونيم شيركيتي

Date :01/07/2019
Trademark No.:36397
Class: 35
Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  :ايفرين ماهاليسى ،جولبهار جاديسى ،نو96:
باجسيالر  -اسطنبول  /تركيا

Applicant Address :EvrenMahallesi,
GulbaharCaddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

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

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

العـدد الثامن والعشرون

2020/1/26

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي؛ خدمــات تجميــع تشــكيلة واســعة مــن البضائــع
لصالــح الغيــر والمعنــى بهــا مســتحضرات التبييــض والتنظيــف
والمنظفــات غيــر المســتخدمة فــي عمليــات التصنيــع وألغــراض
طبيــة ومبيــض الغســيل ومــواد تلطيــف المالبــس الســتخدام
الغســيل ومزيــات البقــع ومنظفــات غســالة الصحــون و العطــور
ومســتحضرات التجميــل غيــر طيبــة و عبيــر العطــور و مزيــات
الروائــح الكريهــة لالســتخدام الشــخصي والحيوانــات والصابــون
ومســتحضرات العنايــة باألســنان ومعاجيــن األســنان ومــواد
تلميــع األســنان ومســتحضرات تبييــض األســنان وغســول الفــم
ليــس لألغــراض الطبيــة والمســتحضرات الكشــط و قمــاش صنفرة
و ورق زجــاج وحجــر الخفــاف والمعاجيــن الكاشــطة ومســتحضرات
تلميــع للجلــود والفينيــل والمعــادن والخشــب وملمعــات وكريمــات
للجلــود والفينيــل والمعــادن والخشــب والشــمع لتلميــع والجلــود
والجلــود الحيوانيــة غيــر المشــغولة أو شــبه المشــغولة وتقليــد
الجلــد والجلــود الســميك المقــوى والجلــود المســتخدمة فــي
البطانــات والبضائــع المصنوعــة مــن الجلــد أو تقليــد الجلــد أو مــواد
أخــرى مصممــة لحمــل و حقائــب ومحافــظ وصناديــق وحقائــب
جلديــة مصنوعــة مــن الجلــد و حقائــب المفاتيــح وصناديــق
(األمتعــة) وحقائــب الســفر والمظــات والشماســي و المظــات
الشمســية وعصــي المشــي والســياط وأطقــم تســخير الحصــان
والســروج ومداســات ركــوب الســروج واألحزمــة جلديــة (ســروج)
والمالبــس والمعنــى بهــا البنطلونــات وجاكيتــات والمعاطــف
الخارجيــة والمعاطــف والتنانيــر والبــدالت والبلــوزات جيرســي
والصدريــات والقمصــان وبطانــة المالبــس الجلديــة الجاهــزة (أجزاء
مــن المالبــس) والقمصــان نصــف كــم والبلــوزات والفســاتين
وشــورتات البرمــودا والشــورتات والســروال والبيجامــات والبلوفــرات
والجينــز والمالبــس فضفاضــة والمالبــس المطــر والمالبــس
البحــر وبــدالت االســتحمام وبــدالت الســباحة و مالبــس رياضيــة
(لالســتخدام الحصــري للرياضــة) ومالبــس لألطفــال والمعنــى
بهــا القمصــان والســراويل والمعاطــف والفســاتين و المالبــس
الداخليــة والمعنــى بهــا البوكســرات (ســراويل المالكمــة)
وحمــاالت الصــدر والســراويل تحتانيــة والســراويل و الجــوارب و
ألبســة القــدم والمعنــى بهــا األحذيــة باســتثناء أحذيــة العظــام
والصنــادل واألحذيــة المقاومــة للمــاء وأحذيــة المشــي واالبــواط
واألحذيــة الرياضيــة والنعــال أو شباشــب و أجــزاء األحذيــة
والمعنــى بهــا الكعــوب والنعــال لألحذيــة وجــوه األحذيــة و أغطيــة
الــرأس والمعنــى بهــا قبعــات وقبعــات بحجــم الجمجمــة وقبعــات
رياضيــة والطواقــي والبريهــات و قفــازات (مالبــس) وجــوارب
طويلــة وأحزمــة (مالبــس) والقميصــول (ســترة نســوية) وعبــاءات
وأوشــحة وأوشــحة رقبــة وشــاالت وأطــواق وربطــات عنــق وربطــات
و أحزمــة حمالــة البنطلــون او الجــورب وذلــك لتمكيــن الزبائــن
مــن معاينتهــا بشــكل مالئــم ومريــح وشــرائها وقــد تقــدم مثــل
هــذه الخدمــات مــن خــال متاجــر البيــع بالتجزئــة أو أســواق البيــع
بالجملــة أو بواســطة األوســاط اإللكترونيــة أو كتالوجــات الطلــب
عبــر البريــد المباشــر

206
Goods/Services:

;Advertising
business
;management
business
administration; office functions; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods, namely,
bleaching and cleaning preparations, detergents other
than for use in manufacturing operations and for
medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for
laundry use, stain removers, dishwasher detergents,
perfumery, non-medicated cosmetics, fragrances,
deodorants for personal use and animals, soaps,
dental care preparations, dentifrices, denture polishes,
tooth whitening preparations, mouth washes, not for
medical purposes, abrasive preparations, emery cloth,
sandpaper, pumice stone, abrasive pastes, polishing
preparations for leather, vinyl, metal and wood,
polishes and creams for leather, vinyl, metal and
wood, wax for polishing, 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, key cases, trunks [luggage],
suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking
sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of
leather (saddlery), clothing, namely, trousers, jackets,
overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts,
ready-made leather linings (parts of clothing), T-shirts,
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas,
pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear,
bathing suits, swimming suits, clothing for sports (for
exclusive use for sports), clothing for babies, namely,
shirts, pants, coats, dresses, underclothing, namely,
boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear,
namely shoes excluding orthopedic shoes, sandals,
waterproof boots, walking boots, booties, sporting
shoes, slippers, shoe parts, namely heelpieces, insoles
for footwear, footwear uppers, headgear, namely caps,
skull caps, sports caps, hats, berets, gloves (clothing),
stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs,
scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties,
suspender belts, 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
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) ( 235

Date :02/07/2019

التاريخ2019/07/02 :

العالمة التجارية رقم 36398 :

Trademark No.:36398

في الصنف 42 :

Class: 42

بإسم  :شركة البعد الرابع لإلنتاج واالستشارات اإلعالمية
مساهمة خصوصية
العنوان  :رام الله شارع القدس مقابل حزب الشعب عمارة
العز الطابق الثالث
عنوان التبليغ  :المحامي موسى نمر البيرة الشرفة مقابل
رواق جوال 0599233980
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Name: Sharikat Al Buid Al raba’e Lelentaj
Waalestisharat Alelamiya Mosahama Khososiya
Applicant Address :Ramallah Shar’e Al Qudes
Mokabel Hizb Al Sha’eb- Emarit Al Izz Al tabeq Al
thalith.
Applicant for Correspondence: mousa nimr - Albireh
Alsharafa Moqabel Rawaq 0599233980

Goods/Services:

برمجــة الكمبيوتــر  ،نســخ برامــج الكمبيوتــر  ،تصميــم برامــج
كمبيوتــر  ،تحميــل برامــج كمبيوتــر  ،تحديــث برامــج كمبيوتــر ،
تصميــم أنظمــة كمبيوتــر

Computer programming , Computer programs
(Duplication of ) , Computer software design ,
Computer software (Installation of) , Computer
software (Updating of ) , Computer system design

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

) ( 236

التاريخ2019/07/03 :

العالمة التجارية رقم 36399 :
في الصنف 19 :
بإسم  :شركة سكاي للبناء والتعمير

Date :03/07/2019
Trademark No.:36399
Class: 19
Applicant Name: sharekit sky lebena’ wa alta’meer
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Applicant Address : nablus almanteqah al sena’yeh al
sharqyeh - jawwal : 0599769614 P.O 445

جوال

Applicant for Correspondence: nablus almanteqah al
sena’yeh al sharqyeh - jawwal : 0599769614 p.p.bpx
445

 المنطقه الصناعيه الشرقيه جوال-  نابلس: عنوان التبليغ
445  ص ب0599769614

Goods/Services:

 المنطقه الصناعيه الشرقيه-  نابلس: العنوان
445  ص ب0599769614

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

rapid hardening cement concrete product

اسمنت سريع التصلب

( 237 )

Date :03/07/2019

2019/07/03 :التاريخ

36404 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36404

38 : في الصنف

Class: 38
Applicant Name: sharekat aletesalat alkhalawiyah
alfalastiniah -ajawwal
Applicant Address :Albireh Albalou

 جوال-  شركة االتصاالت الخلوية الية: بإسم
 البالوع-  البيرة: العنوان

Applicant for Correspondence: Albireh Albalou

 البالوع-  البيرة: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

telecommunications

االتصاالت

( 238 )

Date :03/07/2019
Trademark No.:36405
Class: 38
Applicant Name: sharekat aletesalat alkhalawiyah
alfalastiniah -ajawwal

2019/07/03 :التاريخ

36405 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
 جوال-  شركة االتصاالت الخلوية الية: بإسم

العـدد الثامن والعشرون
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Applicant Address :Albireh Albalou

العنوان  :البيرة  -البالوع

Applicant for Correspondence: Albireh Albalou

عنوان التبليغ  :البيرة  -البالوع

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

telecommunications

) ( 239

التاريخ2019/07/04 :

العالمة التجارية رقم 36406 :
في الصنف 30 :
بإسم  :ابراهيم ``محمد عدنان`` سرور مالح
العنوان  :االردن  /عمان  /الشميساني
عنوان التبليغ  :جنين  /دوار الداخلية  /عمارة االريج  /ط 4
 /جوال 0599068748 :
هاتف 042502546 :
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

فلفــل حلــو  ,حلــوى وعجينــة اللــوز  ,يانســون  ,مســتحضرات
منكهــات للطعــم  ,البــن  ,مســحوق وصــودا خبــازة  ,دقيــق ,
الشــعير  ,البقــول  ,مشــروبات اساســها الشــوكوالتة  ,الــكاكاو
 ,القهــوة  ,الشــاي والشــاي المثلــج  ,بســكويت  ,خبــز  ,كعــك
 ,زخــارف ومنكهــات للكعــك  ,ســكاكر وحلويــات الســكاكر ,
حلويــات ســكرية  ,ســكر  ,سوشــي  ,محليــات طبيعيــة  ,حلويــات
النعنــاع  ,علكــة  ,هندبــاء  ,كركــم للطعــام  ,شــوكوالتة  ,توابــل
 ,كاكاو  ,منجــات الــكاكاو  ,حلويــات كراميــل  ,حلويــات مثلجــة ,
ملــح  ,فشــار  ,ذرة  ,ســميد  ,بهــارات  ,كســترد  ,اغذيــة نشــوية
 ,شــوفان  ,منكهــات  ,دقيــق للطعــام  ,اعشــاب محفوظــة ,
جلوكــوز  ,غولتيــن  ,حــاوة طحينيــة  ,عســل  ,هالميــات  ,كتشــاب
 ,خميــرة  ,خميــرة ســوس  ,معكرونــة وســباغيتي معكرونــة رفيعــة
 ,ماليونيــز  ,نعنــع  ,خــردل نودلــز  ,فطائــر بــت فــور  ,بيتــزا  ,ارز ,
قرشــلة  ,توابــل لســلطة  ,صلصــات طماطــم  ,لبــن مجمــد  ,شــربات
 ,مثلجــات  ,اطعمــة خفيفــة قائمــة علــى الحبــوب  ,اطعمــة خفيفــة
قائمــة علــى الحبــوب  ,اطعمــة خفيفــة قائمــة علــى االرز  ,معجــون
فــول الصويــا  ,دقيــق الصويــا  ,صلصــة الصويــا  ,نشــا الطعــام ,
تبولــة  ,تاكــو  ,التابيــوكا  ,الســاغو  ,فانيــا  ,منكهــة شــعيرية
رقيقــة  ,خــل  ,مســتحضرات لتكثيــف الكريمــة المخفوقــة ,
شــيبس الــذرة  ,زعتــر

Date :04/07/2019
Trademark No.:36406
Class: 30
``Applicant Name: ebrahim ``mohammad adnan
sruour malah
Applicant Address :jordan / amman / shmeisani
Applicant for Correspondence: jenin / dowar
aldakhliah / amarat alareeg / t4

Goods/Services:

sweet pepper , sweet almond paste , anise
, costmetcs flavors of the food , coffee ,
powder and baking soda , barley , barley flour , pulses
, the basis of which chocolate drinks , cocoa , coffee,
tea and iced tea , biscuits , bread , cakes , flavores and
decorations for cakes , candies and sweets candies
, sugar sweets , sugar sushi , natural sweeteners ,
sugary sweets , mint , mint sweets , caramel , gum ,
chicory , turmericfor food , confectioneries , spices ,
cocoa , cocoa products , sweets and desserts , frozen
, salt , popcorn , corn , semolina , , spices , custer ,
starchfoods , oats , flavors , flour forfood , herbs ,
preserved , glucouse , gluten , the sweetness of halva
, honeygels , ketchup , yeast seuss , spaghetti and
macaroni spaghty high , mayonnaise , minnt , mustard
noodles , pies bettyfore , pizza , rice , chill , seasonings
, for authority , tomatosauces , frozen milk , sherbet ,
sundae , snacks based on cereals , snaksbassed on rice
, soybean paste , soy flour , soy sauce , food starch ,
tabbouleh , tapioca , sago , vanilla , flavoreg noodles
yhin , vinegar , prepartions for the intnsification of
whipped cream , chips , oregano
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( 240 )

Date :04/07/2019

2019/07/04 :التاريخ

36408 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36408

41 : في الصنف

Class: 41
Applicant Name: sameer mousa mohamad maree

 سمير محمد موسى مرعي: بإسم

Applicant Address :jenin _ shari`a hifa _ _ harash
alsa`ada

 جنين _ شارع حيفا _ حرش السعادة: العنوان
042439442 : الهاتف
0599800136 : الجوال
 جنين _ شارع حيفا _ حرش السعادة: عنوان التبليغ
042439442 : الهاتف
0599800136 : الجوال
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Applicant for Correspondence: jenin _ shari`a hifa _
_ harash alsa`ada

Goods/Services:

education , providing of training , entertainment ,
sporting and cultural activities

 االنشــطة الرياضيــة,  الترفيــه,  التدريــب, التعليــم والتهذيــب
والثقافيــة

( 241 )

Date :04/07/2019
Trademark No.:36410
Class: 41
Applicant Name: Sharikat Parents Night out
Llkhdmat Al-tarfheia Llatfal Musahameh Khusuyeh
Mahdoudah
Applicant Address :Alraihan Lakasa Mall 5 FloorPalestine

2019/07/04 :التاريخ

36410 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
 شركة بيرنتس نايت اوت للخدمات الترفيهية: بإسم
لالطفال مساهمة خصوصية محدودة
 الريحان – الكاسا مول – الطابق الخامس: العنوان
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عنوان التبليغ  :الريحان – الكاسا مول – الطابق الخامس

Applicant for Correspondence: Alraihan Lakasa
Mall 5 Floor- Palestine

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Education providing of training entertainment
sporting and cultural activities.

التعليــم والتهذيــب ،التدريــب ،الترفيــه ،األنشــطة الرياضيــة
والثقافيــة

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

) ( 242

Date :04/07/2019

التاريخ2019/07/04 :

العالمة التجارية رقم 36411 :

Trademark No.:36411

في الصنف 45 :

Class: 45

بإسم  :شركة بيرنتس نايت اوت للخدمات الترفيهية
لالطفال مساهمة خصوصية محدودة
العنوان  :الريحان – الكاسا مول – الطابق الخامس -

Applicant Name: Sharikat Parents Night out
Llkhdmat Al-tarfheia Llatfal Musahameh Khusuyeh
Mahdoudah
Applicant Address :Alraihan Lakasa Mall 5 FloorPalestine
Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

. Baby Sitting ,Chaperoning

العناية باالطفال  ،خدمات المرافق االجتماعية .

) ( 243

التاريخ2019/07/04 :

Date :04/07/2019
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العالمة التجارية رقم 36413 :

Trademark No.:36413

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: MOHAMMED TARIQ
ABEDALLA MAROUF KONI

بإسم  :محمد طارق عبد الله معروف كوني
العنوان  :نابلس -شارع رفيديا جوال 0568600906

Applicant Address :NABLUS -SHAREA RAFEDYA
JAWAL 0568600906

عنوان التبليغ  :نابلس -شارع رفيديا جوال 0568600906

Applicant for Correspondence: NABLUS -SHAREA
RAFEDYA JAWAL 0568600906

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

SERVICES FOR PROVIDING FOOD AND DRINK

خدمات توفير االطعمة والمشروبات

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

) ( 244

التاريخ2019/07/04 :

العالمة التجارية رقم 36414 :
في الصنف 34 :
بإسم  :شركة ماريتا تريدينج للتبغ مساهمة خصوصية
العنوان  :اريحا المنطقة الصناعية الزراعية المنطقة
الحرة
عنوان التبليغ  :المحامي يوسف سليم ,سلفيت شارع
الخليل بالقرب من دوار الشهداء
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب.

Date :04/07/2019
Trademark No.:36414
Class: 34
Applicant Name: Sharekat Maretta Treding Lil tabegh
mosahamah khsosea
Applicant Address :Areha Almantika Alsinaea
Alzeraea Almanteka Alhora Falasten
Applicant for Correspondence: Yousef saleem
, Salfeet Sharea ALKhalil Bilkorb Min Dooar Al
Shohadaa

Goods/Services:

Tobacco smokers’ articles matches.
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( 245 )

Date :04/07/2019

2019/07/04 :التاريخ

36415 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36415

34 : في الصنف

Class: 34
Applicant Name: Sharekat Maretta Treding Lil tabegh
mosahamah khsosea

 شركة ماريتا تريدينج للتبغ مساهمة خصوصية: بإسم

Applicant Address :Areha Almantika Alsinaea
Alzeraea Almanteka Alhora Falasten

 اريحا المنطقة الصناعية الزراعية المنطقة: العنوان
الحرة

Applicant for Correspondence: Yousef salem, Salfeet
Sharea ALKhalil Bilkorb Min Dooar Al Shohadaa

 المحامي يوسف سليم سلفيت شارع: عنوان التبليغ
الخليل بالقرب من دوار الشهداء

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Tobacco smokers’ articles matches.

.التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب

( 246 )

Date :04/07/2019
Trademark No.:36417
Class: 34
Applicant Name: BMJ Industries FZCO
Applicant Address :Al jazeera Al-Hamra- Almanteka Al-hora - Ras Al Khaimah , Al-emarat Alarabea Al-motaheda of the applicant
Applicant for Correspondence: Salfeet Sharea
ALKhalil Bilkorb Min Dooar Al Shohadaa
05988446692

2019/07/04 :التاريخ

36417 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
 شركة بي إم جي إندستريز ش م ح: بإسم
 الجزيرة الحمرا – المنطقة الحرة31053: ب. ص: العنوان
 االمارات العربية المتحدة-  راس الخيمة المحامي يوسف سليم سلفيت شارع: عنوان التبليغ
0598846692 الخليل بالقرب من دوار الشهداءجوال
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco smokers’ articles matches.

التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب.

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

) ( 247

Date :07/07/2019

التاريخ2019/07/07 :

العالمة التجارية رقم 36420 :

Trademark No.:36420

في الصنف 29 :

Class: 29
Applicant Name: sharikat al shaheen llmantojat
alethakia
Applicant Address :mafraq altahrer - hebron

بإسم  :شركة شاهين للمنتوجات الغذائية
العنوان  :الخليل – مفرق التحرير

 Applicant for Correspondence: mafraq altahrerhebron

عنوان التبليغ  :الخليل – مفرق التحرير

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البان

Yougorti

) ( 248

التاريخ2019/07/07 :

العالمة التجارية رقم 36421 :
في الصنف 12 :
بإسم  :كيا موتورز كوربوريشن
العنوان  ،12 :هيوليونغ – رو ،سيوشو -غو ،سيئول  ،كوريا
الجنوبية

Date :07/07/2019
Trademark No.:36421
Class: 12
Applicant Name: Kia Motors Corporation
Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu,
Seoul, Korea
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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 - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Automobiles sports cars vans [vehicles] trucks
motor buses electric vehicles

الســيارات ,الســيارات الرياضيــة  ,الشــاحنات المغلقــة [المركبات],
الشــاحنات ,الحافــات ,المركبــات الكهربائية,

) ( 249

Date :07/07/2019

التاريخ2019/07/07 :

العالمة التجارية رقم 36422 :

Trademark No.:36422

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: Kia Motors Corporation

بإسم  :كيا موتورز كوربوريشن
العنوان  ،12 :هيوليونغ – رو ،سيوشو -غو ،سيئول  ،كوريا
الجنوبية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu,
Seoul, Korea
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الســيارات ,الســيارات الرياضيــة  ,الشــاحنات المغلقــة [المركبات],
الشــاحنات ,الحافــات ,المركبــات الكهربائية,

Automobiles sports cars vans [vehicles] trucks
motor buses electric vehicles

) ( 250

التاريخ2019/07/07 :

العالمة التجارية رقم 36423 :
في الصنف 12 :
بإسم  :كيا موتورز كوربوريشن

Date :07/07/2019
Trademark No.:36423
Class: 12
Applicant Name: Kia Motors Corporation
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العنوان  ،12 :هيوليونغ – رو ،سيوشو -غو ،سيئول  ،كوريا
الجنوبية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu,
Seoul, Korea
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Automobiles sports cars vans [vehicles] trucks
motor buses electric vehicles

الســيارات ,الســيارات الرياضيــة  ,الشــاحنات المغلقــة [المركبات],
الشــاحنات ,الحافــات ,المركبــات الكهربائية,

) ( 251

Date :07/07/2019

التاريخ2019/07/07 :

العالمة التجارية رقم 36424 :

Trademark No.:36424

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: Kia Motors Corporation

بإسم  :كيا موتورز كوربوريشن
العنوان  ،12 :هيوليونغ – رو ،سيوشو -غو ،سيئول  ،كوريا
الجنوبية

Applicant Address :12, Heolleung-ro, 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 - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الســيارات ,الســيارات الرياضيــة  ,الشــاحنات المغلقــة [المركبات],
الشــاحنات ,الحافــات ,المركبــات الكهربائية,

Automobiles sports cars vans [vehicles] trucks
motor buses electric vehicles

) ( 252

التاريخ2019/07/07 :

العالمة التجارية رقم 36425 :
في الصنف 5 :

Date :07/07/2019
Trademark No.:36425
Class: 5
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Applicant Name: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag

بإسم  :ايستي هايجين اند هيلث اكتيبوالغ

Applicant Address :405 03 Goteborg, Sweden

العنوان  03 405 :غوتيبورغ ،السويد

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المســتحضرات الصحيــة الممتصــة والمناديــل الصحيــة
والســدادات القطنيــة والمناشــف والســراويل الداخليــة
المســتخدمة للوقايــة مــن الطمــث أو الســلس البولــي؛ الفــوط
الصحيــة؛ المناشــف الصحيــة؛ المســتحضرات المســتخدمة فــي
نظافــة المهبــل (طبيــة)؛ الفــوط النســائية التــي توضــع داخــل
الســراويل الداخليــة؛ المناديــل الرطبــة (الطبيــة)؛ الســراويل
الداخليــة لألغــراض الصحيــة؛ فــوط اإلرضــاع؛ فــوط الرضاعــة
الطبيعيــة؛ فــوط مــا بعــد الــوالدة

Absorbent sanitary preparations, sanitary napkins,
tampons, towels, slips for use as menstruation or
incontinence protection sanitary pads sanitary towels
)preparations for use in vaginal hygiene (medical
panty liners wet wipes (medical) underpants for
sanitary purposes nursing pads breast feeding pads
maternity pads

) ( 253

التاريخ2019/07/07 :

العالمة التجارية رقم 36426 :
في الصنف 30 :

Date :07/07/2019
Trademark No.:36426
Class: 30

بإسم  :عالء احمد ماهر خالد شكعه

Applicant Name: alaa ahmad maher khaled shaka

العنوان  :نابلس -مقابل المقبرة الغربية شارع عمر بن
الخطاب /جوال 0598668555

Applicant Address : nablus moqabel almaqbara
al ghrbiyeh share omar ben alkhatab - jawwal
0598668555

عنوان التبليغ  :نابلس -مقابل المقبرة الغربية شارع عمر
بن الخطاب /جوال 0598668555
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة
اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم منح حماية على كلمة شهية

Applicant for Correspondence:
nablus moqabel
 almaqbara al ghrbiyeh share omar ben alkhatabjawwal 0598668555

Goods/Services:
COFFEE
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) ( 254

Date :09/07/2019

التاريخ2019/07/09 :

العالمة التجارية رقم 36427 :

Trademark No.:36427

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: sharekt renbo falasten kafeh
lelmataem

بإسم  :شركة رينبو كافيه للمطاعم
العنوان  :جنين  -شارع  -مجمع التجاري
جوال  0598677733 :مكتب المحامي كمال قاسم شربجي
 جنين -عمارة ابو السباع  -ط 2جوال 0597630776:عنوان التبليغ  :مكتب المحامي كمال قاسم شريجي
جنين  -شارع حيفا  -عمارة ابو السباع  -ط 2جوال
0597630776
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

`Applicant Address :jenin - share`e falasten - mojama
falasten al tejare
 Applicant for Correspondence: jenin - share`e haifaamaret abo alseba`a - t2

Goods/Services:

cafes , cafeterias , restaurants , snack - bars

المقاهــي  ،الكافيتيريــات  ،المطاعــم ،مطاعــم تقديــم الوجبــات
الخفيفــه

) ( 255

التاريخ2019/07/09 :

العالمة التجارية رقم 36429 :
في الصنف 19 :
بإسم  :شركة سكاي للبناء والتعمير
العنوان  :نابلس  -المنطقه الصناعيه الشرقيه
 0599769614ص ب 445
عنوان التبليغ  :نابلس  -المنطقه الصناعيه الشرقيه
 0599769614ص ب 445

Date :09/07/2019
Trademark No.:36429
Class: 19
Applicant Name: sharekit sky lebena’ wa alta’meer
Applicant Address : nablus almanteqah al sena’yeh al
sharqyeh - jawwal : 0599769614
Applicant for Correspondence: nablus almanteqah al
sena’yeh al sharqyeh - jawwal : 0599769614 p.o.bpx
445
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Goods/Services:

العـدد الثامن والعشرون

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

COLD ASPHALT FOR ROADWAY
MAINTENANCE

منتج االسفلت البارد لصيانة الشوارع

( 256 )

Date :09/07/2019

2019/07/09 :التاريخ

36430 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36430

17 : في الصنف

Class: 17
Applicant Name: sharekit sky lebena’ wa alta’meer
Applicant Address : nablus almanteqah al sena’yeh al
sharqyeh - jawwal : 0599769614
Applicant for Correspondence: nablus almanteqah
al sena’yeh al sharqyeh - jawwal : 0599769614
P.O.Box 445

Goods/Services:

 شركة سكاي للبناء والتعمير: بإسم
 المنطقه الصناعيه الشرقيه-  نابلس: العنوان
445  ص ب0599769614
 المنطقه الصناعيه الشرقيه-  نابلس: عنوان التبليغ
445  ص ب0599769614
: الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد عزل

Waterproofing and insulation

( 257 )

Date :09/07/2019
Trademark No.:36438
Class: 30
Applicant Name: KAMEL MOEEN AHMAD
QABAHA

2019/07/09 :التاريخ

36438 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
 كميل معين احمد قبها: بإسم

العـدد الثامن والعشرون
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العنوان  :جنين  -برطعة الشرقية
جوال  0568305350 :شاهر ابو الوفا _
جنين  -دوار الداخلية عمارة السعد  -ط 1جنين
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي شاهر أبو الوفا جنين -
دوار الداخلية  -عمارة السعد  -ط1
جوال 0599116523 :

Applicant Address :JENIN - BARTA` AL
SHARQYAH
Applicant for Correspondence: MAKTAB
ALMOHAMI SHAHER ABO ALWAFA-JENINDAWAR EL-DAKHLIA Jawwal 0599116523

Goods/Services:

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  ،الخميــة ومســحوق الخبيــز  ،ملــح  ،الخــردل ن
الخــل والصالصــات ( التوالبــل ) البهــارات  ،الثلــج .

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.

) ( 258
التاريخ2019/07/09 :

العالمة التجارية رقم 36441 :
في الصنف 11 :
بإسم  :دي لونغي بينيلوكس أس .ايه.
العنوان  ،49 :بوليفارد دو برينس هينري ،ال – 1724
لوكسمبورغ
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التجهيــزات العاملــة بالكهربــاء ،األجهــزة واألدوات لإلضــاءة،
والتدفئــة ،والطبــخ ،والتبريــد ،التجفيــف والتهويــة؛ أجهــزة
وتجهيــزات ترشــيح الميــاه والترشــيح؛ أجهــزة وتركيبــات لتنقيــة
الميــاه؛ أجهــزة وتجهيــزات إزالــة عســر المــاء؛ فالتــر المــاء؛
تكييــف الهــواء؛ أجهــزة وتجهيــزات ترشــيح الهــواء؛ أجهــزة
وآالت تنقيــة الهــواء؛ اجهــزة األيونــات لمعالجــة الهــواء؛ طناجــر
الضغــط الكهربائيــة؛ الطباخــات وقــدور الطبــخ البطيئــة؛ لوحــات
ســاخنة  /طباخــات الحجــر الســاخن؛ ألــواح الطهــي الســاخنة؛
أدوات صنــع كعكــة الفونــدو؛ مــراوح الشــفط؛ أجهــزة الترطيــب،
مزيــات الرطوبــة؛ الحمامــات المعدنيــة لألقدام والوجــه؛ الجاكوزي؛
صفائــح الطهــي؛ مســخنات الطعــام؛ الخزائــن الســاخنة ،األفــران؛
وافــران المايكروويــف؛ مبخــرات المالبــس؛

Date :09/07/2019
Trademark No.:36441
Class: 11
Applicant Name: De Longhi Benelux S.A.
Applicant Address :49, Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Electrically operated installations, apparatus and
appliances for lighting, heating, cooking, refrigerating,
drying and ventilating water filtration and filtering
apparatus and installations
water purification
apparatus and installations water softening apparatus
and installations water filters air conditioning air
filtering apparatus and installations air purifying
apparatus and machines ionization apparatus for
the treatment of air electric pressure cookers slow
cookers and cookpans hot plates/hot stone cookers
griddle plates fondue sets extractor fans humidifiers,
de-humidifiers foot and facial spas jacuzzis cooking
hobs food warmers hot cabinets,
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مــكاوي أو مكابــس الســراويل؛ آالت إعــداد الشــاي؛ وأجهــزة طهــي
األرز؛ آالت صنــع قهــوة اسبريســو وآالت تصفيــة القهــوة وآالت
التصفيــة؛ ومحمصــات الخبــز؛ القــدور الكهربائيــة ،أجهــزة إعــداد
الفطائــر ،والنقانــق ،وإعــداد الشــطائر والوفــل؛ المقالــي العميقــة
للقلــي باســتخدام الدهــون؛ مجففــات الشــعر ,؛ أجهــزة تبريــد
المشــروبات؛ األباريــق؛ ومحمصــات الخبــز؛ أجهــزة تبخيــر األطعمــة؛
أجهــزة إعــداد الخبــز؛ القــدور العميقــة الكهربائيــة؛ معــدات
الشــطائر؛ قطــع الغيــار والتجهيــزات المتضمنــة ،فــي هــذه الفئــة
لجميــع البضائــع آنفــة الذكــر.

ovens microwave ovens clothes steamers trouser
presses tea makers rice cookers expresso coffee
machines and coffee percolators and filter machines
toasters
electrical saucepans, pancake, hot-dog,
sandwich and waffle makers deep fat fryers hairdryers
beverage cooling apparatus kettles toasters apparatus
for steaming foodstuffs bread making apparatus
electric woks sandwich makers parts and fittings
included in class for all the aforesaid goods.

) ( 259
Date :09/07/2019

التاريخ2019/07/09 :

العالمة التجارية رقم 36442 :

Trademark No.:36442

في الصنف 12 :

Class: 12
Applicant Name: SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD.

بإسم  :سوميتومو روبير اندستريز ،ال تي دي.
العنوان  ،9-6 :واكينوهاما – تشو  -3تشومي ،تشو -كو
كوبي -شي  ،يوغو  ،0072-651اليابان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Address :6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuoku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan
Applicant for Correspondence: : Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

اطــارات للمركبــات؛ إطــارات الســيارات؛ إطــارات الشــاحنات؛ إطــارات
الحافــات؛ إطــارات المركبــات ذات العجلتيــن.

Tires for vehicles tires for automobiles tires for
trucks tires for buses tires for two-wheeled motor
vehicles.

) ( 260

التاريخ2019/07/09 :

العالمة التجارية رقم 36444 :
في الصنف 4 :

Date :09/07/2019
Trademark No.:36444
Class: 4

العـدد الثامن والعشرون
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العنوان  :القدس كقر عقب شارع القدس بجانب مشفى
القدس للتوليد

Applicant Name: Sharekat Pal Smoker Llmoasel
Walarajeel Waltohaf Altizkariya Mosahama
Khososiya
Applicant Address :Alquds Kofur Aqb Shar&apos;e
Alquds Bejaneb Mashfa Alquds Lltawleed

عنوان التبليغ  :المحامي أنس نبيل الطحان رام الله دوار
المنارة عمارة أمية ط 4جوال0598591633

Applicant for Correspondence: Ramallah Dowar
Almanara Emaret Amaya Tabeq 4 jawal 0598591633

بإسم  :شركة بال سموكر للمعسل واالراجيل والتحف
التذكارية مساهمة خصوصية

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

فحــم انثراســايت  ،قوالــب فحــم قابلــة لالحتــراق  ،شــموع  ،شــموع
شــجرة عيــد الميــاد  ،شــموع معطــرة  ،فحــم { وقــود }  ،فحــم ،
قوالــب فحــم  ،فحــم الكــوك  ،حطــب الوقــود  ،والعــات (قداحــات

Anthracite, Briquettes (Combustible-), Candles ,
)Candles (Christmas tree-), Candles (Perfumed -
, Charcoal [fuel] , Coal, Coal briquettes , , Coke ,
)Firewood , Firelighters ,

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

) ( 261

التاريخ2019/07/09 :

العالمة التجارية رقم 36445 :
في الصنف 34 :
بإسم  :شركة بال سموكر للمعسل واالراجيل والتحف
التذكارية مساهمة خصوصية

Date :09/07/2019
Trademark No.:36445
Class: 34
Applicant Name: Sharekat Pal Smoker Llmoasel
Walarajeel Waltohaf Altizkariya Mosahama
Khososiya

العنوان  :القدس كقر عقب شارع القدس بجانب مشفى
القدس للتوليد

Applicant Address :Alquds Kofur Aqb Shar&apos;e
Alquds Bejaneb Mashfa Alquds Lltawleed

عنوان التبليغ  :المحامي أنس نبيل الطحان رام الله دوار
المنارة عمارة أمية ط 4جوال 0598591633 :

Applicant for Correspondence: Ramallah Dowar
Almanara Emaret Amaya Tabeq 4 jawal 0598591633

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

Goods/Services:

Tobacco smokers’ articles matches.

