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إعالن رقم )2( لسنة 2020
بموجب أحكام قانون العالمات التجارية

رقم 33 لسنة 1952

الساري في المحافظات الشماليةلقد 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

 لألصول خالل األجل 
ً
إلى مسجل العالمات التجارية وفقا

 فيه أسباب اعتراضه ليتسنى لنا إجراء 
ً
المذكور مبينا

المقتضى القانوني.

رجاء جواعدة

مسجل العالمات التجارية
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( 01 )

 

Date :15/03/2017    التاريخ : 2017/03/15

Trademark No.:31071 العالمة التجارية رقم :  31071

Class: 18 في الصنف :   18

Applicant Name: ashraf hani shams zateri بإسم :  اشرف هاني شمس زعتري

Applicant Address :al khalil kanar العنوان :  الخليل دورا كنار

Applicant for Correspondence:  al khalil kanar عنوان التبليغ  : الخليل دورا كنار

Goods/Services:
Leather and imitations of leather,  bags and 
hand bags Saddlery and harness

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دبغ وتهيئة الجلود صنع حقائب االمتعة  وحقائب اليد 

والسروج واالعنة

( 02 )

 

Date :27/09/2018 التاريخ : 2018/09/27    

Trademark No.:34480 العالمة التجارية رقم :  34480

Class: 33 في الصنف :   33

Applicant Name: Sharlet Ajubran Almotaheda 
Litijart Almashrobat Walmawad Alghthaia 
Mosahama Khososiy

بإسم :  شركة الجبران المتحدة لتجارة المشروبات والمواد 
الغذائية مساهمة خصوصية 

Applicant Address :Ramallah Albaldah 
Alqadimah Share Rahbat Mar Yousef                                         

العنوان :  رام الله، البلدة القديمة، شارع راهبات مار 
يوسف      

Applicant for Correspondence:  
Rmallah,Rabah,building 2 floor telfax : 
022959436  mobile : 0599288111

عنوان التبليغ  :  رام الله شارع المعرض عمارة رباح طابق 2 
جوال 0599288111 هاتف 022976119 فلسطين

Goods/Services:
alcoholic beverages (except beers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات كحولية عدا البيرة                                         
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( 03 )

 

Date :11/12/2018  التاريخ : 2018/12/11     

Trademark No.:34977 العالمة التجارية رقم :  34977

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Raed Taha Salama Taha  بإسم :  رائد طه سالمة طه

Applicant Address :Ramallah Shar›e Alayyam 
Emaret Alsanabel     

العنوان :  رام الله شارع  األيام عمارة السنابل      رام الله 

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Shar›e Alayyam Emaret Alsanabel  

عنوان التبليغ  : رام الله شارع  األيام عمارة السنابل  

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة اإلصطناعية ، األرز ، 

التابيوكا والساغو ، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب ، الخبز والفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة ، 

عسل النحل والعسل األسود ، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح 
، الخردل ، الخل والصلصات ) التوابل ( ، البهارات ، الثلج

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

( 04 )

 

Date :01/04/2019 التاريخ : 2019/04/01     

Trademark No.:35730 العالمة التجارية رقم :  35730

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: ENERGIE EST, LDA بإسم :  شركة اينيرجي المحدودة

Applicant Address :ZONA INDUSTRIAL DE 
LAUNDOS, LOTE 48, 4570-311 LAUNDOS, 
POVOA DO VARZIM, PORTUGAL   

العنوان :  المنطقة الصناعية في الندوس ، رقم48, -4570 
311 الندوس،بوفوا دو فارزيم , البرتغال.    
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Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property ,Nablus,Galarya 
Center,P.O.Box 768

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

Goods/Services:
Air-Conditioning Apparatus, Namely Air-
conditioning Apparatus, Central Heating 
Apparatus, Solar Panels (Heat Radiators); 
Heat-Recovery Apparatus; Heat And Heating 
Exchangers And Accumulators.»

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهزة تكييف الهواء, أجهزة تكييف الهواء , ألواح 

التدفئة المركزية, ألواح شمسية )مشعات حرارية(, أجهزة 
السترداد الطاقة, مبادالت حرارية و مركمات حرارية.

Termodinamica , Solar,Energy  اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية على الكلمات بمعزل عن العالمة

( 05 )

 

Date :04/04/2019 التاريخ : 2019/04/04   

Trademark No.:35750 العالمة التجارية رقم :  35750

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SHAREKAT POWER 
LESENAIET WA TEJARET ALMAWAD 
ALGHEZA›IEH 

بإسم :  شركة باور لصناعة وتجارة المواد الغذائية 

Applicant Address :ALKHALIL SINJER 
JAWWAL 0599206013   

العنوان :  الخليل سنجر جوال 0599206013    

Applicant for Correspondence:  ALKHALIL 
SINJER JAWWAL 0599206013

عنوان التبليغ  : الخليل سنجر جوال 0599206013

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ 

التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 

عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
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( 06 )

 

Date :05/05/2019 التاريخ : 2019/05/05   

Trademark No.:35958 العالمة التجارية رقم :  35958

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

بإسم :  راين بيفيريج كومباني ال ال سي 

Applicant Address : 1547 N. Knowles Ave., Los 
Angeles, California 90063 USA 

العنوان :   1547 ان. نولز افي., لوس انجلوس, كاليفورنيا 
90063 الواليات المتحدة االمريكية    