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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) ( 262

Date :09/07/2019

التاريخ2019/07/09 :

العالمة التجارية رقم 36446 :

Trademark No.:36446

في الصنف 7 :

Class: 7
Applicant Name: Sharekat Norm Lltawredat
Alsenaiya Mosahama Khososiyah

بإسم  :شركة نورم للتوريدات الصناعية مساهمة
الخصوصية

Applicant Address :Nablus Askar Shre&apos;a
Alhesbah A&apos;emaret Fisal Tbileh

العنوان  :نابلس عسكر شارع الحسبة عماة فيصل طبيلة
عنوان التبليغ  :المحامي أنس نبيل الطحان رام الله دوار
المنارة عمارة أمية ط 4جوال 0598591633 :
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Ramallah Dowar
Almanara Emaret Amaya Tabeq 4 jawal 0598591633

Goods/Services:

أربطــة الصقــة للبكــرات ،مولــدات التيــار المتــردد ،محامــل مقاومــة
لالحتــكاك لــآالت ،منصــات مقاومــة لالحتــكاك لــآالت ،وقــاء
التــرس (أجــزاء آالت) ،محــاور دواليــب اآلالت ،حلقــات كريــات
المحامــل ،محامــل كريــات ،أربطــة الصقــة للبكــرات ،كتائــف ارتــكاز
لــآالت ،ســيور للمولــدات الكهربائيــة ،ســيور اآلالت ،فرجونــات
تــدار كهربائيــا ،أزاميــل لــآالت ،كبــات تحكــم لــآالت أو المكائــن
أو المحــركات ،قطاعــات (آالت) ،أجهــزة قطــع بالقــوس الكهربائــي،
اآلالت قطــع ،آالت قطــع وصــب المعــادن المنصهــرة فــي القوالــب،
أجهــزة قطــع بالقــوس الكهربائــي ،أجهــزة لحــام بالقــوس
الكهربائــي ,أجهــزة لحــام كهربائيــة ,الكتــرودات آلالت اللحــام,
ســكاكين (أجــزاء آالت) ،عــدد إليــة ،فراضــات (عــدد آليــة) ،مقصــات
كهربائيــة ،أجهــزة لحــام كهربائيــة ،أجهــزة لحــام كهربائيــة تــدار
بالغــاز ،مصابيــح لحــام ،صمامــات مطقطقــة (أجــزاء آالت) ،صمامــات
(أجــزاء آالت)

Adhesive bands for pulley, Alternators , Anti-friction
bearings for machines , Anti-friction pads for machines,
Aprons [parts of machines], Axles for machines, Ball
rings for bearings, Ball-bearings, Bands (Adhesive
—) for pulleys, Bearing brackets for machines, Belts
(Dynamo), Belts for machines, Brushes, electrically
operated, Chisels for machines, Control cables for
machines, engines or motors, Cutters [machines],
Cutting apparatus (electric arc-), Cutting machines,
Die-cutting and tapping machines, Electric arc
cutting apparatus, Electric welding cutting apparatus,
Electric welding apparatus, Electrodes for welding
machines, Knives [parts of machines], Machine tools,
Notchers [machine tools], Scissors, electric, Soldering
apparatus, electric, Soldering apparatus, gas-operated,
Soldering lamps, Valves (Clack)[parts of machines],

) ( 263

التاريخ2019/07/09 :

Date :09/07/2019
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العالمة التجارية رقم 36447 :

Trademark No.:36447

في الصنف 43 :

Class: 43
Applicant Name: SHARIKAT AL ITIHAD
LLTAGLIF

بإسم  :شركة االتحاد للتغليف

Applicant Address :HEBRON EIN SARA ST

العنوان  :الخليل شارع عين سارة عمارة العز
0599222570
عنوان التبليغ  :الخليل شارع عين سارة عمارة العز
0599222570

Applicant for Correspondence: HEBRON EIN
SARA ST

Goods/Services:
food and drink serving services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات تقديم الطعام والشراب

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم منح حماية على كلمة سفرجي

) ( 264

التاريخ2019/07/10 :

العالمة التجارية رقم 36448 :
في الصنف 9 :
بإسم  :شركة كي أس اليت الستيراد وتسويق وحدات
االنارة
العنوان  :الخليل  -الحاووز ص.ب 464 .الخليل  -الحاووز
ص.ب2292119 464 .
عنوان التبليغ  :دورا وسط البلد 0599718729
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اغطية للمخارج الكهربائية والمجمعات الكهربائية /
قوابس /ادوات توصيل

Date :10/07/2019
Trademark No.:36448
Class: 9
Applicant Name: Sharekat K.S. Lait Liesterad
Watasweek Wehdat Al Enara.
Applicant Address :Hebron - Alhawooz P.O. Box 464
Applicant for Correspondence: DORA HEBRON

Goods/Services:
electrical outlet covers electrical complex plugs
and connecting tools
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Date :10/07/2019

التاريخ2019/07/10 :

العالمة التجارية رقم 36449 :

Trademark No.:36449

في الصنف 25 :

Class: 25
Applicant Name: : Sharekt Camel Lsnaet Al-Ahthya
we EL-Istethmar

بإسم  :شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار

Applicant Address :Al-khalel

العنوان  :الخليل

Applicant for Correspondence: PalestineAL-Bireh-29 Gemzo St . TEL: 02-2951110
MOB:0598959997

عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال رام الله-البيرة -الشرفة
شارع جمزو ص.ب  9303تلفون 022951110 :جوال0598959997:
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

مالبــس للنســاء واالطفــال ،وتحديــدا المالبــس الشــرعيه ،الحجــاب،
القمصــان ،قمصــان فوتــر ،واق مــن المطــر ،باليــز صــوف ،كنــزات،
خناقــات ،شــورتات ،مالبــس رياضيــة ،بــدالت تمريــن ،جاكيتــات
رســمية ،جاكيتــات رياضــة ،بناطيــل ،جينــزات ،تنانيــر ،فســاتين،
اوفرهــوالت ،فســتان طويــل ،جاكيتــات ،معاطــف ،جاكيتــات مطــر،
شــاالت لــف ،معاطــف واقيــة ،مالبــس شــتاء ،مالبــس ســباحة،
مالبــس ســباحة قطعتيــن ،بــدالت ســباحة ،مالبــس نــوم ،مالبــس
حمــام ،بيجامــات ،مالبــس داخليــة ،بناطيــل داخليــة طويلــة ،احزمة،
ربطــات عنــق ،قبعــات ،طاقيــة صيفيــة ،لفحــات ،ربطــات رأس،
اغطيــة اذن ،ربطــات معصــم ،مريــول ،جــوارب ،جــوارب محبوكــة،
احذيــة ،احذيــة طويلــة ،احذيــة للشــاطئ ،صنــادل ،بابــوج ،كفــوف،
حمــاالت بناطيــل ،جميــع انــواع الحقائــب.

Clothing for women and children, namely: Islamic
Clothing, Veils .shirts, sweatshirts, tank tops,
sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants,
warm-up suits, blazers, sport coats, trousers, jeans,
skirts, dresses, suits, overalls, jumpers, vests, jackets,
coats, parkas, ponchos, overcoats, rainwear, swimwear
bikinis, swim trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas,
underwear, boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors,
scarves, headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs,
ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach
shoes, sandals, slippers, gloves, and suspenders, All
types of luggage
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التاريخ2019/07/10 :

العالمة التجارية رقم 36450 :
في الصنف 35 :
بإسم  :شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار

Date :10/07/2019
Trademark No.:36450
Class: 35
Applicant Name: : Sharekt Camel Lsnaet Al-Ahthya
we EL-Istethmar

العـدد الثامن والعشرون

226

2020/1/26

Applicant Address :Al-khalel

العنوان  :الخليل
عنوان التبليغ  :المحامي بالل كمال رام الله-البيرة -الشرفة
شارع جمزو ص.ب  9303تلفون 022951110 :جوال0598959997:
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

االعالنــات  ،تنظيــم االعمــال  ،ادارة االعمــال  ،النشــاط المكتبــي
 ،خدمــات المســاعدة الدارة االعمــال  ،او االنشــطة التجاريــة
 ،تنظيــم المعــارض التجاريــة  ،لشــركات تجاريــة او صناعيــة ،
للغايــات التجاريــة او االعالنيــة  ،الخدمــات التجاريــة 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
(الطــراف اخــرى ) االمتيــاز  ،عــرض المنتوجــات  ،ترويــج المبيعــات
فــي مــزادات عامــة  ،ترويــج وخدمــات ادارة مراكــز التســوق ،
خدمــات المســاعدة لالنشــطة التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات
معالجــة مــن خــال شــبكات اتصــاالت عالميــة  ،وكاالت االســتيراد
والتصديــر  ،االعــان المباشــر علــى شــبكة شــراء الكمبيتــرات ،
خدمــات التوريــد لالطــرف االخــرى  ،توزيــع العينــات ( المنتجــات
والخدمــات لشــركات اخــر ،ادارة الملفــات المحوســبة  ،العالقــات
العامــة  ،وكاالت االنبــاء  ،وكاالت االنبــاء التجاريــة  ،وكاالت
االعالنــات  ،تاجيــر االالت البيــع  ،تاجيــر المســاحات العالنية  ،نشــر
مــواد الدعايــة واالعــان  ،المســاعدة فــي ادارة االعمــال  ،البحــث عــن
المعلومــات لالخريــن فــي ملفــات حاســوب  ،تجميــع المعلومــات
فــي قواعــد بيانــات حاســوب  ،النســخ  ،تحضيــر اعمــدة الدعاىيــة
واالعــان  ،المســاعدة فــي ادارة االعمــال التجاريــة  ،او الصناعيــة ،
ادارة اعمــال فنانــي التمثيــل  ،االعــان بالبريــد المباشــر  ،تحديــث
مــواد الداعيــة واالعــان  ،نســخ الوثائــق  ،دراســات الســوق  ،لصــق
االعالنــات  ،الدعايــة واالعــان الخارجــي  ،اســتطالعات الــراي ،
تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد بيانــات حاســوب  ،نشــر نصــوص
الدعايــة واالعــان  ،وكاالت البيــع وترتيــب خدمــات البيــع  ،خدمــات
البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي طريقــة كانــت ،خدمــات تجميــع
تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغيــر وذلــك لتمكيــن عامــة الزبائــن
مــن معاينتهــا وشــرائها.

Applicant for Correspondence: PalestineAL-Bireh-29 Gemzo St . TEL: 02-2951110
MOB:0598959997

Goods/Services:

Advertising services, Business organization, Business
activities, Business activities, Organization of business
meetings, Business - planning, Business - planning,
Business - planning, Business - planning, Services of the
commercial companies. Services in auxiliary works in
construction of buildings and constructions, Services in
progress of the goods with use of advertising souvenirs,
gifts, Production of advertising signboards, licht- boxes,
Production of advertising signboards, licht- boxes.
To assist business activities consisting of processing
requests through global communication networks,
import and export agencies, direct advertising on the
network of purchase of computers, supply services
to other parties, distribution of samples (products
and services to other companies, computerized file
management, public relations, news agencies, news
agencies) Advertising, Advertising agencies, Renting
of vending machines, Renting of open spaces,
Publishing of advertising materials, Assistance in the
management of business, Searching of information for
others in computer files, Gathering of information in
computer databases, Copying, Advertising campaigns,
business management or industrial assistance, business
management, representation of artists, direct mail
advertising, updating of advertising materials, copying
of documents, market studies, advertising advertising,
outdoor advertising, surveys, organizing information
in computer databases, publishing Advertising
services, sales agencies and arranging sales services,
wholesale and retail services in any way, the services of
assembling a variety of goods for the benefit of others
to enable the general public to preview and buy them.

) ( 267

التاريخ2019/07/10 :

Date :10/07/2019
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العالمة التجارية رقم 36451 :

Trademark No.:36451

في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: sharikit oraib ayesh lisinait al
taheniya wa alhalawa

بإسم  :شركة عريب عايش واوالده لصناعة الطحينه
والحالوة
العنوان  :نابلس -حوارة مقابل البنك االسالمي
الفلسطيني مجمع حسين الشيخ علي جوال
0599433332
عنوان التبليغ  :نابلس -حوارة مقابل البنك االسالمي الي
مجمع حسين الشيخ علي جوال 0599433332

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

``

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

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

) ( 268

التاريخ2019/07/10 :

العالمة التجارية رقم 36452 :
في الصنف 1 :
بإسم  :سامي عطاالله محمود مخارزة

Date :10/07/2019
Trademark No.:36452
Class: 1
Applicant Name: SAMI AA MAKHARZEH

العنــوان  :الخليــل الظاهريــة بجانــب البلديــة 0598706690
الخليــل الظاهريــة بجانــب البلديــة 0598706690

Applicant Address :HEBRON AL THAHIAH

عنــوان التبليــغ  :مؤسســة خليــل جــال التميمــي للمحاســبة
واالستشــارات الضريبيــة الخليــل عيــن ســارة بــرج خالــد ط3
0599676885

Applicant for Correspondence: AL KHALIL

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اسمدة نباتية

Goods/Services:
FERTILIZERS
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( 269 )

Date :10/07/2019

2019/07/10 :التاريخ

36453 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36453

19 : في الصنف

Class: 19
Applicant Name: FOR POWER INTERNATIONAL
TRADING COMPANY
Applicant Address :AL KHALIL INDUSTRIAL
ZONE
Applicant for Correspondence: State of Palestine West Bank- - Hebron- - Industrial Zone-AL Fahs

 شركة فور بور انترناشونال التجارية: بإسم
 الخليل المنطقة الصناعية قرب سدة الفحص: العنوان
0599268782
المنطقة- الخليل-الضفة الغربية-  دولة: عنوان التبليغ
0599268782 الصناعية قرب سدة الفحص

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

GRANITE .MARBLE, QUARTZ

جرانيت رخام وكوارتز

( 270 )

Date :10/07/2019
Trademark No.:36454
Class: 35
Applicant Name: Bayan Talib Ahmad Abu Salha
Applicant Address :Nablus Shar&apos;e Ghernata
Moqabel Mokasarat Almaslamani Emaret Kalboni
Applicant for Correspondence: Almohami Tamer
Nidal Taha Ramallah Shar’e ALersal markaz kna’an
ALtijare Tabeq 1

2019/07/10 :التاريخ

36454 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
 بيان طالب احمد ابو صالحه: بإسم
 نابلس شارع غرناطة مقابل مكسرات المسلماني: العنوان
عمارة كلبونة
 المحامي تامر نضال طه رام الله شارع: عنوان التبليغ
0595191888 جوال1 االرسال مركز كنعان التجاري ط
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising business management business
administration office functions.

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

) ( 271

Date :10/07/2019

التاريخ2019/07/10 :

العالمة التجارية رقم 36455 :

Trademark No.:36455

في الصنف 35 :

Class: 35

بإسم  :شركة جارمن للتسويق االلكتروني
العنوان  :الخليل دويربان بجانب صالة ريماس
 0569302150الخليل دويربان بجانب صالة ريماس
0569302150
عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة عمارة المناصرة ط3
2293490

Applicant Name: SHARIKAT JARMEN LLTSWEQ
ALILIQRTONE
Applicant Address :HEBRON DWERBAN
0569302150
Applicant for Correspondence: AL KHALIL

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه االعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي

ADVERTISING BUSINESS MANAGEMENT
.BUSINESS ADMINISTRATION OFFICE
FUNCTION

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

) ( 272

التاريخ2019/07/10 :

العالمة التجارية رقم 36456 :

Date :10/07/2019
Trademark No.:36456
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في الصنف 14 :

Class: 14
Applicant Name: PALTIME COMPANY

بإسم  :شركة بال تايم
العنوان  :رام الله  -شارع االيام  -المنطقة الصناعية رام
الله المبنى رقم 9

Applicant Address :RAMALLAH - ST.ELAYYAM
ELMANTEQA EL SENAEEYA BILLING 9
Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

المعــادن النفيســة وكل خليــط منهــا والمنتجــات المصنوعــة مــن
معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا ،غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى،
المجوهــرات واألحجــار الكريمــة ،أدوات قيــاس الوقــت وأدوات
قيــاس الوقــت الدقيقــة.

Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes jewellery, precious stones horological
and chronometric instruments.

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم منح حماية على كلمة santa terra Gioilieria

) ( 273

التاريخ2019/07/11 :
العالمة التجارية رقم 36457 :
في الصنف 5 :
بإسم  :نافذ سعد كامل جعبري

Date :11/07/2019
Trademark No.:36457
Class: 5
Applicant Name: NAFIZ SAAD KAMEL JABARI

العنوان  :الخليل شارع السالم 0598451381

Applicant Address :AL KHALIL AL SALAM ST
0598451381

عنوان التبليغ  :الخليل شارع السالم 0598451381

Applicant for Correspondence: AL KHALIL AL
SALAM ST

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكمالت للحمية الغذائية

Goods/Services:
dietary supplements
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Date :11/07/2019

التاريخ2019/07/11 :

العالمة التجارية رقم 36459 :

Trademark No.:36459

في الصنف 38 :

Class: 38
Applicant Name: Zahraa Mahmoud Yousef Sarhan

بإسم  :زهراء محمود يوسف سرحان

Applicant Address :Ramallah Beirzait Dahiat
Aldwha Binaya/ Raqam 43 Altabeq Alardi

العنوان  :رام الله بيرزيت ضاحية الدوحة بناية رقم 43
الطابق األرضي
عنوان التبليغ  :رام الله بيرزيت ضاحية الدوحة بناية رقم
 43الطابق األرضي جوال 0599365735

Applicant for Correspondence: Ramallah Beirzait
Dahiat Aldwha Binaya/ Raqam 43 Altabeq Alardi
Jawwal 0599365735

Goods/Services:
Telecommunications

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

) ( 275

التاريخ2019/07/11 :

العالمة التجارية رقم 36461 :
في الصنف 25 :

Date :11/07/2019
Trademark No.:36461
Class: 25
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Applicant Name: extra company for shoes and clotges

العـدد الثامن والعشرون

 شركة اكسترا االحذية والمالبس: بإسم

Applicant Address :bethlehem - al qouba

 القبة-  بيت لحم: العنوان

Applicant for Correspondence: bethlehem - al qouba

 القبة-  بيت لحم: عنوان التبليغ

Goods/Services:
clothes,bags,notecase,belt,strap,accessories

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

اكسسوارات,مالبس,حقائب,قشاط,محفظة,صندل

( 276 )

Date :14/07/2019
Trademark No.:36462
Class: 7
Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al Mahdouda
Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah
Applicant for Correspondence: PalestineRamallah- Al- Nuzha St- Ramallah Tower-3 rd Floor

Goods/Services:

Machines and machine tools motors and engines (except
for land vehicles) machine coupling and transmission
components (except for land vehicles) home and electrical
tools. Electric beaters, beating machines, electric blenders
for household purposes , bread cutting machines, electric
carpet shampooing machines and apparatus, cleaning
appliances utilizing steam, electric cleaning machines
and apparatus, coffee grinders other than hand operated ,
cutters, dish washers, emergency power generators, electric
fruit presses for household purposes, grating machines for
vegetables , electric grinders of crushers for household
purposes, grinding machines, ironing machines, electric
kitchen machines, kneading machines, knitting machines,
mills for household purpose, vacuum cleaner, washing
machines, water heaters, electric whisks for household
purposes, wringing machines for laundry, food processor,
blender, mixer, steam iron , clothes dryer, dish washer

2019/07/14 :التاريخ

36462 : العالمة التجارية رقم
7 : في الصنف
 شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة: بإسم
الخصوصية المحدودة
102 ب. ص،  الرام،  دوار االستقالل،  مفرق الرام: العنوان
/ رام الله
 اتقان للخدمات-  المحامي مارك نسناس: عنوان التبليغ
 جوال3 ط-  برج رام الله التجاري-  رام الله/ االستشارية
0599658362
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

الماكنــات وأدوات الماكنــات؛ والمحــركات (باســتثناء محــركات
المركبــات)؛ وأدوات وصــل الماكنــات بعضهــا ببعــض والســيور
،.(باســتثناء مــا يســتعمل للمركبــات)؛ وأدوات كهربائيــة ومنزليــة
 خالطــات كهربائيــة لالغــراض، االت خفــق، خفاقــات كهربائيــة
 االت واجهــزة كهربائيــة لغســل، االت تقطيــع الخبــز، المنزليــة
 االت،  أدوات تنظيــف باســتخدام البخــار، الســجاد بالشــامبو
،وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة مطاحــن قهــوة ال تــدار باليــد
 خــاط، مولــدات طاقــة للطــوارئ، غســاالت صحون،قطاعــات
،االت بشــر او خــرط الخضــراوات،كهربائــي لالغــراض المنزليــة
 االت، االت طحــن،مطاحــن او مجــارش كهربائيــة لالغــراط المنزليــة
، غســاالت،  مكانــس كهربائيــة،  مطاحــن لالغــراط المنزليــة،حياكــة
 االت عصــر،  خفاقــات كهربائيــة لالغــراض المنزليــة،ســخانات مــاء
 نشــافة،  فــرن توســتر،  خفــاق،  خــاط،  محضــر طعــام، للغســيل
.  جاليــة،
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( 277 )

Date :14/07/2019

2019/07/14 :التاريخ

36463 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36463

9 : في الصنف

Class: 9
Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa
Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah Al Mahdouda

 شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة: بإسم
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

102 ب. ص،  الرام،  دوار االستقالل،  مفرق الرام: العنوان
/ رام الله

Applicant for Correspondence: Palestine- RamallahAl- Nuzha St- Ramallah Tower-3 rd Floor

 اتقان للخدمات-  المحامي مارك نسناس: عنوان التبليغ
 جوال3 ط-  برج رام الله التجاري-  رام الله/ االستشارية
0599658362

Goods/Services:

Scientific,
nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity
apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images magnetic data carriers, recording
discs automatic vending machine and mechanisms for
coin-operated apparatus cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers
fire-extinguishing apparatus, Televisions, video tapes,
sound apparatus, loudspeakers, compact disc players,
radio tapes.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

اآلالت واالجهــزه المســتعمله فــي الشــؤون العلميــه والمالحــه
والمســاحه والكهربــاء (بمــا فيهــا الالســلكي) واالجهــزه واالدوات
الفونوغرافيــه والســينمائيه والبصريــه وآالت واجهــزة الــوزن
والقيــاس واعطــاء االشــارات والضبــط واالنقــاذ والتعليــم وآالت عــد
النقــود والفوتوغرافــات وعــدادات النقــود واآلالت الحاســبه واجهزة
واجهزة، اجهــزة التلفزيــون اجهــزة التســجيل،اطفــاء الحريــق
اجهــزة تضخيــم واستنســاخ، التصميم،االســتقبال و اإلرســال
) اقــراص فيديــو رقميــة (دي فــي دي. أو الصــور/ الصــوت و
.مشــغالت وأجهــزة االســتقبال وأجهــزة العــرض

( 278 )

Date :14/07/2019
Trademark No.:36464

2019/07/14 :التاريخ

36464 : العالمة التجارية رقم
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في الصنف 11 :

Class: 11
Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa
 Awladeh Al - Musahama Al - Khususiyyah AlMahdouda

بإسم  :شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة
الخصوصية المحدودة
العنوان  :مفرق الرام  ،دوار االستقالل  ،الرام  ،ص.ب 102
رام الله /

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

عنوان التبليغ  :المحامي مارك نسناس  -اتقان للخدمات
االستشارية  /رام الله  -برج رام الله التجاري  -ط 3جوال
0599658362
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Palestine- RamallahAl- Nuzha St- Ramallah Tower-3 rd Floor

أجهــزة االنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطبــخ والتبريــد
والتجفيــف والتهوئــة وتوريــد الميــاه والشــؤون الصحيــة،
أجهــزة تجفيــف الغســيل ،وافــران الطبــخ ،أفــران الميكروويــف،
والثالجــات ،المجمــدات ،غاليــات كهربائيــة ومجففــات الشــعر
الكهربائيــة ومكيفــات الهــواء والمــراوح الكهربائيــة،

Goods/Services:

Apparatus for lighting and heating, steam generation,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply, and sanitary purposes Dryers, ranges, cooking
stoves, microwave ovens, refrigerators, freezers,
electric kettles, electric hair dryers, air conditioners,
electric fans.

) ( 279

التاريخ2019/07/14 :

العالمة التجارية رقم 36465 :
في الصنف 35 :
بإسم  :شركة ام اند بي لالستيراد والتسويق
العنوان  :الخليل سوق العدل  0599870258هيبرون
سنتر
عنوان التبليغ  :الخليل  -نمرة مقابل صيدلية االيمان ت:
0599371382
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعاية واالعالن والتسويق

Date :14/07/2019
Trademark No.:36465
Class: 35
Applicant Name: SHARIKAT M AND B
LLISTIRAD WLTASWEEK
Applicant Address :ALKHALIL 0599870258
Applicant for Correspondence: Nidal Hasasneh /
Hebron – nimra- 0599371382

Goods/Services:
advertising and marketing services
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) ( 280

Date :14/07/2019

التاريخ2019/07/14 :

العالمة التجارية رقم 36467 :

Trademark No.:36467

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: Lago Group S.P.A

بإسم  :الجو جروب س.ب.أ.
العنوان  :روما  35015-24جالليريا فينيتا ( بادوفا )-
إيطاليا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760

Applicant Address :Via Roma 24 - 35015 Galliera
Veneta (Padova) - Italy
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

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.

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.

) ( 281

التاريخ2019/07/15 :

العالمة التجارية رقم 36468 :
في الصنف 9 :
بإسم  :زهيجيانغ يونيفيو تكنولوجيز كو ،.ليمتد.
العنوان /2 :اف ،ايريا بي ،بيلدينغ /3-1 ،2اف ،ايريا ايه،
بيلدينغ  2اند /11-1اف ،ساوث تاور ،بيلدينغ  ،10نمبر.
 ،88جيانغلينغ رود ،كسيكسينغ ستريت ،بينجيانغ
ديستريكت ،هانغزهو ،زهيجيانغ ،الصين

Date :15/07/2019
Trademark No.:36468
Class: 9
Applicant Name: ZHEJIANG UNIVIEW
TECHNOLOGIES CO., LTD.
Applicant Address :2/F, Area B, Building 2, 1-3/F, Area
A, Building 2 and 1-11/F, South Tower, Building 10,
No. 88, Jiangling Road, Xixing Street, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China
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 Applicant for Correspondence: Tammun00970595521917

عنوان التبليغ  :طمون -هاتف 00970595521917
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

جهــاز معالجــة البيانــات؛ أجهــزة ذاكــرة الكمبيوتــر؛ أجهــزة
الكمبيوتــر؛ برامــج الكمبيوتــر ،المســجلة؛ أقــراص مغناطيســية؛
برامــج تشــغيل الكمبيوتــر ،مســجلة؛ أجهــزة الكمبيوتــر الثانويــة؛
برامــج الكمبيوتــر ،مســجلة؛ المقرنــات [معــدات معالجــة البيانــات]؛
وســائط البيانــات المغناطيســية؛ الترميــز المغناطيســي؛
المعالجــات؛ الشاشــات [أجهــزة الكمبيوتــر]؛ الشاشــات [برامــج
الكمبيوتــر]؛ وســائط البيانــات البصريــة؛ وحــدات المعالجــة
المركزيــة [معالجــات]؛ محــركات األقــراص ألجهــزة الكمبيوتــر؛
بطاقــات الــدارات المتكاملــة [البطاقــات الذكيــة]؛ برامــج الكمبيوتــر
[برامــج قابلــة للتحميــل]؛ أجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي؛ مؤشــرات
الكميــة؛ جهــاز تصويــر ضوئــي؛ آالت الــوزن؛ أداة القياســات؛
األضــواء الســاطعة [إشــارات مضيئــة]؛ لوحــات التوزيــع؛ مرســات
اإلشــارات اإللكترونيــة؛ الهواتــف الذكيــة؛ أجهــزة اســتقبال
الصــوت والفيديــو؛ جهــاز تلفزيــون؛ مســجالت الفيديــو؛ كاميــرات
الفيديــو؛ شاشــات فيديــو لألطفــال؛ كاميــرات التلفزيــون؛ جهــاز
تكبيــر [التصويــر]؛ مصــراع [التصويــر]؛ مصاريــع [التصويــر
الفوتوغرافــي]؛ كاميــرات [التصويــر الفوتوغرافــي]؛ فــاش
المصابيــح [التصويــر الفوتوغرافــي]؛ جهــاز قيــاس الســرعة
[التصويــر]؛ أغشــية [التصويــر]؛ مشــاعل [تصويــر]؛ عدســات
بصريــة؛ مــواد لخطــوط الكهربــاء [األســاك والكابــات]؛ جهــاز
التحكــم عــن بعــد؛ شاشــات فيديــو؛ لوحــات الــدارات المطبوعــة؛
المستشــعر؛ المنشــآت الكهربائيــة للتحكــم عــن بعــد فــي
العمليــات الصناعيــة؛ جهــاز إطفــاء الحرائــق؛ أجهــزة حمايــة
لالســتخدام الشــخصي ضــد الحــوادث؛ منشــآت منــع الســرقة،
الكهربائيــة؛ نظــارات ثالثيــة األبعــاد؛ الشــرائح[التصوير]؛ األســوار
المكهربــة؛ النظــارات الذكيــة (معالجــة البيانــات)؛ شاشــات ليــد؛
شاشــات الفيديــو؛ كاميــرات الــدارات التلفزيونيــة المغلقــة؛
مرشــحات [التصويــر]؛ جهــاز االتصــال البينــي؛ معــدات لشــبكة
االتصــاالت.

Data processing apparatus
Computer memory
devices Computers computer programs, recorded
Disks, magnetic Computer operating programs,
recorded Computer peripheral devices Computer
software, recorded
Couplers[data processing
equipment] Magnetic data media Magnetic encoders
Microprocessors
]Monitors[computer hardware
Monitors[computer programs] Optical data media
Central processing units[processors] Disk drives
]for computers Integrated circuit cards[smart cards
Computer programs[downloadable software] Tablet
computers Quantity indicators Phototelegraphy
apparatus Weighing machines Measures flashing
lights [luminous signals] Switchboards Transmitters
of electronic signals Smartphones Audio- and videoreceivers Television apparatus Video recorders
Camcorders Video baby monitors Television cameras
Enlarging apparatus [photography] Shutter releases
[photography] Shutters [photography] Cameras
[photography] Flash-bulbs [photography] Speed
]measuring apparatus [photography
Diaphragms
[photography] Flashlights [photography] Optical
]lenses Materials for electricity mains[wires, cables
Remote control apparatus Video screens Printed circuit
boards Sensor Electric installations for the remote
control of industrial operations Fire-extinguishing
apparatus Protection devices for personal use against
accidents Theft prevention installations, electric 3D
spectacles Slides [photography] Electrified fences
smartglasses (data processing) LED monitors Video
monitors Closed circuit television cameras Filters
][photography
intercommunication apparatus
Equipment for communication network.

) ( 282

التاريخ2019/07/15 :

العالمة التجارية رقم 36469 :
في الصنف 9 :
بإسم  :زهيجيانغ يونيفيو تكنولوجيز كو ،.ليمتد.

Date :15/07/2019
Trademark No.:36469
Class: 9
Applicant Name: ZHEJIANG UNIVIEW
TECHNOLOGIES CO., LTD.
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العنوان /2 :اف ،ايريا بي ،بيلدينغ /3-1 ،2اف ،ايريا ايه،
بيلدينغ  2اند /11-1اف ،ساوث تاور ،بيلدينغ  ،10نمبر.
 ،88جيانغلينغ رود ،كسيكسينغ ستريت ،بينجيانغ
ديستريكت ،هانغزهو ،زهيجيانغ ،الصين
عنوان التبليغ  :طمون -رقم الهاتف 00970595521917
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Address :2/F, Area B, Building 2, 1-3/F, Area
A, Building 2 and 1-11/F, South Tower, Building 10,
No. 88, Jiangling Road, Xixing Street, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China
 Applicant for Correspondence: Tammun00970595521917

Goods/Services:

جهــاز معالجــة البيانــات؛ أجهــزة ذاكــرة الكمبيوتــر؛ أجهــزة
الكمبيوتــر؛ برامــج الكمبيوتــر ،المســجلة؛ أقــراص مغناطيســية؛
برامــج تشــغيل الكمبيوتــر ،مســجلة؛ أجهــزة الكمبيوتــر الثانويــة؛
برامــج الكمبيوتــر ،مســجلة؛ المقرنــات [معــدات معالجــة البيانــات]؛
وســائط البيانــات المغناطيســية؛ الترميــز المغناطيســي؛
المعالجــات؛ الشاشــات [أجهــزة الكمبيوتــر]؛ الشاشــات [برامــج
الكمبيوتــر]؛ وســائط البيانــات البصريــة؛ وحــدات المعالجــة
المركزيــة [معالجــات]؛ محــركات األقــراص ألجهــزة الكمبيوتــر؛
بطاقــات الــدارات المتكاملــة [البطاقــات الذكيــة]؛ برامــج الكمبيوتــر
[برامــج قابلــة للتحميــل]؛ أجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي؛ مؤشــرات
الكميــة؛ جهــاز تصويــر ضوئــي؛ آالت الــوزن؛ أداة القياســات؛
األضــواء الســاطعة [إشــارات مضيئــة]؛ لوحــات التوزيــع؛ مرســات
اإلشــارات اإللكترونيــة؛ الهواتــف الذكيــة؛ أجهــزة اســتقبال
الصــوت والفيديــو؛ جهــاز تلفزيــون؛ مســجالت الفيديــو؛ كاميــرات
الفيديــو؛ شاشــات فيديــو لألطفــال؛ كاميــرات التلفزيــون؛ جهــاز
تكبيــر [التصويــر]؛ مصــراع [التصويــر]؛ مصاريــع [التصويــر
الفوتوغرافــي]؛ كاميــرات [التصويــر الفوتوغرافــي]؛ فــاش
المصابيــح [التصويــر الفوتوغرافــي]؛ جهــاز قيــاس الســرعة
[التصويــر]؛ أغشــية [التصويــر]؛ مشــاعل [تصويــر]؛ عدســات
بصريــة؛ مــواد لخطــوط الكهربــاء [األســاك والكابــات]؛ جهــاز
التحكــم عــن بعــد؛ شاشــات فيديــو؛ لوحــات الــدارات المطبوعــة؛
المستشــعر؛ المنشــآت الكهربائيــة للتحكــم عــن بعــد فــي
العمليــات الصناعيــة؛ جهــاز إطفــاء الحرائــق؛ أجهــزة حمايــة
لالســتخدام الشــخصي ضــد الحــوادث؛ منشــآت منــع الســرقة،
الكهربائيــة؛ نظــارات ثالثيــة األبعــاد؛ الشــرائح[التصوير]؛ األســوار
المكهربــة؛ النظــارات الذكيــة (معالجــة البيانــات)؛ شاشــات ليــد؛
شاشــات الفيديــو؛ كاميــرات الــدارات التلفزيونيــة المغلقــة؛
مرشــحات [التصويــر]؛ جهــاز االتصــال البينــي؛ معــدات لشــبكة
االتصــاالت.

Data processing apparatus
Computer memory
devices Computers computer programs, recorded
Disks, magnetic Computer operating programs,
recorded Computer peripheral devices Computer
software, recorded
Couplers[data processing
equipment] Magnetic data media Magnetic encoders
Microprocessors
]Monitors[computer hardware
Monitors[computer programs] Optical data media
Central processing units[processors] Disk drives
]for computers Integrated circuit cards[smart cards
Computer programs[downloadable software] Tablet
computers Quantity indicators Phototelegraphy
apparatus Weighing machines Measures flashing
lights [luminous signals] Switchboards Transmitters
of electronic signals Smartphones Audio- and videoreceivers Television apparatus Video recorders
Camcorders Video baby monitors Television cameras
Enlarging apparatus [photography] Shutter releases
[photography] Shutters [photography] Cameras
[photography] Flash-bulbs [photography] Speed
]measuring apparatus [photography
Diaphragms
[photography] Flashlights [photography] Optical
]lenses Materials for electricity mains[wires, cables
Remote control apparatus Video screens Printed circuit
boards Sensor Electric installations for the remote
control of industrial operations Fire-extinguishing
apparatus Protection devices for personal use against
accidents Theft prevention installations, electric 3D
spectacles Slides [photography] Electrified fences
smartglasses (data processing) LED monitors Video
monitors Closed circuit television cameras Filters
][photography
intercommunication apparatus
Equipment for communication network.

) ( 283

التاريخ2019/07/15 :

العالمة التجارية رقم 36470 :

Date :15/07/2019
Trademark No.:36470

العـدد الثامن والعشرون

238

2020/1/26

في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: Sharekat alzalmout letawze

بإسم  :شركة الزلموط للتوزيع
العنــوان  :نابلــس _ شــارع الحســبة مكتــب المحامــي علــي البــكار
 -نابلــس  -شــارع ســفيان -عمــارة غــزال ط 4

Applicant Address :Nablus_ alhesba

عنــوان التبليــغ  :المحامــي علــي زيــاد البــكار  -نابلــس -شــارع
ســفيان عمــارة غــزال  -ط4

Applicant for Correspondence: Attorney Ali Ziad Al
 Bakkar - Nablus - Sufyan Street Ghazal Building4th Floor

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

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

) ( 284

Date :16/07/2019

التاريخ2019/07/16 :

العالمة التجارية رقم 36471 :

Trademark No.:36471

في الصنف 32 :

Class: 32
Applicant Name: sharikat al shaheen llmantojat
alethakia
Applicant Address :mafraq altahrer - hebron

بإسم  :شركة شاهين للمنتوجات الغذائية
العنوان  :الخليل – مفرق التحرير
عنوان التبليغ  :الخليل – مفرق التحرير تلفون
0599801175

hebron-

Applicant for Correspondence:
mafraq altahrer-tel 0599801175

Goods/Services:
JUICE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عصير

) ( 285

التاريخ2019/07/16 :

Date :16/07/2019
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العالمة التجارية رقم 36476 :

Trademark No.:36476

في الصنف 34 :

Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان  : 71بيوتكوت-غيل ,دايديوك-غو ,داوغيون,
جمهورية كوريا
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Address :71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ قطاعــات
ســيجار؛ ســيجار؛ منافــض ســجائر للمدخنيــن؛ ســجائر الكترونيــة؛
علــب الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي
تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائر
االلكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد
لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر االلكترونيــة؛
علــب لحمايــةالســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل ســائلة لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن لالســتخدام فــي
الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ علبــة تغطيــة الجهــزة الســجائر
االلكترونيــة؛ سالســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات
للســجائر االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛
منظفــات كهربائيــة للســجائر االلكترونية؛اجهــزة تنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات بخــاف الزيــوت العطريــة
لالســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛ ادوات المدخنيــن (بمــا
فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)

;Cigarettes tobacco tobacco and smokers&apos
articles humidors tobacco substitutes cigar cutters
cigars ashtrays for smokers 
electronic cigarettes
electronic cigarette cartridges sticks for cleaning and
disinfecting electronic cigarettes cleaning implement
for electronic cigarettes cleaning brushes for electronic
cigarettes pads for cleaning electronic cigarettes
brushes for cleaning electronic cigarettes stick for
cleaning electronic cigarettes atomizers for electronic
cigarettes protective cases for electronic cigarettes
liquid solutions for use in electronic cigarettes nicotine
solutions for use in electronic cigarettes liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes cover cases for
electronic cigarette devices neck chains for electronic
cigarettes c leaners for electronic cigarettes decorative
covers for electronic cigarettes electric cleaners for
electronic cigarettes cleaning a pparatus for electronic
cigarettes flavorings, other than essential oils, for
use in electronic cigarettes smokers&apos; articles
(including lighters for smokers)