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

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

Goods/Services:
Fitness beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات اللياقة البدنية 

( 07 )

 

Date :05/05/2019 التاريخ : 2019/05/05   

Trademark No.:35959 العالمة التجارية رقم :  35959

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

بإسم :  راين بيفيريج كومباني ال ال سي 

Applicant Address : 1547 N. Knowles Ave., Los 
Angeles, California 90063 USA 

العنوان :   1547 ان. نولز افي., لوس انجلوس, كاليفورنيا 
90063 الواليات المتحدة االمريكية    

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

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

Goods/Services:
Fitness beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات اللياقة البدنية 
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( 08 )

 

Date :15/05/2019 التاريخ : 2019/05/15   

Trademark No.:36021 العالمة التجارية رقم :  36021

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Khaled Nasser Abed Kirresh  بإسم :  خالد ناصر عبد قرش

Applicant Address :Ramallah العنوان :  رام الله  

Applicant for Correspondence:  Palestine-
AL-Bireh-29Gemzo St.TEL:02-2951110 Mob 
:0598959997

عنوان التبليغ  : المحامي بالل كمال،البيرة،الشرفة،شارع 
جمزو،ص.ب3903

فلسطين

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, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االعالنات ، تنظيم االعمال ، ادارة االعمال ، النشاط 

المكتبي ، خدمات المساعدة الدارة االعمال ، او االنشطة 
التجارية ، تنظيم المعارض التجارية ، لشركات تجارية 

او صناعية ، للغايات التجارية او االعالنية ، الخدمات 
التجارية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل اصدار 
بطاقات المحالت التجارية للعمالء ،خدمات اعداد نماذج 
الدعاية واالعالن ، او ترويج المبيعات ، تحرير النصوص 

االعالنية ، خدمات عرض عامة ، خدمات المساعدة 
لتشغيل شركة تجارية ، على مبدأ )الطراف اخرى ( االمتياز  

، عرض المنتوجات ، ترويج المبيعات في مزادات عامة ، 
ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق ، خدمات المساعدة 

لالنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل 
شبكات اتصاالت عالمية ، وكاالت االستيراد والتصدير 
، االعالن المباشر على شبكة شراء الكمبيترات ، خدمات 

التوريد لالطرف االخرى ، توزيع العينات  ) المنتجات 
والخدمات لشركات اخر ،ادارة الملفات المحوسبة ،

العالقات العامة ، وكاالت االنباء ، وكاالت االنباء التجارية 
، وكاالت االعالنات ، تاجير االالت البيع ، تاجير المساحات 

العالنية ، نشر مواد الدعاية واالعالن ، المساعدة في 
ادارة االعمال ، البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 
حاسوب ، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب ،
النسخ ، تحضير اعمدة الدعاىية واالعالن ، المساعدة في



7 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

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. 

ادارة االعمال التجارية ، او الصناعية ،  ادارة اعمال فناني 
التمثيل ، االعالن بالبريد المباشر ، تحديث مواد الداعية 

واالعالن ، نسخ الوثائق ، دراسات السوق ، لصق االعالنات
، الدعاية واالعالن الخارجي ، استطالعات الراي ، تنظيم

المعلومات في قواعد بيانات حاسوب ، نشر نصوص 
الدعاية واالعالن ، وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع ، 

خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي طريقة كانت ،خدمات 
تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين 

عامة الزبائن من معاينتها وشرائها 

( 09 )

 

Date :19/05/2019 التاريخ : 2019/05/19   

Trademark No.:36040 العالمة التجارية رقم :  36040

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: rafeiq monther rafeiq masri بإسم :  رفيق منذر رفيق مصري 

Applicant Address :nablus -rafeedya jawal       0599553645 العنوان :  نابلس-رفيديا جوال

Applicant for Correspondence:   0599553645 
nablus -rafeedya jawal

عنوان التبليغ  : نابلس-رفيديا جوال 0599553645

Goods/Services:
advertising ,business management ,business 
administratione ,office functions

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

المكتبي 

( 10 )

 

Date :22/05/2019 التاريخ : 2019/05/22 

Trademark No.:36062 العالمة التجارية رقم :  36062
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Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC

بإسم :  راين بيفيريج كومباني ال ال سي

Applicant Address :1547 N. Knowles Ave., Los 
Angeles, California 90063 USA   

العنوان :  1547 ان. نولز افي., لوس انجلوس, كاليفورنيا 
90063 الواليات المتحدة االمريكية    

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

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

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات غير الكحولية

( 11 )

 

Date :22/05/2019 التاريخ : 2019/05/22 

Trademark No.:36063 العالمة التجارية رقم :  36063

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC

بإسم :  راين بيفيريج كومباني ال ال سي

Applicant Address :1547 N. Knowles Ave., Los 
Angeles, California 90063 USA   

العنوان :  1547 ان. نولز افي., لوس انجلوس, كاليفورنيا 
90063 الواليات المتحدة االمريكية    

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

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

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات غير الكحولية

( 12 )

 

Date :22/05/2019 التاريخ : 2019/05/22   

Trademark No.:36064 العالمة التجارية رقم :  36064
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Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Reign Beverage Company LLC بإسم :  راين بيفيريج كومباني ال ال سي