) ( 286

التاريخ2019/07/16 :

العالمة التجارية رقم 36477 :
في الصنف 30 :

Date :16/07/2019
Trademark No.:36477
Class: 30
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Applicant Name: Orontes Investments L.L.C

بإسم  :اورونتس لالستثمار ش.ذ.م.م
العنوان  :مستودع رقم  – 1بر دبي – مجمع دبي
لالستثمار الثاني ص.ب 125489.دبي ,االمارات العربية
المتحدة
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

– Applicant Address :Warehouse 1 – Bur Dubai
Dubai Investment Park 2 P
 .O.Box 125489 - Dubai,
United Arab Emirates
Applicant for Correspondence: : Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

الــكاكاو؛ مشــروبات كاكاو مــع حليــب؛ منتجــات كاكاو؛ مشــروبات
اساســها الــكاكاو؛ مشــروبات قهــوة مــع حليــب؛ منكهــات للقهــوة؛
بدائــل القهــوة؛ قهــوة غيــر محمصــة؛ مشــروبات اساســها القهــوة؛
مشــروباتاساســها الشــوكوالتة؛ مشــروبات اساســها الــكاكاو؛
مشــروبات اساســها القهــوة؛ منكهــات للمشــروبات؛ مشــروبات
اساســها الشــاي؛ بوظــة (ايســكريم)؛ هندبا بريــة [بدائــل للقهوة]؛
شــوكوالتة؛ مشــروبات شــوكوالتة مــعحليــب؛ مشــروبات اساســها
الشــوكوالتة؛ شــاي مثلــج؛ شــاي؛ شــاي مثلــج؛ مشــروبات اساســها
الشــاي؛ مســتحضرات نباتيــة تســتخدم كبدائــل للقهــوة؛ لبــن
مجمــد [حلويــات مثلجــة]؛ لبــن مجمــد [حلويــات مثلجــة]؛ القهــوة
والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة ,الســكر واألرز ,التابيــوكا
والســاجو ,الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب,
الخبــز والفطائــر والحلويــات ,الحلويــات المثلجــة ,عســل النحــل
والعســل االســود ,الخميــرةومســحوق الخبيــز ,الملــح ,الخــردل,
الخــل والصلصــات (التوابــل) ,البهــارات ,الثلــج

Cocoa Cocoa beverages with milk Cocoa products
Cocoa-based beverages Coffee beverages with milk
Coffee flavorings [flavourings] Coffee substitutes
)Coffee (Unroasted-
Coffee-based beverages
Beverages (Chocolate-based-) Beverages 
(Cocoa)based-
)Beverages (Coffee-based-
Beverages
(flavorings) Beverages (Tea-based-) Cream (Ice) Chicory [coffee substitute] Chocolate Chocolate
beverages with milk Chocolate-based beverages Iced
tea Tea Tea (Iced-) Tea-based beverages Vegetal
preparations for use as coffee substitutes Yoghurt
(Frozen-) Yogurt (Frozen-) 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

) ( 287

التاريخ2019/07/16 :

العالمة التجارية رقم 36480 :
في الصنف 35 :
بإسم  :أماني غسان عبد الله دندن
العنوان  :نابلس -رفيديا مقابل االكاديمية
جوال0595901278:

Date :16/07/2019
Trademark No.:36480
Class: 35
Applicant Name: AMANI GHASSAN ABDALLAH
DANDAN
Applicant Address :NABLUS-RAFEDIA MUQABEL
AL AKADEMEYAH-JAWWAL 0595901278
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Applicant for Correspondence: NABLUS-RAFEDIA
MUQABEL AL AKADEMEYAH-JAWWAL
0595901278

عنوان التبليغ  :نابلس -رفيديا مقابل االكاديمية
جوال0595901278:

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising; business management; business
administration; office functions.

الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل النشــاط
المكتبــي.

) ( 288

Date :16/07/2019

التاريخ2019/07/16 :

العالمة التجارية رقم 36481 :

Trademark No.:36481

في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: ammar hosain ahmad olaime

بإسم  :عمار حسين احمد عليمي
العنوان  :طولكرم  -شارع فرعون  -بالمقرب من المخبز
الفرنسي
عنوان التبليغ  :طولكرم  -شارع الحدادين فوق مطعم ابو
شادي  -جوال 0598343146:

Applicant Address :tulkarm shar’e faro’on bilqorb mn
almahbaz alfarnsi
Applicant for Correspondence: tulkarm - share’e al
hadadeen fawq mat’am abu shadi

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي .بيــع الشــاورما بجميــع انواعهــا

Advertising; business management; business
administration; office functions. Sell all kinds of
shawarma

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

) ( 289

التاريخ2019/07/17 :

Date :17/07/2019

العـدد الثامن والعشرون

242

2020/1/26

العالمة التجارية رقم 36482 :

Trademark No.:36482

في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: Bilal Talal Abdul Jabbar Zatar

بإسم  :بالل طالل عبد الجبار زعتر

Applicant Address :Palestine Nablus Al Basateen

العنوان  :نابلس البساتين
عنوان التبليغ  :نابلس البساتين تلفون 0597303084

Applicant for Correspondence: Palestine-Nablus AL
Basateen Tell 0597303084

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising business management business
administration office functions.

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

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

) ( 290

التاريخ2019/07/17 :

العالمة التجارية رقم 36483 :
في الصنف 30 :
بإسم  :جريس الياس زيتون مشيعل
العنوان  :الناصرة 2073
عنوان التبليغ  :الناصرة  2073تلفون 0525515505
اسرائيل
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 المكســرات

Date :17/07/2019
Trademark No.:36483
Class: 30
Applicant Name: Jrees Eleas Zaetoon Mshe’el
Applicant Address :Alnasera 2073
Applicant for Correspondence: Alnasera 2073

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
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( 291 )

Date :17/07/2019

2019/07/17 :التاريخ

36484 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36484

43 : في الصنف

Class: 43
Applicant Name: Jrees Eleas Zaetoon Mshe’el

 جريس الياس زيتون مشيعل: بإسم

Applicant Address :Alnasera 2073

2073  الناصرة: العنوان

Applicant for Correspondence: Alnasera 2073

0525515505  تلفون2073  الناصرة: عنوان التبليغ
اسرائيل

Goods/Services:

Services for providing food and drink temporary
accomodation.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

. اإليواء المؤقت،خدمات توفير األطعمة والمشروبات

( 292 )

Date :17/07/2019
Trademark No.:36485
Class: 30
Applicant Name: Abd Jameel Abd Alraheem Alnaqeb
Applicant Address :Alnasera 2073
Applicant for Correspondence: Alnasera 2073

2019/07/17 :التاريخ

36485 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
 عبد جميل عبد الرحيم النقيب: بإسم

2073  الناصرة: العنوان
0525515505  تلفون2073  الناصرة: عنوان التبليغ
اسرائيل
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

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 المكســرات

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

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

) ( 293

Date :17/07/2019

التاريخ2019/07/17 :

العالمة التجارية رقم 36486 :

Trademark No.:36486

في الصنف 43 :
بإسم  :عبد جميل عبد الرحيم النقيب

Class: 43
Applicant Name: Abd Jameel Abd Alraheem Alnaqeb
Applicant Address :Alnasera 2073

العنوان  :الناصرة 2073

Applicant for Correspondence: Alnasera 2073

عنوان التبليغ  :الناصرة  2073تلفون 0525515505
اسرائيل
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمات توفير األطعمة والمشروبات ،اإليواء المؤقت.

Goods/Services:

Services for providing food and drink temporary
accomodation.

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

) ( 294

التاريخ2019/07/17 :

العالمة التجارية رقم 36487 :

Date :17/07/2019
Trademark No.:36487
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في الصنف 29 :

Class: 29
Applicant Name: shariket al hamam lesenaet al mwad
al ghthaeyeh

بإسم  :شركة الحمام لصناعة المواد الغذائية
العنوان  :نابلس  -أخر شارع الحسبة الجديد -المنطقه
الصناعية  -تلفون 0569555414

Applicant Address :nablus akher share’ al hesbah al
jaded - almanteqa alsenaeyah- tel 0569555414

عنوان التبليغ  :نابلس  -أخر شارع الحسبة الجديد-
المنطقه الصناعية  -تلفون 0569555414

’Applicant for Correspondence: nablus akher share
al hesbah al jaded - almanteqa alsenaeyah- tel
0569555414

Goods/Services:
tahina

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الطحينة

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

) ( 295

التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36488 :
في الصنف 5 :
بإسم  :شركة بيوتي اليف لالستثمار
العنوان  :الخليل واد الهرية  2234057الخليل واد الهرية
عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية 2234057
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مبيد حشري و فوط صحية

Date :18/07/2019
Trademark No.:36488
Class: 5
Applicant Name: SHARIKAT BEUTY LIFE
LLISTITHMAR
Applicant Address :HEBRON WAD AL HARIYA
2234057
Applicant for Correspondence: HEBRON WAD AL
HARIYA

Goods/Services:

Insecticide and sanitary diapers

اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) ( 296

Date :18/07/2019

التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36489 :

Trademark No.:36489

في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: SHARIKAT BEUTY LIFE
LLISTITHMAR

بإسم  :شركة بيوتي اليف لالستثمار
العنوان  :الخليل واد الهرية  2234057الخليل واد الهرية
ت  2234057بجانب مسجد االيمان

Applicant Address :HEBRON WAD AL HARIYA
2234057
Applicant for Correspondence: HEBRON WAD AL
HARIYA

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية 2234057

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الصابــون بأنواعــه وبــرش الصابــون -الروائــح العطريــة– الزيــوت
الطيــارة -مــواد التزييــن ومحاليــل الشــعر -معاجيــن األســنان
والحالقــة -الشــامبو.

Soap, soap spray, aromatherapy, volatile oils,
decorative materials, hair solutions, toothpaste and
shampoos.

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

) ( 297

التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36490 :
في الصنف 11 :
بإسم  :شركة جاكوزي لالدوات الصجيه والبورسالن
العنوان  :نابلس  -المعادين  -جوال 0599588886 :

Date :18/07/2019
Trademark No.:36490
Class: 11
Applicant Name: SHARIKIT JACOZI LILADAWAT
ALSIHIYA WA AL BORSLAN
 Applicant Address :NABLUS - AL MAAJEENJAWAL :0599588886

العـدد الثامن والعشرون

247

2020/1/26

Applicant for Correspondence: NABLUS - AL
MAAJEEN - JAWAL :0599588886

عنوان التبليغ  :نابلس  -المعادين  -جوال :
0599588886
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

أجهــزة لإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــو والتبريــد
والتجفيــف والتهويــة وإمــداد الميــاه واألغــراض الصحيــة.

Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.

) ( 298

التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36491 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام والله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛
االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،
بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،
الــورق الناعــم  ،قســائم هدايــا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة،

Date :18/07/2019
Trademark No.:36491
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Ramallah-Al birah

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes and cases pencil
holders posters photograph albums Ring binders
folders note-books diaries calendars postcards
drawing (graphic) stickers stencils, bumper stickers,
fine Paper, gift vouchers labels, note-paper,
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الــورق  ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبية
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة

paper packaging materials, paper tissues, printing
paper, tickets, wrapping paper, Writing paper,
cardboard, printed computer programs paper tape and
cards for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .

) ( 299

التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36492 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام الله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛
االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،
بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،

Date :18/07/2019
Trademark No.:36492
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Ramallah-Al birah

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes and cases pencil
holders posters photograph albums Ring binders
folders note-books diaries calendars postcards
drawing (graphic) stickers stencils, bumper stickers
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الــورق الناعــم  ،قســائم هداي ـا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة ،الــورق
 ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبية
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة

, fine Paper, gift vouchers labels, note-paper, paper
packaging materials, paper tissues, printing paper,
tickets, wrapping paper, Writing paper, cardboard,
printed computer programs paper tape and cards
for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .

) ( 300

التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36493 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام والله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛

Date :18/07/2019
Trademark No.:36493
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Ramallah-Al birah

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes
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االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،
بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،
الــورق الناعــم  ،قســائم هداي ـا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة ،الــورق
 ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبية
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة

and cases pencil holders posters photograph albums
Ring binders folders note-books diaries calendars
postcards drawing (graphic) stickers stencils,
bumper stickers, fine Paper, gift vouchers labels,
note-paper, paper packaging materials, paper tissues,
printing paper, tickets, wrapping paper, Writing paper,
cardboard, printed computer programs paper tape and
cards for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .

) ( 301

التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36494 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام الله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛
االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،

Date :18/07/2019
Trademark No.:36494
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Ramallah-Al birah

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes and cases pencil
holders posters photograph albums Ring binders
folders note-books diaries calendars
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بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،
الــورق الناعــم  ،قســائم هداي ـا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة ،الــورق
 ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبية
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة

postcards drawing (graphic) stickers stencils,
bumper stickers, fine Paper, gift vouchers labels,
note-paper, paper packaging materials, paper tissues,
printing paper, tickets, wrapping paper, Writing paper,
cardboard, printed computer programs paper tape and
cards for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .
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التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36496 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام والله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي
ملونــة ،المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛
البالســتيك مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات
أخــرى)؛ مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد
المصنوعــة مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص
واألقــام والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل
( الرســوم االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة
الورقيــة ،ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة،
الكتيبــات والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق،
كتيب،كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة،
محايــات ،المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص
حافظــة الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛

Date :18/07/2019
Trademark No.:36496
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Elberh - Elsharafh
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes
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البــوم صــورة؛ االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات،
التقاويــم ،بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام،
ملصقــات ،الــورق الناعــم  ،قســائم هدايــا ،بطاقــات ،مذكــرات
ورقيــة ،الــورق  ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق،
مناديــل ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق
الكتابــة والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط
ورقيــة وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق ،
مماحــي لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام
رصــاص (كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات
مطــاط  ،كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات
مكتبيــة  ،ممحايــات لــوح الكتابــة

and cases pencil holders posters photograph albums
Ring binders folders note-books diaries calendars
postcards drawing (graphic) stickers stencils,
bumper stickers, fine Paper, gift vouchers labels,
note-paper, paper packaging materials, paper tissues,
printing paper, tickets, wrapping paper, Writing paper,
cardboard, printed computer programs paper tape and
cards for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .
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التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36497 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام والله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛

Date :18/07/2019
Trademark No.:36497
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Elberh - Elsharafh
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes

العـدد الثامن والعشرون
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2020/1/26

االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،
بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،
الــورق الناعــم  ،قســائم هداي ـا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة ،الــورق
 ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبية
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة

and cases pencil holders posters photograph albums
Ring binders folders note-books diaries calendars
postcards drawing (graphic) stickers stencils,
bumper stickers, fine Paper, gift vouchers labels,
note-paper, paper packaging materials, paper tissues,
printing paper, tickets, wrapping paper, Writing paper,
cardboard, printed computer programs paper tape and
cards for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .
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التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36498 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام والله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛
االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،

Date :18/07/2019
Trademark No.:36498
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Ramallah-Al birah

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes and cases pencil
holders posters photograph albums Ring binders
folders note-books diaries calendars

العـدد الثامن والعشرون
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بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،
الــورق الناعــم  ،قســائم هداي ـا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة ،الــورق
 ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبية
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة

postcards drawing (graphic) stickers stencils,
bumper stickers, fine Paper, gift vouchers labels,
note-paper, paper packaging materials, paper tissues,
printing paper, tickets, wrapping paper, Writing paper,
cardboard, printed computer programs paper tape and
cards for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .
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التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36499 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام والله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛
االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،

Date :18/07/2019
Trademark No.:36499
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Elberh - Elsharafh
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes and cases pencil
holders posters photograph albums

العـدد الثامن والعشرون
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بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،
الــورق الناعــم  ،قســائم هداي ـا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة ،الــورق
 ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبية
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة

Ring binders folders note-books diaries calendars
postcards drawing (graphic) stickers stencils,
bumper stickers, fine Paper, gift vouchers labels,
note-paper, paper packaging materials, paper tissues,
printing paper, tickets, wrapping paper, Writing paper,
cardboard, printed computer programs paper tape and
cards for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .
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التاريخ2019/07/18 :

العالمة التجارية رقم 36500 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام والله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛

Date :18/07/2019
Trademark No.:36500
Class: 16
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Ramallah-Al birah

Goods/Services:

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material Photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials paint brushes instructional
and Teaching material (except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
classes) magazines periodical Publications books
and newspaper paper and cardboard articles writing
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads,
Greeting cards, transfers (decalcomanias) figurines
(statuettes) of papier mache instructional and teaching
materials printed Publications booklets, catalogues
guides carrier bags paper bags pamphlet brochures
news sheets crayons paint Brushes erasers rulers
pencil sharpeners, pencil boxes

العـدد الثامن والعشرون
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االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،
بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،
الــورق الناعــم  ،قســائم هداي ـا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة ،الــورق
 ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبية
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة

and cases pencil holders posters photograph albums
Ring binders folders note-books diaries calendars
postcards drawing (graphic) stickers stencils,
bumper stickers, fine Paper, gift vouchers labels,
note-paper, paper packaging materials, paper tissues,
printing paper, tickets, wrapping paper, Writing paper,
cardboard, printed computer programs paper tape and
cards for use in data processing, cutters paper ,Erasers
(Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .

) ( 307

Date :21/07/2019

التاريخ2019/07/21 :

العالمة التجارية رقم 36501 :

Trademark No.:36501

في الصنف 42 :

Class: 42

بإسم  :عبد الرحمن وائل عبد الرحمن كالوتي
القدس  -شارع علي بن ابي طالب  -رقم - 7

العنوان :
الشيخ جراح
عنوان التبليغ  :القدس  -شارع علي بن ابي طالب  -رقم
 - 7الشيخ جراح
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Name: Abel RahmanWael Abdel
RahmanKalouti
Applicant Address : Al- quds , 7 Ali Ben Abi Taleb ,
Al Sheikh Jarrah
Applicant for Correspondence: Al- quds , 7 Ali Ben
Abi Taleb , Al Sheikh Jarrah

Goods/Services:

االستشــارات المعمارية,فنــون وعلــوم تصميــم واقامــة المبانــي,
رســم تصاميــم ومخططــات االنشــاء ,تصميــم الديكــور الداخلــي,
تصميــم االزيــاء ,تصميــم الفنــون التخطيطيــة ,رســم تصاميــم
ومخططــات االنشــاء.

Architectuaral consultation,Architecture,Construction
drafting( Decor ( Design of interior) ( design of
(interior decore, Designing (Dress),Designing
Graphic arts) , Drafting construction dress designing ,
Graphics arts designing

) ( 308
التاريخ2019/07/21 :

العالمة التجارية رقم 36502 :

Date :21/07/2019
Trademark No.:36502
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في الصنف 18 :

Class: 18
Applicant Name: GUANGZHOU AOPIYA
LEATHER INDUSTRIAL LLC

بإسم  :غوانغزهو أوبيا ليذر إندستريال ال ال سي
العنوان  :نمبر ،1 .شيتانغ فيالج ،اكسينيا ستريت ،هوادو
ديستريكت ،غوانغزهو سيتي ،غوانغدونغ بروفينس،
الصين
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب ( ) 182بيت
ساحور

Applicant Address :No.1, Shitang Village, Xinya
Street, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong
Province, China
Applicant for Correspondence: Nader J. Qumsieh
P.O. Box182 Beit Sahour

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الجلــود المقلــدة؛ حقائــب يــد؛ حقائــب ســفرية؛ زخــارف جلديــة
لألثــاث؛ ســيور جلديــة؛ مظــات؛ عصــي خيــزران؛ كمامــات ألفــواه
الحيوانــات؛ صناديــق ثيــاب [حقائــب ســفرية]؛ فــرو

Imitation leather Handbags travelling bags
trimmings of leather for furniture leather straps
umbrellas canes Muzzles trunks [luggage] fur

) ( 309

التاريخ2019/07/22 :

العالمة التجارية رقم 36508 :
في الصنف 43 :
بإسم  :شركة ديفيجن للهندسة واالستثمار
العنوان  :رام الله شارع االرسال عمارة النبالي والفارس
0599600601
عنوان التبليغ  :الخليل عين سارة برج خالد ط3
0599676885
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات تقديم الطعام والشراب

Date :22/07/2019
Trademark No.:36508
Class: 43
Applicant Name: devision engineering and
investment
Applicant Address :RAMALLA
Applicant for Correspondence: AL KHALIL

Goods/Services:

CATERING AND DRINK SERVICES
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) ( 310

التاريخ2019/07/23 :

العالمة التجارية رقم 36510 :
في الصنف 35 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية
العنوان  :رام والله والبيرة
عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات الفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

االعالنــات  ،تنظيــم االعمــال  ،ادارة االعمــال  ،النشــاط المكتبــي
 ،خدمــات المســاعدة الدارة االعمــال  ،او االنشــطة التجاريــة
 ،تنظيــم المعــارض التجاريــة  ،لشــركات تجاريــة او صناعيــة ،
للغايــات التجاريــة او االعالنيــة  ،الخدمــات التجاريــة 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
(الطــراف اخــرى ) االمتيــاز  ،عــرض المنتوجــات  ،ترويــج المبيعــات
فــي مــزادات عامــة  ،ترويــج وخدمــات ادارة مراكــز التســوق ،
خدمــات المســاعدة لالنشــطة التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات
معالجــة مــن خــال شــبكات اتصــاالت عالميــة  ،وكاالت االســتيراد
والتصديــر  ،االعــان المباشــر علــى شــبكة شــراء الكمبيتــرات ،
خدمــات التوريــد لالطــرف االخــرى  ،توزيــع العينــات ( المنتجــات
والخدمــات لشــركات اخــر ،ادارة الملفــات المحوســبة  ،العالقــات
العامــة  ،وكاالت االنبــاء  ،وكاالت االنبــاء التجاريــة  ،وكاالت
االعالنــات  ،تاجيــر االالت البيــع  ،تاجيــر المســاحات العالنية  ،نشــر
مــواد الدعايــة واالعــان  ،المســاعدة فــي ادارة االعمــال  ،البحــث عــن
المعلومــات لالخريــن فــي ملفــات حاســوب  ،تجميــع المعلومــات
فــي قواعــد بيانــات حاســوب  ،النســخ  ،تحضيــر اعمــدة الدعاىيــة
واالعــان  ،المســاعدة فــي ادارة االعمــال التجاريــة  ،او الصناعيــة ،
ادارة اعمــال فنانــي التمثيــل  ،االعــان بالبريــد المباشــر  ،تحديــث
مــواد الداعيــة واالعــان  ،نســخ الوثائــق  ،دراســات الســوق  ،لصــق
االعالنــات  ،الدعايــة واالعــان الخارجــي  ،اســتطالعات الــراي ،
تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد بيانــات حاســوب ،

Date :23/07/2019
Trademark No.:36510
Class: 35
Applicant Name: Shrket Al Quds Lsnaat W Tgarat Al
Qrtasyah
Applicant Address :Ramallah W AL-Albera
Applicant for Correspondence: Elberh - Elsharafh
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

Goods/Services:

Advertising services, Business organization, Business
activities, Business activities, Organization of
 business meetings, Business - planning, Businessplanning, Business - planning, Business - planning,
Services of the commercial companies. Services
in auxiliary works in construction of buildings and
constructions, Services in progress of the goods
with use of advertising souvenirs, gifts, Production
of advertising signboards, licht- boxes, Production
of advertising signboards, licht- boxes. To assist
business activities consisting of processing requests
through global communication networks, import and
export agencies, direct advertising on the network
of purchase of computers, supply services to other
parties, distribution of samples (products and services
to other companies, computerized file management,
)public relations, news agencies, news agencies
Advertising, Advertising agencies, Renting of vending
machines, Renting of open spaces, Publishing of
advertising materials, Assistance in the management
of business, Searching of information for others in
computer files, Gathering of information in computer
databases, Copying, Advertising campaigns, business
management or industrial assistance, business
management, representation of artists, direct mail
advertising, updating of advertising materials, copying
of documents, market studies, advertising advertising,
organizing information in computer databases, outdoor
advertising, surveys,
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نشــر نصــوص الدعايــة واالعــان  ،وكاالت البيــع وترتيــب خدمــات
البيــع  ،خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة بــاي طريقــة كانــت
،خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغيــر وذلــك
لتمكيــن عامــة الزبائــن مــن معاينتهــا وشــرائها.

publishing Advertising services, sales agencies and
arranging sales services, wholesale and retail services
in any way, the services of assembling a variety of
goods for the benefit of others to enable the general
public to preview and buy them.

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

) ( 311

Date :24/07/2019

التاريخ2019/07/24 :

العالمة التجارية رقم 36513 :

Trademark No.:36513

في الصنف 42 :

Class: 42
Applicant Name: Hanan Yehya Abd Elkader Yameen

بإسم  :حنان يحيى عبدالقادر يامين

Applicant Address :Ramallah

العنوان  :رام الله

Applicant for Correspondence: Elberh - Elsharafh
Bejanb nado elsyarat jawwal : 0598959997

عنوان التبليغ  :رام الله-البيرة -الشرفة -شارع جمزو-
بجانب نادي السيارات االفلسطيني
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

إستشــارات هندســية ومعماريــة ومــا يتصــل بهــا مــن
إستشــارات تقنيــة ،إستشــارات الهندســة المدنيــة وخدمــات
هندســة التصميــم العمرانــي وتخطيــط المــدن ،وســم تصاميــم
ومخططــات االنشــاء ،تصميــم ديكــور داخلــي ،الهندســة.

Engineering and architectural consultancy and related
technical consultancy, civil engineering consultancy
and urban design and urban planning engineering
services, drafting (construction), Interior decoration
design, engineering.

) ( 312

التاريخ2019/07/24 :

العالمة التجارية رقم 36514 :
في الصنف 35 :

Date :24/07/2019
Trademark No.:36514
Class: 35
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Applicant Name: shariket masna’ al shonar lel
mawad alghtha’eh walsharab

بإسم  :شركة مصنع الشنار للمواد الغذائية والشراب
العنوان  :نابلس  -المنطقه الصناعيه  -بيت ايبا  -تلفون
092348601 :

 Applicant Address :nablus - almanteqah al sena’eahbet eba - tel : 092348601

عنوان التبليغ  :نابلس  -المنطقه الصناعيه  -بيت ايبا -
تلفون 092348601 :

Applicant for Correspondence: nablus - almanteqah
al sena’eah - bet eba - tel : 092348601

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising; business management; business
administration; office functions.

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

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

) ( 313

Date :24/07/2019

التاريخ2019/07/24 :

العالمة التجارية رقم 36515 :

Trademark No.:36515

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: SHARIKAT ABU GHALION
LLSINAA WALTIGARA

بإسم  :شركة ابو غليون للصناعة والتجارة

Applicant Address :AL KHALIL 05995391

العنوان  :الخليل اول حلحول الخليل اول حلحول
05995391
عنوان التبليغ  :الخليل اول حلحول

Applicant for Correspondence: AL KHALIL

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ذرة منفوشة /رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا

Goods/Services:

POP CORN /FLAKES MADE FROM POTTATO OR
CORN FLOWER

) ( 314

التاريخ2019/07/24 :

Date :24/07/2019
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العالمة التجارية رقم 36516 :

Trademark No.:36516

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: kameel moeen ahmad qabaha

بإسم  :كميل معين احمد قبها

Applicant Address :jenin _ bartaa

العنوان  :جنين _ برطعة

Applicant for Correspondence: jenin _ dowar
aldakhlia _ amarat alsa’d _ t1

عنوان التبليغ  :جنين _ دوار الداخلية _ عمارة السعد _
ط1جوال 0599116523 :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

( buns ,cake paste , cake powder , cakes , cakes
flavourings ) , othe than essantial oils cookies ,
waffles , tarts

كعــك  ,عجينــة كيــك  ,مســحوق كيــك  ,كيــك  ,منكهــات للكيــك
بخــاف الزيــوت العطريــة  ,كعــك محلــي  ,كعكــة الوافــل  ,تورتــات
( كيــك بالفواكــه ) .

) ( 315

التاريخ2019/07/24 :

العالمة التجارية رقم 36518 :
في الصنف 29 :

Date :24/07/2019
Trademark No.:36518
Class: 29

بإسم  :شركة ألبان النعجة الذهبية مساهمة خصوصية

Applicant Name: Sharekat Alban Alna’ja
Althahabiya Mosahama Khososiya

العنوان  :طوباس الصافح الشمالي خلف مكتب تكسي
القمة

Applicant Address :Tubas Alsafeh Alshamale Khalf
Maktab Taxi Alqemmeh

عنوان التبليغ  :طوباس الصافح الشمالي خلف مكتب
تكسي القمة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات األلبان والحليب

Applicant for Correspondence: Tubas Alsafeh
Alshamale Khalf Maktab Taxi Alqemmeh

Goods/Services:

Dairy products and milk

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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) ( 316

Date :24/07/2019

التاريخ2019/07/24 :

العالمة التجارية رقم 36519 :

Trademark No.:36519

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: kamel moeen ahmad qabaha

بإسم  :كميل معين احمد قبها

Applicant Address :jenin _ bartaa

العنوان  :جنين _ برطعة اوريدو 0568305350 :
عنوان التبليغ  :جنين _ دوار الداخلية _ عمارة السعد _
ط 1جوال 0599116523 :
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــكاكاو  ,شــوكوالتة  ,منجــات كاكاو  ,بســكويت  ,موســيه
شــوكوالتة  ,شــوكوالتة بجميــع اشــكالها

Applicant for Correspondence: jenin _ dowar
aldakhliah _ amarat alsa’d _ t1

Goods/Services:

cocoa and chocolate , cocoa products , cracers ,
mosses chocolate

) ( 317

Date :24/07/2019

التاريخ2019/07/24 :

العالمة التجارية رقم 36520 :
في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :كميل معين احمد قيها
العنوان  :جنين  -برطعة

Trademark No.:36520

اريدو 0568305350 :

عنوان التبليغ  :جنين  -دوار الداخلية  -عمارة الداخلية -
عمارة السعد  -ط 1جوال 0599116523 :
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

كعــك  ،عجينــة كيــك  ،مســحوق كيــك ،كيــك ،منكهــات للكيــك
بخــاف الزيــوت العطريــة وكعــك محلــى  ،كعكــة الوفــل تورتــات
(كيــك بالفواكــه )

Applicant Name: KAMEL MOEEN AHMAD
QABAHA
Applicant Address :JENIN - BARTAA
Applicant for Correspondence: jenin - dowar
aldakhleah - amaret alsaed - t1

Goods/Services:

( buns, cake paste, cake powder , cakes , cakes
flavorings ) other then essential oils , cookies ,
waffles, tarts .
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( 318 )

Date :28/07/2019

2019/07/28 :التاريخ

36521 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36521

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: shareket alaa altamam aladeya al
a’ama

 شركة عالء التمام للطحينه العاديه العامه: بإسم

Applicant Address :NABLUS - - HOWARA SHARE AL RAEESY - 0599757095

/  الشارع الرئيسي-  حواره-  نابلس: العنوان
0599757095
: عنوان التبليغ

Applicant for Correspondence:

Goods/Services:
TAHINI

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
الطحينه

( 319 )

Date :28/07/2019
Trademark No.:36523
Class: 35
Applicant Name: IZZ ALDEEN ( MOHAMMAD
YASER ) MAHER ALKHAROUF
Applicant Address :NABLUS - KHALET AL
AMOUD - JAWWAL : 0598043086
Applicant for Correspondence: NABLUS - KHALET
AL AMOUD - JAWWAL : 0598043086

2019/07/28 :التاريخ

36523 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
 عز الدين ( محمد ياسر ) ماهر الخاروف: بإسم
0598043086 :  جوال-  خله العامود-  نابلس: العنوان
:  جوال-  خله العامود-  نابلس: عنوان التبليغ
0598043086
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising; business management; business
administration; office functions.

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

) ( 320

Date :30/07/2019

التاريخ2019/07/30 :

العالمة التجارية رقم 36529 :

Trademark No.:36529

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه)،
الكعــك ،الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة
العصائيــة الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازة
والمكونــات االخــرىللمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش
اب والصلصــات (التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن
المثلــج ،البرثــس المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــر المصنوعــة
مــن االلبــان ،الحلويــات المثلجــةالمصنوعــة 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

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

) ( 321

التاريخ2019/07/30 :

Date :30/07/2019
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العالمة التجارية رقم 36530 :

Trademark No.:36530

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
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

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

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

Goods/Services:

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 االخــرىللمخابــز ،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

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

) ( 322

التاريخ2019/07/30 :

العالمة التجارية رقم 36532 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنوان  :شارع الوحدة ,المنطقة الصناعية رقم  ,1ص.ب:
 ,4115الشارقة ,االمارات العربية المتحدة

Date :30/07/2019
Trademark No.:36532
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
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عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة

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

Goods/Services:

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 االخــرىللمخابــز ،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

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

) ( 323
التاريخ2019/07/30 :

العالمة التجارية رقم 36533 :
في الصنف 34 :
بإسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
العنوان  :كاي جينريناود  2000 ،3نوشاتيل  ،سويسرا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
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 ؛

Date :30/07/2019
Trademark No.:36533
Class: 34
Applicant Name: Philip Morris Products S.A.
Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, Switzerland
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic
smoking devices tobacco, raw or manufactured
tobacco products, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek
)snus tobacco substitutes (not for medical purposes
smokers&apos; articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters matches tobacco sticks, tobacco products for
the purpose of being heated, electronic devices and
their parts for the purpose of heating cigarettes
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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 ســابقا المتضمنــة ،فــي
ّ
الفئــة 34؛ أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســخن وكذلــك
ّ
أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة
إلعــادة الشــحن .األوعيــة الواقيــة وأغطيــة الزينــة وحقائــب
الحمــل للســجائر اإللكترونيــة وألجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة
التدخيــن اإللكترونيــة؛ الحامــات للســيارات والحمــاالت للســيارات
المخصصــة للســجائر اإللكترونيــة وألجهــزة تســخين التبــغ
وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة؛ عبــوات التخلــص مــن أعــواد التبــغ
المســخن المســتهلكة؛ المنظفــات ومســتحضرات التنظيــف
وأدوات التنظيــف وفراشــي التنظيــف للســجائر اإللكترونيــة
وألجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة.

or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation liquid nicotine solutions for
use in electronic cigarettes electronic smoking
devices electronic cigarettes electronic cigarettes as
substitute for traditional cigarettes electronic devices
for the inhalation of nicotine containing aerosol oral
vaporising devices for smokers, tobacco products
and tobacco substitutes
smoker&apos;s articles
for electronic cigarettes parts and fittings for the
aforesaid products included in class 34 devices for
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as
heated tobacco sticks electronic rechargeable cigarette
cases protective cases, decorative covers and carrying
cases for electronic cigarettes, tobacco heating devices
and electronic smoking devices in-car cradles and incar holders for electronic cigarettes, tobacco heating
devices and electronic smoking devices containers for
the disposal of used heated tobacco sticks cleaners,
cleaning preparations, cleaning utensils and cleaning
brushes for electronic cigarettes, tobacco heating
devices and electronic smoking devices.

) ( 324

التاريخ2019/07/31 :

العالمة التجارية رقم 36536 :
في الصنف 3 :
بإسم  :كريم كامل عمار ابو زنيد
العنوان  :الخليل دورا الفارعة 2288146
عنوان التبليغ  :الخليل دورا الفارعة 2288146
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.