Applicant Address :1547 N. Knowles Ave., Los 
Angeles, California 90063 USA   

العنوان :  1547 ان. نولز افي., لوس انجلوس, كاليفورنيا 
90063 الواليات المتحدة االمريكية    

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

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

Goods/Services:
Fitness beverages

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات اللياقة البدنية

( 13 )

 

Date :22/05/2019  التاريخ : 2019/05/22   

Trademark No.:36065 العالمة التجارية رقم :  36065

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Reign Beverage Company LLC بإسم :  راين بيفيريج كومباني ال ال سي

Applicant Address :1547 N. Knowles Ave., Los 
Angeles, California 90063 USA   

العنوان :  1547 ان. نولز افي., لوس انجلوس, كاليفورنيا 
90063 الواليات المتحدة االمريكية    

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

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

Goods/Services:
Fitness beverages

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات اللياقة البدنية

( 14 )

 

Date :29/05/2019 التاريخ : 2019/05/29   

Trademark No.:36116 العالمة التجارية رقم :  36116
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Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Zhejiang ODM Transmission 
Technology Co., Ltd.  

بإسم :  زهيجيانغ او دي ام ترانزميشن تيكنولوجي كو., 
ال تي دي.  

Applicant Address :No. 1000 Changsheng 
Road, Pinghu Economic Development Zone 
314200 Zhejiang, China 

العنوان :  نو.1000 تشانغشينغ رود, بينغهو ايكونوميك 
ديفيلوبمنت زون 314200, زهيجيانغ, الصين  

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

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

Goods/Services:
Carburetors  dynamos  cylinder heads for 
engines  pistons [parts of machines or engines]  
pumps [parts of machines, engines or  motors]  
vacuum pumps [machines]  connecting rods for 
machines, motors and engines  universal joints 
[cardan joints]  shock  absorbers for machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكربنات؛ دينامو؛ رؤساء االسطوانة للمحركات؛ مكابس 

]أجزاء من اآلالت أو المحركات[؛ مضخات ]أجزاء من اآلالت 
أو المحركات أو المتورات[؛ مضخات تفريغ ]آالت[؛ قضبان 

ربط لآلالت والمحركات  والمتورات؛ مفاصل عالمية ]مفاصل 
كاردان[ ؛ ممتص الصدمات لآلالت 

( 15 )

 
Date :29/05/2019 التاريخ : 2019/05/29   

Trademark No.:36117 العالمة التجارية رقم :  36117

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Zhejiang ODM Transmission 
Technology Co., Ltd.  

بإسم :  زهيجيانغ او دي ام ترانزميشن تيكنولوجي كو., 
ال تي دي.  

Applicant Address :No. 1000 Changsheng 
Road, Pinghu Economic Development Zone 
314200 Zhejiang, China 

العنوان :  نو.1000 تشانغشينغ رود, بينغهو ايكونوميك 
ديفيلوبمنت زون 314200, زهيجيانغ, الصين  

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

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

Goods/Services:
Hubs for vehicle wheels  vehicle chassis  
gearing for land vehicles  clutches for land 
vehicles  brakes for vehicles  propulsion 
 mechanisms for land vehicles  shock absorbers 
for automobiles  gear boxes for land vehicles  
steering wheels for vehicles   transmission 
shafts for land vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محاور لعجالت السيارات؛ هيكل السيارة؛ نواقل حركة 

للمركبات البرية؛ قضيب تعشيق للمركبات البرية؛ الفرامل 
للمركبات؛ آليات الدفع للمركبات البرية؛ ممتص الصدمات 

للسيارات؛ صناديق التروس للمركبات  البرية؛ عجالت 
القيادة للمركبات؛ قضبان نقل الحركة للمركبات البرية 
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( 16 )

 

Date :12/06/2019 التاريخ : 2019/06/12   

Trademark No.:36148 العالمة التجارية رقم :  36148

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharekat AL Munir 
Lel Estisharat Wa Al Sinaat Al Ghithaieh 
Mosahama Khososiya

بإسم :  شركة المنير لالستشارات والصناعات الغذائية 
مساهمة خصوصية

Applicant Address :Share’ Alsheikh Hamam 
Bijaneb Al Madraseh Al Islameyyeh Hay Al 
Jinan Al Bireh   

العنوان :  شارع الشيخ حمام بجانب المدرسة اإلسالمية 
حي الجنان البيرة    

Applicant for Correspondence:  Share’ Alsheikh 
Hamam Bijaneb Al Madraseh Al Islameyyeh 
Hay Al Jinan Al Bireh

عنوان التبليغ  : شارع الشيخ حمام بجانب المدرسة 
اإلسالمية حي الجنان البيرة

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية األرز 

التابيوكا والساغو الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب الخبز والفطائر والحلويات الحلويات المثلجة عسل 

النحل والعسل األسود الخميرة ومسحوق الخبيز الملح 
الخردل الخل والصلصات التوابل البهارات الثلج.

( 17 )

 

Date :13/06/2019 التاريخ : 2019/06/13   

Trademark No.:36188 العالمة التجارية رقم :  36188

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: BeautyCare E.G. Ltd.  .بإسم :  بيوتيكير اي.جي. لميتد

Applicant Address :P.O. Box 12453, Ashdod العنوان :  ص.ب 12453، أشدود  
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Applicant for Correspondence:    Aziz, Fouad 
and Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, 
Ramallah

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

Goods/Services:
Cosmetic kits, cosmetics, make-up preparations, 
make-up kits, perfumes, beauty nurturing 
utilities, beauty masks, skin and face cosmetic 
creams, eau do cologne, hair nurturing utilities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مجموعات مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل 

والعطور ومرافق العناية بالجمال وأقنعة الجمال وكريمات 
تجميلية للبشرة والوجه والكولونيا ومرافق العناية بالشعر. 

( 18 )

 

Date :19/06/2019 التاريخ : 2019/06/19   

Trademark No.:36273 العالمة التجارية رقم :  36273

Class: 35 في الصنف :   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 0599577700    

Applicant for Correspondence:  al khaleel 
-aldahrieh

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إعالن؛ ادارة اعمال؛ اعمال االدارة؛ الوظائف المكتبية 

( 19 )

 

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36312 العالمة التجارية رقم :  36312

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 
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Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

Goods/Services:
Providing news agencies services  Television 
& Radio Broadcasting Station  Television & 
Radio Broadcasting Via Encrypted &  Open 
Channel 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقدييم خدمات وكاالت االنباء, محطات البث التلفزيوني 

واالذاعي, البث التلفزيوني واالذاعي عبر القنوات المشفرة 
والمفتوحة 

( 20 )

 

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36313 العالمة التجارية رقم :  36313

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت 

االفتتاحية واآلراء المتعلقة باألحداث الجارية؛ توفير 
المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال التدريب على 

التوظيف؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات 
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( 21 )

 

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36314 العالمة التجارية رقم :  36314

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

تقدييم خدمات وكاالت االنباء, محطات البث التلفزيوني 
واالذاعي, البث التلفزيوني واالذاعي عبر القنوات المشفرة 

والمفتوحة 

( 22 )

 

Date :25/06/2019    2019/06/25 

Trademark No.:36315 العالمة التجارية رقم :  36315

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت 

االفتتاحية واآلراء المتعلقة باألحداث الجارية؛ توفير 
المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال التدريب على 

التوظيف؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات 

( 23 )

 

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36316 العالمة التجارية رقم :  36316

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

Goods/Services:
mobile applications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تطبيقات الهاتف المحمول 

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

( 24 )

  

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36317 العالمة التجارية رقم :  36317

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 
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Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Providing financial news, information, financial 
analysis & financial statements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديم األخبار المالية والمعلومات والتحليل المالي 

والقوائم المالية 

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

( 25 )

  

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36318 العالمة التجارية رقم :  36318

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

Goods/Services:
Providing news agencies services  Television 
& Radio Broadcasting Station  Television & 
Radio Broadcasting Via Encrypted &  Open 
Channel 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقدييم خدمات وكاالت االنباء, محطات البث التلفزيوني 

واالذاعي, البث التلفزيوني واالذاعي عبر القنوات 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
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( 26 )

  

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36319 العالمة التجارية رقم :  36319

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

عنوان التبليغ  : ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد  - ص ب 3800 البيرة   

Goods/Services:
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت 

االفتتاحية واآلراء المتعلقة باألحداث الجارية؛ توفير 
المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال التدريب على 

التوظيف؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات 

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 :25/06/2019    2019/06/25 

Trademark No.:36320 العالمة التجارية رقم :  36320

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  
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Applicant for Correspondence:  : Abu – 
Ghazaleh Intellectual Property – TMP – Agents 
Limited -  P.O. Box 3800 Al-Birah 

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

mobile applications  تطبيقات الهاتف المحمول

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

( 28 )

 

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36321 العالمة التجارية رقم :  36321

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

Goods/Services:
Providing financial news, information, financial 
analysis & financial statements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديم األخبار المالية والمعلومات والتحليل المالي 

والقوائم المالية 

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

( 29 )

 

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36322 العالمة التجارية رقم :  36322
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Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

Goods/Services:
Providing news agencies services  Television & 
Radio Broadcasting Station  Television & Radio 
Broadcasting Via Encrypted &  Open Channel 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقدييم خدمات وكاالت االنباء, محطات البث التلفزيوني 

واالذاعي, البث التلفزيوني واالذاعي عبر القنوات 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

( 30 )

 

Date :25/06/2019 التاريخ : 2019/06/25   

Trademark No.:36323 العالمة التجارية رقم :  36323

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: ARGAAM FOR 
INVESTMENT.CO 

بإسم :  شركة ارقام االستثمارية التجارية 

Applicant Address :Olaya district, Olaya 
General Street, Riyadh 61451, P.O. Box 2384, 
Saudi Arabia

العنوان :  حي العليا ، شارع العليا العام ، الرياض 61451 
، ص.ب. 2384 ، المملكة العربية السعودية  

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

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

Goods/Services:
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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت 

االفتتاحية واآلراء المتعلقة باألحداث الجارية؛ توفير 
المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال التدريب على 

التوظيف؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات 



20 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

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

( 31 )

 

Date :30/06/2019 التاريخ : 2019/06/30   

Trademark No.:36370 العالمة التجارية رقم :  36370

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al Shieukh Cooperative 
Society For Animal Wealth