Date :31/07/2019
Trademark No.:36536
Class: 3
Applicant Name: KAREEM KAMEL AMAR ABU
ZENEAD
Applicant Address :AL KHALIL DORA
Applicant for Correspondence: AL KHALIL DORA

Goods/Services:

Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
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( 325 )

Date :31/07/2019

2019/07/31 :التاريخ

36537 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36537

9 : في الصنف

Class: 9
Applicant Name: Sharekat Altarifi lilbasariiyat
Mosahama Khososiya

 شركة الطريفي للبصريات مساهمة خصوصية: بإسم

Applicant Address :Ramallah Dowar Almanara
Emaret Omayyah Altabiq Alawal

 رام الله دوار المنارة عمارة أمية الطابق االول: العنوان

Applicant for Correspondence: Ramallah AlBireh
Emaret Alslwadi Tabeq 4

Goods/Services:

Cases (Eyeglass) , Eyeglass chains , Eyeglass cords
, Eyeglass frames , Eyeglasses , Eyepieces , Lens
hoods , Lenses (Optical) , Optical glass , Optical
goods , Spectacle glasses , Pince-nez cases

 جوال4  رام الله البيرة عمارة السلوادي ط: عنوان التبليغ
0599764418
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

 أطــر،  خيــوط للنظــارات،  سالســل للنظــارات، علــب للنظــارات
 عدســات،  أغطيــة عدســات،  عدســات عينيــة،  نظــارات، للنظــارات
،  عدســات للنظــارات،  ســلع بصريــة،  زجــاج بصريــات، بصريــة
علــب للنظــارات األنفيــة

( 326 )

Date :31/07/2019
Trademark No.:36539
Class: 35
Applicant Name: dajani furniture company
Applicant Address :nablus industrial area moqabel
matbat al hejawi
Applicant for Correspondence: nablus industrial area
moqabel matbat al hejawi

2019/07/31 :التاريخ

36539 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
 شركة الدجني لالثاث: بإسم
 نابلس المنطقة الصناعية الشرقية مقابل: العنوان
مطبعة الحجاوي
 نابلس المنطقة الصناعية الشرقية مقابل: عنوان التبليغ
مطبعة الحجاوي
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising; business management; business
administration; office functions

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي

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

) ( 327

Date :31/07/2019

التاريخ2019/07/31 :

العالمة التجارية رقم 36541 :

Trademark No.:36541

في الصنف 32 :

Class: 32
& Applicant Name: Al Qastal for Producing Juice
Carbonated Soft Drinks

بإسم  :شركة القسطل النتاج العصائر و المشروبات
الغازية

Applicant Address :Amman - Jordan 

العنوان  :عمان  -األردن
عنوان التبليغ  :ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي
اجنتس ليمتد ص ب  3800البيرة
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:

البيــرة غيــر الكحوليــة  ،الميــاه المعدنيــة والغازيــة والمشــروبات
األخــرى غيــر الكحوليــة  ،شــراب الفواكــه وعصيــر الفواكــه ،
مركــزات العصائــر والمســتحضرات األخــرى لصنــع المشــروبات

Non-alcoholic beer, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks fruit drinks and fruit
juices syrups and other p reparations for making
beverages

) ( 328

التاريخ2019/08/04 :

العالمة التجارية رقم 36546 :

Date :04/08/2019
Trademark No.:36546
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في الصنف 16 :

Class: 16

بإسم  :شركة مكتبة شاربين عادية عامة
العنوان  :شارع المعاهد رقم  1ساحة الشهيد ابو عمار
عنوان التبليغ  :شارع المعاهد رقم  1ساحة الشهيد ابو
عمار

Applicant Name: Sharekat Maktabat Sharbain Adiya
Amma
Applicant Address :Shar’e Alm’ahed Raqam 1 Sahat
Alshaheed Abu Ammar
Applicant for Correspondence: Shar’e Alm’ahed
Raqam 1 Sahat Alshaheed Abu Ammar

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد
وغيــر واردة فــي فئــات أخــرى المطبوعــات مــواد تجليــد
الكتــب الصــور الفوتوغرافيــة القرطاســية مــواد اللصــق
ومــواد
المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات منزليــة
الفنانيــن فراشــي الدهــان أو التلويــن اآلالت الكاتبــة واللــوازم
مــواد التوجيــه والتدريــس عــدا
المكتبيــة عــدا األثــاث
مــواد التغليــف البالســتيكية غيــر الــواردة فــي
األجهــزة
فئــات أخــرى حــروف الطباعــة الكليشــيهات الراســمات .

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes printed
matter bookbinding material photographs stationery
adhesives for stationery or household purposes
artists’ materials paint brushes typewriters and
office requisites
except furniture
instructional
and teaching material
except apparatus
plastic
materials for packaging not included in other classes
printers’ type printing blocks

) ( 329

Date :04/08/2019

التاريخ2019/08/04 :

العالمة التجارية رقم 36549 :

Trademark No.:36549

في الصنف 32 :
بإسم  :شركة ايلول للمواد الغذائية
العنوان  :الخليل ترقوميا اول البلد 0599365435
عنوان التبليغ  :الخليل ترقوميا اول البلد 0599365435
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المياه المعدنبة والعصائر

Class: 32
Applicant Name: sharikat aylol llmawad algithaieh
0599365435

Applicant Address :alkhalil

Applicant for Correspondence: alkhalil
0599365435

Goods/Services:
mineral water and juices
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( 330 )

Date :06/08/2019

2019/08/06 :التاريخ

36553 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36553

41 : في الصنف

Class: 41
Applicant Name: ashraf khames yhya sayd ahmad
Applicant Address :al khalil

 اشرف خميس يحيى سيد احمد: بإسم
 الخليل واد الهرية بالقرب من مصنع نيروخ: العنوان
0599252026
 الخليل واد الهرية بالقرب من مصنع: عنوان التبليغ
0599252026 نيروخ

Applicant for Correspondence: al khalil

Goods/Services:
production of video films

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
انتاج افالم فيديو

( 331 )

Date :06/08/2019
Trademark No.:36554
Class: 43
Applicant Name: Sharikat House Of Bread
Lilmakhabez Walmata&apos;m Mosahama
Khososiya
Applicant Address :Bayt Sahur Wadi Saed
Applicant for Correspondence: Ramallah
Shar&apos;e Alersal Mojam&apos;a Alnabali
Walfares Tabeq 4

2019/08/06 :التاريخ

36554 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
 شركة هاوس اوف بريد للمخابز والمطاعم: بإسم
مساهمة خصوصية
 بيت ساحور وادي حنا سعد: العنوان
 رام الله شارع االرسال مجمع النبالي: عنوان التبليغ
0598995910  جوال4 والفارس ط
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Cafes , Cafeterias , Catering (Food and drink) ,
Restaurants , Restaurants (Self-service) , Snack-bars

) ( 332

Date :07/08/2019

التاريخ2019/08/07 :

العالمة التجارية رقم 36563 :

Trademark No.:36563

في الصنف 5 :

Class: 5

بإسم  :إنجلهارد أرزنيميتيل جي ام بي اتش اند كو .كي
جي

& Applicant Name: Engelhard Arzneimittel GmbH
Co. KG
Applicant Address :Herzbergstra?e 3, 61138
Niederdorfelden, Germany

العنوان  :هيرزبيرغسترابي  61138 ، 3نيديردورفيلدن،
المانيا
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 - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المســتحضرات الصيدالنيــة والبيطريــة؛ المســتحضرات الصحيــة
لألغــراض الطبيــة؛ مــواد الحميــة الغذائيــة المعــدة لالســتخدام
الطبــي؛ مكمــات عذائيــة لألغــراض الطبيــة؛ مكمــات غذائيــة
للحيوانــات؛ أغذيــة لألطفــال الرضــع؛ الجبــس؛ ومــواد التضميــد.

Pharmaceutical and veterinary preparations sanitary
preparations for medical purposes dietetic substances
adapted for medical use nutriments and nutritional
supplements for medical purposes nutritional
supplements for animals food for babies plaster
materials for dressings.

) ( 333
التاريخ2019/08/07 :

العالمة التجارية رقم 36564 :
في الصنف 5 :
بإسم  :إنجلهارد أرزنيميتيل جي ام بي اتش اند كو .كي
جي

Date :07/08/2019
Trademark No.:36564
Class: 5
& Applicant Name: Engelhard Arzneimittel GmbH
Co. KG
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Applicant Address :Herzbergstra?e 3, 61138
Niederdorfelden, Germany
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh West Bank – Tel 02-2989760

، نيديردورفيلدن61138 ، 3  هيرزبيرغسترابي: العنوان
المانيا
 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472

Goods/Services:

Pharmaceutical and veterinary preparations sanitary
preparations for medical purposes dietetic substances
adapted for medical use nutriments and nutritional
supplements for medical purposes nutritional supplements
for animals food for babies plaster materials for dressings.

العـدد الثامن والعشرون

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

المســتحضرات الصيدالنيــة والبيطريــة؛ المســتحضرات الصحيــة
لألغــراض الطبيــة؛ مــواد الحميــة الغذائيــة المعــدة لالســتخدام
الطبــي؛ مكمــات عذائيــة لألغــراض الطبيــة؛ مكمــات غذائيــة
.للحيوانــات؛ أغذيــة لألطفــال الرضــع؛ الجبــس؛ ومــواد التضميــد

( 334 )

Date :07/08/2019

2019/08/07 :التاريخ

36565 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36565

39 : في الصنف

Class: 39
Applicant Name: sharkrt laet sheping

 شركة اليت شبينغ: بإسم

Applicant Address :Nablus/share al
basateen/0593100880
Applicant for Correspondence: office /nablus rafedia/
harwash biding /4f

Goods/Services:
Transports,storage and packaging of goods

0593100880/شارع البساتين/ نابلس: العنوان
4  عماره هروش ط-  رفيديا-  نابلس: عنوان التبليغ
: الخدمات التالية/من اجل البضائع
نقل وتخزين وتغليف السلع

( 335 )

Date :07/08/2019

2019/08/07 :التاريخ
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العالمة التجارية رقم 36566 :

Trademark No.:36566

في الصنف 36 :

Class: 36
Applicant Name: Basil rajah naserallah shihab

بإسم  :باسل راجح نصر الله شهاب

Applicant Address :Ramalla- AL Terah

العنوان  :رام الله  -الطيرة

Applicant for Correspondence: Ramallah-Al birahAl Sharfeh -Share Gemzo-Be Ganeb Nadi AL Sayart
AL Flstinee

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Real estate services namely listing, leasing, managing
and sale of commercial and residential property .
Building.developingand managing commercial center
.. real estate brokerage services real estate and land
acquisition Real Estate Development advisory,
consultancy and information services relating to all of
the aforesaid services

) ( 336

التاريخ2019/08/07 :

العالمة التجارية رقم 36567 :
في الصنف 30 :

Date :07/08/2019
Trademark No.:36567
Class: 30

بإسم  :عالء احمد ماهر خالد شكعه

Applicant Name: alaa ahmad maher khaled shaka

العنوان  :نابلس -مقابل المقبرة الغربية شارع عمر بن
الخطاب /جوال 0598668555

Applicant Address : nablus moqabel almaqbara
al ghrbiyeh share omar ben alkhatab - jawwal
0598668555

عنوان التبليغ  :نابلس -مقابل المقبرة الغربية شارع عمر
بن الخطاب /جوال 0598668555
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البــن والشــاي والــكاكا والســكر االرز والتابيــوكا والســاغو و البــن
االصطناعــي ؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛
والخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ عســل النحــل
والعســل األســود؛ الخميــرة ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛
الخــل والصلصــات (التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج

Applicant for Correspondence:
nablus moqabel
 almaqbara al ghrbiyeh share omar ben alkhatabjawwal 0598668555

Goods/Services:

Coffee, tea, cocoa, sugar,rice,tapioca ,sago, artificial
;coffee; flour and preparations made from cereals
;bread, pastry and confectionery; ices; honey, treacle
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice
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) ( 337

Date :08/08/2019

التاريخ2019/08/08 :

العالمة التجارية رقم 36568 :

Trademark No.:36568

في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: Sharekat Noor Almesk Group
Llisterad Waltasweq Adiya Ammah

بإسم  :شركة نور المسك جروب لالستيراد والتسويق
عادية عامة
العنوان  :الخليل -شارع السالم  -خلف البنك العربي
2213444

Applicant Address :Hebron – ALsalam st. behind arab
bank

عنوان التبليغ  :الخليل -شارع السالم  -خلف البنك العربي
2213444

Applicant for Correspondence: Hebron – ALsalam st.
behind arab bank

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

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.

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

) ( 338

التاريخ2019/08/08 :

العالمة التجارية رقم 36569 :
في الصنف 3 :
بإسم  :باير كونسيومر كير آ جي

Date :08/08/2019
Trademark No.:36569
Class: 3
Applicant Name: Bayer Consumer Care AG
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Applicant Address :Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel,
Switzerland

العنوان  :بيتير ميريان -أس تي آر ،4052 ،84 .بازل ،
سويسرا
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 - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات التجميــل ومســتحضرات الزينــة غيــر الطبيــة؛
مســتحضرات التنظيــف

Non-medicated cosmetics and toiletry preparations
cleaning preparations

) ( 339

Date :08/08/2019

التاريخ2019/08/08 :

العالمة التجارية رقم 36570 :

Trademark No.:36570

في الصنف 5 :

Class: 5
Applicant Name: Bayer Consumer Care AG

بإسم  :باير كونسيومر كير آ جي
العنوان  :بيتير ميريان -أس تي آر ،4052 ،84 .بازل ،
سويسرا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية  -ص  .ب
 4472البيرة  -الضفة الغربية  -هاتف 02-2989760
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant Address :Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel,
Switzerland
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
 Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - BirehWest Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

المســتحضرات الصيدالنيــة والطبيــة؛ المســتحضرات الصحيــة
لألغــراض الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة
لالســتخدام الطبــي؛ المكمــات الغذائيــة للبشــر

Pharmaceuticals and medical preparations sanitary
preparations for medical purposes dietetic food
and substances adapted for medical use dietary
supplements for human beings

) ( 340

التاريخ2019/08/08 :

العالمة التجارية رقم 36571 :

Date :08/08/2019
Trademark No.:36571
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العـدد الثامن والعشرون
3 : في الصنف

Class: 3
Applicant Name: Bayer Consumer Care AG

 باير كونسيومر كير آ جي: بإسم

Applicant Address :Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel,
Switzerland
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh West Bank – Tel 02-2989760

،  بازل،4052 ،84 . أس تي آر- بيتير ميريان: العنوان
سويسرا
 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472

Goods/Services:

Non-medicated cosmetics and toiletry preparations
cleaning preparations

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

مســتحضرات التجميــل ومســتحضرات الزينــة غيــر الطبيــة؛
مســتحضرات التنظيــف

( 341 )

Date :08/08/2019
Trademark No.:36572
Class: 5
Applicant Name: Bayer Consumer Care AG
Applicant Address :Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel,
Switzerland
Applicant for Correspondence: Saba & Co.
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh West Bank – Tel 02-2989760

Goods/Services:

Pharmaceuticals and medical preparations sanitary
preparations for medical purposes dietetic food
and substances adapted for medical use dietary
supplements for human beings

2019/08/08 :التاريخ

36572 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
 باير كونسيومر كير آ جي: بإسم
،  بازل،4052 ،84 . أس تي آر- بيتير ميريان: العنوان
سويسرا
 ب.  ص-  سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
02-2989760  هاتف-  الضفة الغربية-  البيرة4472
: الخدمات التالية/من اجل البضائع

المســتحضرات الصيدالنيــة والطبيــة؛ المســتحضرات الصحيــة
لألغــراض الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة
لالســتخدام الطبــي؛ المكمــات الغذائيــة للبشــر
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( 342 )

Date :18/08/2019

2019/08/18 :التاريخ

36573 : العالمة التجارية رقم

Trademark No.:36573

30 : في الصنف

Class: 30
Applicant Name: MUJAHED AHMAD YOUSEF
ALAYKA

 مجاهد احمد يوسف حاليقة: بإسم

Applicant Address :ALKHALIL

0569912777 القحوانه-الشيوخ-  الخليل: العنوان

Applicant for Correspondence: ALKHALIL

0569912777 القحوانه-الشيوخ-  الخليل: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

INSTANT COFFEE

مشروب القهوة سريعة التحضير

( 343 )

Date :18/08/2019
Trademark No.:36574
Class: 3

2019/08/18 :التاريخ

36574 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف

Applicant Name: Sharekt Alhajal Lilpasariyat
Waltijarah Adiya Amah
Applicant Address :Ramalla Shar&apos;e Rukab
Emaret Alalamen Markz Alhjal Lilpasariyat

 شركة الحجل للبصريات والتجارة عادية عامة: بإسم

Applicant for Correspondence: Ramallah Emaret
Alramoni Tabeq 1

 جوال1  رام الله عمارة الرموني ط: عنوان التبليغ
0592321271

 رام الله شارع ركب عمارة العالمين مركز: العنوان
الحجل للبصريات

العـدد الثامن والعشرون
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Goods/Services:

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.

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

) ( 344

Date :18/08/2019

التاريخ2019/08/18 :
العالمة التجارية رقم 36575 :

Trademark No.:36575

في الصنف 9 :

Class: 9

بإسم  :شركة الحجل للبصريات والتجارة عادية عامة

Applicant Name: Sharekt Alhajal Lilpasariyat
Waltijarah Adiya Amah

العنوان  :رام الله شارع ركب عمارة العالمين مركز
الحجل للبصريات

Applicant Address :Ramalla Shar&apos;e Rukab
Emaret Alalamen Markz Alhjal Lilpasariyat
Applicant for Correspondence: Ramallah Emaret
Alramoni Tabeq 1

عنوان التبليغ  :رام الله عمارة الرموني ط  1جوال
0592321271
من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

علــب للنظــارات  ،علــب للنظــارات األنفيــة  ،سالســل نظــارات
 ،عدســات الصقــة  ،عدســات تقويــم البصــر (بصريــة )  ،علــب
للنظــارات  ،خيــوط للنظــارات أطــر للنظــارات  ،نظــارات  ،عدســات
عينيــة  ،أغطيــة عدســات  ،عدســات بصريــة  ،زجــاج بصريــات ،
نظــارات بصريــة

Cases (Eyeglass) , Cases (Pince-nez) , Chains
(Eyeglass) , Contact lenses , Correcting lenses
[optics] , Eyeglass cases , Eyeglass cords , Eyeglass
frames , Eyeglasses , Eyepieces , Lens hoods , Lenses
](Optical) , Optical glass , Spectacles [optics

) ( 345

التاريخ2019/08/19 :

العالمة التجارية رقم 36580 :
في الصنف 25 :

Date :19/08/2019
Trademark No.:36580
Class: 25
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Applicant Name: Red Bull GmbH

بإسم  :ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am
See, Austria

العنوان  :أم برونين 5330 ،1فوشي أم سي ،النمسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم -عمارة الميدان ،الطابق
الثاني ،شارع يافا  ،ميدان المغتربين ،صندوق بريد ،4472
رام الله -البيرة  ،هاتف2989760:

Applicant for Correspondence: El-midan Center 2nd
Floor, Jafa st Midan el Moghtarbeen , P.O.Box 4472 ,
El-Bireh . Tel:2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear.

المالبس ،ألبسة القدم ،أغطية الرأس

) ( 346

Date :19/08/2019

التاريخ2019/08/19 :

العالمة التجارية رقم 36581 :

Trademark No.:36581

في الصنف 25 :

Class: 25
Applicant Name: Red Bull GmbH

بإسم  :ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am
See, Austria

العنوان  :أم برونين 5330 ،1فوشي أم سي ،النمسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم عمارة الميدان ،الطابق
الثاني ،شارع يافا  ،ميدان المغتربين ،صندوق بريد ،4472
رام الله -البيرة  ،هاتف2989760:

Applicant for Correspondence: El-midan Center 2nd
Floor, Jafa st Midan el Moghtarbeen , P.O.Box 4472 ,
El-Bireh . Tel:2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear.