بإسم :  جمعية الشيوخ التعاونية للثروة الحيوانية

Applicant Address :alkhalil - 0599694982 العنوان :  الخليل الشيوخ – بجانب مقر بلدية الشيوخ 
 0599694982

Applicant for Correspondence:  hebron - 
alshoyokh - 0599694982

عنوان التبليغ  : الخليل الشيوخ – بجانب مقر بلدية 
الشيوخ 0599694982

Goods/Services:
Maftoul  and Ma›moul

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المفتول والمعمول 

( 32 )

 

Date :03/07/2019 التاريخ : 2019/07/03   

Trademark No.:36401 العالمة التجارية رقم :  36401

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharekat Taibat Alemarat 
Leltasweeq

بإسم :  شركة طيبات االمارات للتسويق م خ م    

Applicant Address :Om Alshrait Ramallah  
Palestine Emaret Alwahidi Tabeq 5    

العنوان :  ام الشرايط  رام الله  فلسطين عمارة الوحيدي 
ط 5         
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Applicant for Correspondence:  Om Alshrait 
Ramallah  Palestine Emaret Alwahidi Tabeq 5 
jawwal 0599426500

عنوان التبليغ  : ام الشرايط  رام الله   عمارة الوحيدي ط 5  
جوال 0599426500

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits  and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم و األسماك و لحوم الدواجن و الصيد، خالصات 

اللحم، فواكه و خضروات محفوظة و مجمدة و مجففة و 
مطهوة، هالم ) جيلي( و مربيات و فواكه مطبوخة بالسكر، 

البيض و الحليب و منتجات الحليب، الزيت و الدهون 
المعدة لألكل 

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

( 33 )

 

Date :03/07/2019 التاريخ : 2019/07/03   

Trademark No.:36402 العالمة التجارية رقم :  36402

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharekat Taibat Alemarat 
Leltasweeq

بإسم :  شركة طيبات االمارات للتسويق م خ م    

Applicant Address :Om Alshrait Ramallah  
Palestine Emaret Alwahidi Tabeq 5    

العنوان :  ام الشرايط  رام الله  فلسطين عمارة الوحيدي 
ط 5         

Applicant for Correspondence:  Om Alshrait 
Ramallah  Palestine Emaret Alwahidi Tabeq 5 
jawwal 0599426500

عنوان التبليغ  : ام الشرايط  رام الله   عمارة الوحيدي ط 5     
جوال 0599426500

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا والساغو والبن 

االصطناعي , الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات المثلجه , 

عسل النحل والعسل االسود , الخميرة ومسحوق الخبيز , 
الملح والخردل , الخل , الصلصات ) التوابل ( البهارات , 

الثلج . 

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 34 )

 

Date :03/07/2019 التاريخ : 2019/07/03   

Trademark No.:36403 العالمة التجارية رقم :  36403

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Sharekat Taibat Alemarat 
Leltasweeq

بإسم :  شركة طيبات االمارات للتسويق م خ م    

Applicant Address :Om Alshrait Ramallah  
Palestine Emaret Alwahidi Tabeq 5    

العنوان :  ام الشرايط  رام الله  فلسطين عمارة الوحيدي 
ط 5         

Applicant for Correspondence:  Om Alshrait 
Ramallah  Palestine Emaret Alwahidi Tabeq 5 
jawwal 0599426500

عنوان التبليغ  : ام الشرايط  رام الله   عمارة الوحيدي ط 5     
جوال 0599426500

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغالل 
غير الواردة في فئات اخرى , الحيوانات الحية , الفواكه 

والخضروات الطازجه , البذور والنباتات والزهور الطبيعية , 
المواد الغذائية الخاصه بالحيوانات , الشعير المنبت 

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

( 35 )

 

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

Trademark No.:36418 العالمة التجارية رقم :  36418

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: ZAFER TURKOGLU 
AYAKKABICILIK MAGAZACILIK IMALAT 
DERI VE AYAKKABI MALZEMELERI 
ITHALAT IHRACAT SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI 

بإسم :  زافير توركوجلو أياكابيسيليك ماجازاسيليك 
إماالت ديراي في أياكابي مالزيميليري إتهاالت إيهراكات 

سانايي تيجاريت ليمتد شيركتي 
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Applicant Address :HARAPARASI 
MAHALLESI YAVUZ SELIM CADDESI 
4. SOKAK NO:4 ANTAKYA / HATAY / 
TURKEY

العنوان :  هاراباراسي ماهاليسي يافيوز سيليم كاديسي 
4. سوكاك رقم:4 أنطاكيا / هاتاي / تركيا  

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

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

Goods/Services:
The bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, namely, clothing, 
including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing  socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, 
belts [clothing]. Footwear, shoes, slippers, 
sandals. Headgear, hats, caps with visors, 
berets, caps [headwear], skull caps, 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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التجميع لمصلحة االخرين لمجموعة متنوعة 

من البضائع والمعني بها، المالبس، اضافة الى المالبس 
الداخلية ومالبس خارجية، بخالف المالبس المستخدمة 
لغايات الوقاية الخاصة؛ جوارب قصيرة؛ أغطية لتدفئة 

اليدين ]مالبس[، شاالت، بندانات، لفاعات، أحزمة 
]مالبس[؛ لباس القدم، أحذية، شباشب، صنادل؛ اغطية 
الراس، قبعات، قبعات مع حواف امامية، بيريه )قبعات 

مستديرة مسطحة(، قبعات ]أغطية للرأس[، قبعات ضيقة 
من اجل تمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه البضائع 

بشكل مالئم، يمكن توفير هذه الخدمات من خالل متاجر 
البيع بالتجزئة و منافذ البيع الجملة او من خالل وسائل 

األوساط اإللكترونية أو برامج التسوق التلفزيوينة 

( 36 )

 

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

Trademark No.:36419 العالمة التجارية رقم :  36419

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: ZAFER TURKOGLU 
AYAKKABICILIK MAGAZACILIK IMALAT 
DERI VE AYAKKABI MALZEMELERI 
ITHALAT IHRACAT SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI 

بإسم :  زافير توركوجلو أياكابيسيليك ماجازاسيليك 
إماالت ديراي في أياكابي مالزيميليري إتهاالت إيهراكات 

سانايي تيجاريت ليمتد شيركتي 

Applicant Address :HARAPARASI 
MAHALLESI YAVUZ SELIM CADDESI 
4. SOKAK NO:4 ANTAKYA / HATAY / 
TURKEY

العنوان :  هاراباراسي ماهاليسي يافيوز سيليم كاديسي 
4. سوكاك رقم:4 أنطاكيا / هاتاي / تركيا  

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

عنوان التبليغ  : نادر جميل قمصية  ص ب )182 ( بيت 
ساحور
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Goods/Services:
Clothing, including underwear and 
outerclothing, other than special purpose 
protective clothing  socks, mufflers [clothing], 
shawls, bandanas, scarves, belts [clothing]. 
Footwear, shoes, slippers, sandals. Headgear, 
hats, caps with visors, berets, caps [headwear], 
skull caps. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس، اضافة الى المالبس الداخلية ومالبس خارجية، 

بخالف المالبس المستخدمة لغايات الوقاية الخاصة؛ 
جوارب قصيرة؛ أغطية لتدفئة اليدين ]مالبس[، شاالت، 
بندانات، لفاعات، أحزمة ]مالبس[؛ لباس القدم، أحذية، 

شباشب، صنادل؛ اغطية الراس، قبعات، قبعات مع حواف 
امامية، بيريه )قبعات مستديرة مسطحة(، قبعات ]أغطية 

للرأس[، قبعات ضيقة. 

( 37 )

 

Date :09/07/2019 التاريخ : 2019/07/09 

Trademark No.:36433 العالمة التجارية رقم :  36433

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Qatar Sports Investment  بإسم :  شركة قطر لإلستثمارات الرياضية

Applicant Address :P.O. Box 24926 Doha - 
Qatar

العنوان :  ص. ب 24926 الدوحة - قطر    

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Investment, namely sports Investment 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االستثمار, باالخص االستثمار الرياضي 

( 38 )

 

Date :09/07/2019 التاريخ : 2019/07/09   

Trademark No.:36434 العالمة التجارية رقم :  36434

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: GUANGZHOU JINGJIA  
AUTO EQUIPMENT CO., LTD.  

بإسم :  غوانغزهاو جينغجيا اوتو اكويبمينت كو., ال تي 
دي.  
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Applicant Address : 809, No.168, 170, 172, 
Tangjing Rd, Baiyun District, Guangzhou, 
China

العنوان :   809, نو.168, 170, 172, تانغجينغ رد, بايون 
ديستركت, غوانغزهاو, الصين  

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

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

Goods/Services:
lifts, other than ski-lifts  jacks [machines]  
elevating apparatus  lifting apparatus  handling 
apparatus for loading and  unloading  Stereo-
garage with lifter  hand-held tools, other than 
hand-operated  oxygen and nitrogen making 
facilities   lubricating pumps  air pumps 
[garage installations]  Automatic shut off 
fuel dispensing nozzles  fluid monitoring and 
inventory  management system, consisting of 
hand-held, stationary and pc computerized 
controllers, meters, valves and displays for 
 controlling amounts of lubricants and other 
fluid remotely dispensed from the control 
point and tracking accumulative totals   suction 
machines for industrial purposes  reels, 
mechanical, for flexible hoses  lubricating 
facilities  tyre removing and installing  devices  
tyre balancing apparatus  Automotive service 
equipment, namely automotive lifting machine, 
wheel alignment  machine, tyre inflator, 
exchangers for automatic transmission fluid,  
brake oil and cooling system, power-operated 
oil pumps for  land vehicles, waste oil extractor 
and drainer machine for car engine, filling 
machine for lubricating oil  washing apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مصاعد بخالف مصاعد التزلج؛ رافعات نقالة ]آالت[؛ أجهزة 
رفع؛ أجهزة شحن لتحميل وإفراغ الحمولة؛ مرآب-ستيريو 

مع رافعة؛ عدد تحمل باليد بخالف التي تدار يدويا؛ مرافق 
صنع األكسجين والنيتروجين؛  مضخات تشحيم؛ مضخات 

هوائية ]تراكيب للمرآب[؛ فوهات صرف الوقود تغلق 
اوتوماتيكيا؛ نظام مراقبة السوائل وإدارة المخزون، الذي 