المالبس ،ألبسة القدم ،أغطية الرأس

) ( 347
التاريخ2019/08/19 :

العالمة التجارية رقم 36582 :

Date :19/08/2019
Trademark No.:36582
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العـدد الثامن والعشرون
5 : في الصنف

Class: 5
Applicant Name: Bayer Consumer Care AG

 باير كونسيومر كير آ جي: بإسم

Applicant Address :Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel,
Switzerland

، بازل4052 ،84 . بيتر مريان – أس تي آر: العنوان
سويسرا

Applicant for Correspondence: El-midan Center 2nd
Floor, Jafa st Midan el Moghtarbeen , P.O.Box 4472 ,
El-Bireh . Tel:2989760

 الطابق، سابا وشركاهم عمارة الميدان: عنوان التبليغ
،4472  صندوق بريد، ميدان المغتربين،  شارع يافا،الثاني
2989760: هاتف،  البيرة-رام الله

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations

المستحضرات الصيدلية

( 348 )

Date :19/08/2019
Trademark No.:36585
Class: 30
Applicant Name: adeep maher adeep aljunaidi
Applicant Address :Ras aljorah next to sharawee
mosk – Al-khalil
Applicant for Correspondence: Ras aljorah next to
sharawee mosk – Al-khalil

Goods/Services:

milk drink with flavor

2019/08/19 :التاريخ

36585 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
 اديب ماهر اديب الجنيدي: بإسم
 الخليل راس الجورة بجانب مسجد الشعراوي: العنوان
0599367034:ت
 الخليل راس الجورة بجانب مسجد: عنوان التبليغ
0599367034:الشعراوي ت
: الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروب حليب باالطعمة
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نشر عن التجديد
مالك العالمة
رقم العالمة
شركة المستقبل العالمية للتجارة ذ.م.م.
12594
شركة المستقبل العالمية للتجارة ذ.م.م.
12595
نادر ربحي بدوي الجعبري
15282
رائد محمد سلطي زوانة
15565
الشركة الثالثية لصناعة الزاوية االلمانية
15936
ال روش -بوزيه البوراتوار ديرماتولوجيك
17215
ستيفل البوراتوريز ،اينك.
17336
ستيفل البوراتوريز ،اينك.
17337
ستيفل البوراتوريز ،اينك.
17338
ناصر سمحان محمود بركات
18329
اشالند اليسنسينغ اند انتلكتشوال بروبرتي ال ال سي
18910
شركة حلواني الصناعية
19428
شركة حلواني الصناعية
19524
دابر انديا ليمتد
20274
دابر انديا ليمتد
20275
شركة الغزالن التجارية
20325
شركة الزلموط للتوزيع م  .خ .م
20483
مأمون سليم امين درويش
20622
أناضولو إيفس بيراسيليك في مالت سانايي أنونيم سيركيتي
20844
شركة مؤسسة السنابل النتاج المواد الغذائية المساهمة الخصوصية
21027
المحدوده
شركة المخازن التجارية األمريكية
6274
شركة المخازن التجارية األمريكية
6275
شركة المخازن التجارية اآلمريكية
6277
شركة المخازن التجارية اآلمريكية
6279
شركة المخازن التجارية اآلمريكية
6283
شركة المخازن التجارية اآلمريكية
6285
شركة المخازن التجارية اآلمريكية
6286
شركة المخازن التجارية اآلمريكية
6287
شركة المخازن التجارية األمريكية
6289

الصنف
18
25
25
18
6
3
3
5
10
30
4
30
29
3
3
25
32
6
32
29

انتهاء الحماية
28/06/2027
28/06/2027
10/08/2029
28/10/2029
03/03/2030
18/02/2031
17/03/2031
17/03/2031
17/03/2031
20/01/2032
16/03/2032
19/07/2032
04/08/2032
03/01/2033
03/01/2033
12/01/2033
07/02/2033
12/03/2033
08/04/2033
16/05/2033

15
24
28
25
29
29
25
31
16

02/06/2033
02/06/2033
02/06/2033
02/06/2033
02/06/2033
02/06/2033
02/06/2033
02/06/2033
02/06/2033
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مالك العالمة
رقم العالمة
شركة المخازن التجارية االمريكية
6295
شركة المخازن التجارية االمريكية
6297
شركة المخازن التجارية االمريكية
6298
شركة الصناعة العربية م.م
6380
هايترا كوميونيكيشنز كو ،.اينك.
21129
شركة بيوتي اليف لالستثمار
21138
شركة بيوتي اليف لالستثمار
21154
شركة بيوتي اليف لالستثمار
21157
هيلينيكا اس.ايه.
6322
هيلينيكا اس.ايه.
6323
شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصية
21188
شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصية
21189
شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصية
21190
شركة ميالنو التجارية
21205
الشركة الفلسطينية للخدمات المناخية والبيئية المساهمة الخصوصية
21207
المحدوده
الشركة الفلسطينية للخدمات المناخية والبيئية المساهمة الخصوصية
21208
المحدوده
شركة حموري سنتر
21218
هيرتز سيستيم ،انك.
6332
هيرتز سيستيم ،انك.
6333
هيرتز سيستيم ،انك.
6334
سيجال بروس اوبتو الين ال تي دي
6335
البوراتوار اتش ار أي فارما
21263
البوراتوار اتش ار أي فارما
21264
البوراتوار اتش ار أي فارما
21265
انغالندار اليسنسنغ ليميتيد ليبيليتي كومباني
6416
رياض احمد سعيد ظاهر
21283
رياض احمد سعيد ظاهر
21285
إمامي ليمتد
21286
إمامي ليمتد
21288
كاديواغلو كوزميتيك سانايى في تيجاريت أنونيم شيركيتي
21290
رياض احمد سعيد ظاهر
21291

الصنف
16
30
30
3
9
3
3
5
3
3
29
29
29
25
35

انتهاء الحماية
02/06/2033
02/06/2033
02/06/2033
03/06/2033
05/06/2033
06/06/2033
12/06/2033
12/06/2033
15/06/2033
15/06/2033
20/06/2033
20/06/2033
20/06/2033
20/06/2033
21/06/2033

42
21/06/2033

25
39
39
39
9
5
35
44
20
3
3
3
3
3
3

24/06/2033
30/06/2033
30/06/2033
30/06/2033
30/06/2033
03/07/2033
03/07/2033
03/07/2033
04/07/2033
05/07/2033
05/07/2033
05/07/2033
05/07/2033
05/07/2033
05/07/2033

العـدد الثامن والعشرون
رقم العالمة
6399
21385
21386
21387
21349
21350
21351
21352
21353
21354
21355
21356
21357
21358
21359
21360
21361
21362
21363
21364
21365
21366
21367
21369
21371
21375
21377
21396
21433
6512
6503
21478
6486
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مالك العالمة
مورسشي اس.بي.اي.
تشاينا توباكو شاندونغ إندستريال كو ،.ليمتد
تشاينا توباكو شاندونغ إندستريال كو ،.ليمتد
تشاينا توباكو شاندونغ إندستريال كو ،.ليمتد
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
أسكس كوربوريشن
فروماجري بيل
شركة ربايعة ورزي للتجارة واالستثمار
تشاينا توباكو شاندو نغ اندستريال كو ليمتد
يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي
بيونير كوربوريشن
سانوفي
سيات ,اس.ايه.
سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.

الصنف
25
34
34
34
18
24
25
28
35
18
24
25
28
35
18
25
28
35
18
25
18
25
18
18
25
29
25
34
30
9
5
12
5

انتهاء الحماية
11/07/2033
24/07/2033
24/07/2033
24/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
25/07/2033
26/07/2033
29/07/2033
29/07/2033
02/08/2033
12/08/2033
15/08/2033
19/08/2033
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مالك العالمة
رقم العالمة
الشركة الثالثية لصناعة الزاوية االلمانية
21488
هيوتشست جي ام بي اتش
6455
اتش اس بس سي غروب مانيجمينت سيرفيسيز ليميتد
6496
اتش اس بس سي غروب مانيجمينت سيرفيسيز ليميتد
6509
ذا كوكا  -كوال كومبني
6493
تشاينا ريسورسز سنو برويرز كومباني لميتد.
21510
ماير-ميلنهوف كارتون ايه جي
21513
إمامي ليمتد
21530
إمامي ليمتد
21532
محمد مصطفى العدوي
21605
محمد مصطفى العدوي
21631
هوني ول انترناشينال اي ان سي.
6485
هوني ول انترناشينال اي ان سي.
6488
هوني ول انترناشنال اي ان سي.
6490
اف سي اي يو اس ال ال سي
6528
ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن ,انك ,.ديالوير كوربوريشن
21694
ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن ,انك ,.ديالوير كوربوريشن
21695
تشاينا توباكو هونان إندستريال كو .ليمتد
21698
أمريكان إنترناشيونال غروب  ،إنك.
21709
ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن ,انك ,.ديالوير كوربوريشن
21715
ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن ,انك ,.ديالوير كوربوريشن
21716
السيد محمد عماد المولوي
21734
شينزهين نيو اندستريز بايوميديكال اينجينيرينج كو ،.ال تي دي.
21735
شينزهين نيو اندستريز بايوميديكال اينجينيرينج كو ،.ال تي دي.
21736
ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن ,انك ,.ديالوير كوربوريشن
21739
ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن ,انك ,.ديالوير كوربوريشن
21740
مونستر انيرجي كومباني
21747
مونستر انيرجي كومباني
21748
فيديرال – موغول برودكتس ،إنك.
21750
هينكل أي جي أند كو .كي جي أي أي
6543
هينكل أي جي أند كو .كي جي أي أي
6544
هينكل أي جي أند كو .كي جي أي أي
6552
هينكل أي جي أند كو .كي جي أي أي
6553

الصنف
30
5
36
36
32
32
16
3
3
35
37
11
37
37
12
9
41
34
36
9
41
3
10
5
9
41
5
30
12
3
3
3
3

انتهاء الحماية
22/08/2033
25/08/2033
25/08/2033
25/08/2033
28/08/2033
28/08/2033
30/08/2033
04/09/2033
04/09/2033
12/09/2033
16/09/2033
22/09/2033
22/09/2033
22/09/2033
22/09/2033
03/10/2033
03/10/2033
04/10/2033
08/10/2033
10/10/2033
10/10/2033
14/10/2033
14/10/2033
14/10/2033
16/10/2033
16/10/2033
16/10/2033
16/10/2033
21/10/2033
24/10/2033
24/10/2033
31/10/2033
31/10/2033
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مالك العالمة
رقم العالمة
هينكل أي جي أند كو .كي جي أي أي
6554
هايب-اي بي ليمتد
21773
وييث ،ش.م.م
6576
نوفارتس ايه جي
21801
نوفارتس ايه جي
21802
نوفارتس ايه جي
21803
نوفارتس ايه جي
21804
إيرباك –يولوداغ آيسيسك سنايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي
21823
إيرباك –يولوداغ آيسيسك سنايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي
21824
يونايتد بارسيل سيرفيس هوف امريكا ،انك.
6604
ايه يو اكس جروب كو ،.ال تي دي.
21902
يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي
21903
َ
أي تي اي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي
21904
كيمبرلي-كالرك ورلدوايد ،اينك.
21907
كادبوري يو كيه لميتد
6634
يلديز هولدينج انونيم شيركيتي
21948
فياكوم انترناشيونال انك .
6737
فياكوم انترناشيونال انك .
6738
فياكوم انترناشيونال انك .
6739
فياكوم انترناشيونال انك .
6740
فياكوم انترناشيونال انك .
6741
فياكوم انترناشيونال انك .
6742
فياكوم انترناشيونال انك .
6743
فياكوم انترناشيونال انك .
6744
سانوفي
6643
هوريبا ايه بي اكس ساس
6657
الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية
22088
شركة باسمح الصناعية المحدودة
23446
شركة باسمح الصناعية المحدودة
23447
شركة باسمح الصناعية المحدودة
23448
شركة باسمح الصناعية المحدودة
23449

الصنف
3
32
5
5
5
10
5
32
32
9
9
30
30
16
30
32
41
41
41
41
41
41
41
41
5
10
29
29
30
29
30

انتهاء الحماية
31/10/2033
31/10/2033
05/11/2033
05/11/2033
05/11/2033
05/11/2033
05/11/2033
12/11/2033
12/11/2033
23/11/2033
26/11/2033
26/11/2033
26/11/2033
26/11/2033
03/12/2033
04/12/2033
05/12/2033
05/12/2033
05/12/2033
05/12/2033
05/12/2033
05/12/2033
05/12/2033
05/12/2033
08/12/2033
17/12/2033
23/12/2033
26/08/2034
26/08/2034
26/08/2034
26/08/2034

إعالن رقم (  ) 1لسنة 2020
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
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براءات االختراع
( )11رقم البراءة 00306 :

(11) Patent No. 00306

( )21رقم الطلب 00306 :

(21) Appl. No. 00306

( )22تاريخ الطلب 2016/12/22 :
( )71المالك:
عاطف عبد الرحمن عاطف شكوكاني
رام الله  -فلسطين
( )72المخترعون :عاطف عبد الرحمن عاطف شكوكاني
( )74الوكيل :
( )54عنوان االختراع:
جهاز ونظام تحكم باإلشارات الضوئية وإرسال
تحذيرات للمركبات في حاالت الطوارئ

(22) Filed: 22/12/2016
(71) Applicant: Atef Abed Al-Rahman
Shkokani
Ramallah,PALESTINE
(72) Inventors: Atef Abed Al-Rahman
]Shkokani[PS
(74) Agent :
(54) Invention Title:
A Device and a System of controlling traffic
lights and sending warnings for the vehicles
during emergency cases

إعالن رقم (  ) 1لسنة 2020
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
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1

2020/1/26

رقم ايداع الطلب 00818 :
تاريخ ايداع الطلب 2019/10/15 :
اسم طالب التسجيل  :شركة مجموعة الزغل لالستثمار
اسم الوكيل  :صالح أحمد الجنيدي
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :نعل احذية
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 04-02 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب 00819 :
تاريخ ايداع الطلب 2019/10/15 :
اسم طالب التسجيل  :شركة مجموعة الزغل لالستثمار
اسم الوكيل  :صالح أحمد الجنيدي
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :نعل احذية
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 04-02 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب 00822 :
تاريخ ايداع الطلب 2019/11/10 :
اسم طالب التسجيل  :عبد العظيم عبد الكريم خليل الزرو
اسم الوكيل  :عبد العظيم عبد الكريم خليل الزرو
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :نعل احذية
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 04-02 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب 00823 :
تاريخ ايداع الطلب 2019/11/11 :
اسم طالب التسجيل  :عيد اندراوس حنا دحدل
اسم الوكيل  :سليم حناوي
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :صوبة تدفئة
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 01-23 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب 00824 :
تاريخ ايداع الطلب 2019/11/11 :
اسم طالب التسجيل  :عيد اندراوس حنا دحدل
اسم الوكيل  :سليم حناوي
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :لوحة مفاتيح علوية لمسية للصوبة
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 01-23 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب (تجديد رسم صناعي) 00351 :
تاريخ ايداع الطلب 2011/06/15 :
اسم طالب التسجيل  :عبد العظيم عبد الكريم خليل الزور
اسم الوكيل  :عبد العظيم عبد الكريم خليل الزور
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :نعل احذية
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 04-02 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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تعديل اسم المالك
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:4906
In class5
Has Changed /or Correction his name
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:4917
In class5
Has Changed /or Correction his name
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
4906-:األرقام التالية
5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي: الى
زويغنيديرالسونغ فرينباخ
 زويغنيديرالسونغ، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي
فرينباخ

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
4917 -:األرقام التالية
5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي: الى
زويغنيديرالسونغ فرينباخ
 زويغنيديرالسونغ، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي
فرينباخ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل

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 ذوات، 1952 ) لسنة33(
4918 -:األرقام التالية

In class5
Has Changed /or Correction his name
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
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
Has Changed /or Correction his name
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي: الى
زويغنيديرالسونغ فرينباخ
 زويغنيديرالسونغ، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي
فرينباخ

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
4924 -:األرقام التالية
5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي: الى
زويغنيديرالسونغ فرينباخ
 زويغنيديرالسونغ، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي
فرينباخ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل

By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:4925

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
4925 -:األرقام التالية

In class5
Has Changed /or Correction his name
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:11933
In class5
Has Changed /or Correction his name
From: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
TO: BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي: الى
زويغنيديرالسونغ فرينباخ
 زويغنيديرالسونغ، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي
فرينباخ

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
11933 -:األرقام التالية
5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
، ) أرنهيم (ان ال،.في. باسف اجرو بي: من
زفيغنيديرالسونغ زيونخ
، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي: الى
زويغنيديرالسونغ فرينباخ
 زويغنيديرالسونغ، ) أرنهيم (إن إل،.في.باسف أغرو بي
فرينباخ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:22189
In class5
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:22190
In class5
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
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إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
22189 -:األرقام التالية
5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
. أبوت ميديكال أوبتيكس إنك: من
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن: الى
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
22190 -:األرقام التالية
5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
. أبوت ميديكال أوبتيكس إنك: من
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن: الى
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن

300
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:22191
In class5
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:22192
In class5
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

2020/1/26

العـدد الثامن والعشرون

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
22191 -:األرقام التالية
5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
. أبوت ميديكال أوبتيكس إنك: من
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن: الى
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
)33(  مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم27 اســتنادا الــى المــادة
 أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام، 1952 لســنة
22192 -:التاليــة
5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
. أبوت ميديكال أوبتيكس إنك: من
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن: الى
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن

العـدد الثامن والعشرون

2020/1/26

إعالن
تعديل  /او تصيح اسم مالك العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة26528 -:
في الصنف 30
قد غير /او صحح اسمه
من  :اليدي اس.بي.ايه.
الى :الجو جروب س.ب.أ.
الجو جروب س.ب.أ.

301
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:26528
In class30
Has Changed /or Correction his name
From: ELLEDI S.P.A.
TO: Lago Group S.P.A.
Lago Group S.P.A.

إعالن
تعديل  /او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة30304 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:30304

في الصنف 5
قد غير /او صحح اسمه
من  :أبوت مديكال أوبتيكس ،اينك.
الى :جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن ،اينك.
جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن ،اينك.

In class5
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics, Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
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العـدد الثامن والعشرون

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل

By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:30666

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
30666 -:األرقام التالية

In class5
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics, Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
. اينك، أبوت مديكال أوبتيكس: من
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن: الى
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل

By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:30667

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
30667 -:األرقام التالية

In class9
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics, Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

9 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
. اينك، أبوت مديكال أوبتيكس: من
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن: الى
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل

By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:30668

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
30668 -:األرقام التالية

In class10
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics, Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

10 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
. اينك، أبوت مديكال أوبتيكس: من
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن: الى
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل

By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:30669

 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
30669 -:األرقام التالية

In class5
Has Changed /or Correction his name
From: Abbott Medical Optics, Inc.
TO: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
. اينك، أبوت مديكال أوبتيكس: من
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن: الى
. اينك،جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن

304
Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or
Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of
the following trademarks No:31162
In class16
Has Changed /or Correction his name
From: IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
TO: ECZACIBASI TUKETIM URUNLERI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
ECZACIBASI TUKETIM URUNLERI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

2020/1/26

العـدد الثامن والعشرون

إعالن
 او تصيح اسم مالك العالمة التجارية/ تعديل
 من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، 1952 ) لسنة33(
31162 -:األرقام التالية
16 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ابيك كاغيت ساني في تيكاريت انونيم شيركيتي: من
إكزاسيباسي توكتيم أورونلري ساناي في تيكارة: الى
أنونيم سيركتي
إكزاسيباسي توكتيم أورونلري ساناي في تيكارة أنونيم
سيركتي