يتكون من وحدات تحكم محمولة باليد وثابتة ومحوسبة، 
ومقاييس  وصمامات وشاشات للتحكم في كميات زيوت 

التشحيم وغيرها من السوائل التي يتم صرفها عن 
بعد من نقطة التحكم وتتبع المجاميع التراكمية؛ آالت 

ماصة لألغراض الصناعية؛ بكرات آلية للخراطيم المرنة؛ 
مرافق  التشحيم؛ اجهزة ازالة وتركيب االطارات؛ اجهزة 
موازنة اإلطارات؛ معدات خدمة السيارات، باألخص آالت 
رفع السيارات، وآالت تعيير العجالت، ومنفاخ اإلطارات، 
والمبادالت الخاصة بسائل ناقل الحركة  األوتوماتيكي، 

زيت الفرامل ونظام التبريد، ومضخات الزيت التي تعمل 
بالطاقة للمركبات البرية، وآالت استخالص وتصريف الزيت 

العادم لمحرك السيارة، آالت تعبئة لزيوت التشحيم؛ 
اجهزة الغسيل 

( 39 )

 

Date :09/07/2019 التاريخ : 2019/07/09   

Trademark No.:36435 العالمة التجارية رقم :  36435

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: CURASEPT A.D.S. S.r.l.    .بإسم :  كوراسيبت ايه.دي.اس. اس.ار.ال
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Applicant Address :Via Parini, 19/A, 21047 
Saronno(VA), ITALY

العنوان :  فيا باريني, 19/ايه, 21047 سارونو)في ايه(, 
ايطاليا  

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

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

Goods/Services:
Products for oral hygiene (non-medicated), 
namely toothpaste, toothpaste gels, Medicated 
dentifrices, Breath-freshening sprays, 
 Bleaching preparations for the teeth, Tooth 
whitening preparations and Bleaching 
accelerators, Dental bleaching gels, Cosmetics 
 for removing stains, Medicated tooth polishing 
preparations, Medicated tooth whitening 
preparations, Medicated bleaching  preparations  
Desensitising gel toothpaste with fluoride  
Preparations for cleaning artificial dentures, 
Cleaning preparations for  artificial teeth, 
Mouthwashes and Breath fresheners 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات النظافة الفموية )غير الطبية(, باالخص معجون 
االسنان, هالم معجون االسنان ,معجون االسنان الطبي, 

رذاذات النعاش رائحة الفم, مستحضرات تبييض 
لالسنان, مستحضرات تبييض االسنان وتسريع  التبييض, 

هالم تبييض االسنان, مستحضرات تجميل الزالة 
البقع, مستحضرات طبية لتلميع االسنان, مستحضرات 

طبية لتبييض االسنان, مستحضرات تبييض طبية, 
هالم معجون االسنان مع الفلورايد لالسنان  الحساسة, 

مستحضرات لتنظيف اطقم االسنان الصناعية, 
مستحضرات تنظيف لالسنان الصناعية, غسوالت فم 

ومنعشات رائحة الفم 

( 40 )

 

Date :09/07/2019 التاريخ : 2019/07/09   

Trademark No.:36436 العالمة التجارية رقم :  36436

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: CURASEPT A.D.S. S.r.l.    .بإسم :  كوراسيبت ايه.دي.اس. اس.ار.ال

Applicant Address :Via Parini, 19/A, 21047 
Saronno(VA), ITALY

العنوان :  فيا باريني, 19/ايه, 21047 سارونو)في ايه(, 
ايطاليا  

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

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

Goods/Services:
Medicated oral hygiene preparations, Namely, 
medical mouthwashes  Medicated chewing gum 
and lozenges for dental  hygiene  Adhesives for 
dentures  Mouthwashes for medical purposes, 
Medicines for dental purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات النظافة الفموية الطبية, باالخص, غسوالت 

الفم الطبية؛ العلكة الطبية واقراص دواء للنظافة الفموية؛ 
مواد الصقة الطقم االسنان؛ غسوالت الفم الغراض طبية, 

األدوية ألغراض طب األسنان 
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( 41 )

 

Date :09/07/2019    2019/07/09 

Trademark No.:36437 العالمة التجارية رقم :  36437

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: CURASEPT A.D.S. S.r.l.    .بإسم :  كوراسيبت ايه.دي.اس. اس.ار.ال

Applicant Address :Via Parini, 19/A, 21047 
Saronno(VA), ITALY

العنوان :  فيا باريني, 19/ايه, 21047 سارونو)في ايه(, 
ايطاليا  

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

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

Goods/Services:
Toothbrushes  Toothbrushes, electric  
Apparatus for cleaning the teeth and gums 
using high-pressure water, for household 
 purposes  Medicated dental floss  Dental care 
kits consisting of toothbrushes and floss  Oral 
hygiene kits containing  toothbrushes and floss  
Floss for dental purposes  Interdental brushes 
for cleaning the teeth  holders and applicators 
thereof   Medicated dental floss 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فراشي اسنان؛ فراشي اسنان كهربائية؛ اجهزة تستخدم 

ضغط الماء العالي لتنظيف االسنان واللثة الغراض 
منزلية؛ خيط تنظيف االسنان الطبي؛ مجموعات العناية 

باألسنان التي تتكون من فرشاة األسنان والخيط؛ 
 مجموعات تنظيف الفم التي تحتوي على فرشاة األسنان 

والخيط؛ خيط تنظيف االسنان ألغراض طب األسنان؛ 
فراشي تنظيف ما بين االسنان لالسنان؛ حامليها 

ومقدميها؛ خيط تنظيف األسنان الطبي 

( 42 )

 

Date :10/07/2019 التاريخ : 2019/07/10   

Trademark No.:36451 العالمة التجارية رقم :  36451

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: sharikit oraib ayesh lisinait al 
taheniya wa alhalawa

بإسم :  شركة عريب عايش واوالده لصناعة الطحينه 
والحالوة 

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

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

 0599433332
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Applicant for Correspondence:  nablus .howara 
moqabel al bank aleslamy al falastiny mogama 
huseen al shekh ali  jawal 059943332

عنوان التبليغ  : نابلس -حوارة  مقابل البنك االسالمي الي 
مجمع حسين الشيخ علي  جوال 0599433332

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

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

( 43 )

 

Date :11/07/2019 التاريخ : 2019/07/11 

Trademark No.:36460 العالمة التجارية رقم :  36460

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Sharikat Alraey Alsaleh 
Lelnaql Alsiyahi Musahama Khososiya

بإسم :  شركة الراعي الصالح للنقل السياحي مساهمة 
خصوصية

Applicant Address :Bayt Sahur Sharie Nazlat 
Almazraea Marj Alrawat Alhi Aljanobi   

العنوان :  بيت ساحور شارع نزلة المزرعة مرج الرعوات 
الحي الجنوبي    

Applicant for Correspondence:  Bayt Sahur 
Sharie Nazlat Almazraea Marj Alrawat Alhi 
Aljanobi Jawwal 0598916149

عنوان التبليغ  : بيت ساحور شارع نزلة المزرعة مرج 
الرعوات الحي الجنوبي جوال 0598916149

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر.

( 44 )

 

Date :14/07/2019 التاريخ :  2019/07/14   

Trademark No.:36466 العالمة التجارية رقم :  36466

Class: 5 في الصنف :   5
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Applicant Name: Mylan Institutional Inc.  .بإسم :  مايالن انستيتيوشنال إنك

Applicant Address :1718 Northrock Court 
Rockford IL 61103

العنوان :  1718 نورثروك كورت روكفورد اي ال 61103  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض السرطان 

( 45 )

 

Date :16/07/2019 التاريخ : 2019/07/16   

Trademark No.:36472 العالمة التجارية رقم :  36472

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Rawan Besomi Clothing Est.   بإسم :  مؤسسة روان البسومي لأللبسة

Applicant Address :Amman-Jordan- Sweifieh – 
Prince Taghreed Street- Al Barakeh Mall

العنوان :  عمان-االردن- صويفية-شارع االمير تغريد - 
البركة مول  

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

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

Goods/Services:
Clothing, footwear and shoes, headgear, 
Belts [clothing], Boas [necklets], Boots, Caps 
[headwear], Clothing, Clothing for  gymnastics, 
Clothing of imitations of leather, Clothing of 
leather, Coats Coats (Top -), Collars [clothing], 
Girdles, Gloves   [clothing], Hats, Hats (Paper 
-) [clothing], Hosiery, Jackets [clothing], 
Jackets (Stuff –) [clothing], Jerseys [clothing], 
Neckties,  Overcoats, Petticoats, Ready-made 
clothing, Shawls, Shirts, Shoes, Shoulder 
wraps, Stockings, Suits, Tee-shirts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية الرأس, األحزمة 
]مالبس[ , أوشحة للرقبة من فرو أو ريش أو نسيج رقيق, 

أحذية عالية الرقبة  , قبعات ]لباس للرأس[ , المالبس, 
مالبس رياضية, مالبس من الجلود المقلدة,  مالبس من 

الجلود, معاطف, سترات )سترات علوية( , ياقات ]مالبس[ , 
أحزمة, قفازات ]مالبس[ , قبعات, قبعات )قبعات من ورق( 

]مالبس[ , جوارب, سترات ]مالبس[ , سترات )سترات من 
النسيج  الصوفي( ]مالبس[ , قمصان محبوكة من الصوف 
أو الحرير ]مالبس[ , ربطات العنق, معاطف, تنورة, مالبس 

جاهزة, الشاالت, القمصان, األحذية, معاطف للكتف, 
جوارب, ِبدل, قمصان قصيرة األكمام ]تي  شيرت[   
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( 46 )

 

Date :16/07/2019 التاريخ : 2019/07/16   

Trademark No.:36473 العالمة التجارية رقم :  36473

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Rawan Besomi Clothing Est.   بإسم :  مؤسسة روان البسومي لأللبسة

Applicant Address :Amman-Jordan- Sweifieh – 
Prince Taghreed Street- Al Barakeh Mall

العنوان :  عمان-االردن- صويفية-شارع االمير تغريد - 
البركة مول  

                                     

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising  business management  business 
administration  office functions, Retail outlets 
Related to clothes, Wholesale shops  Related 
to clothes, View products, Advertising, 
Demonstration of goods, Import-export 
agencies, Exhibitions (Organization of –) 
 for commercial or advertising purposes, 
Advertising space (Rental of –), Distribution 
of samples, On-line advertising on a  computer 
network, Retail purposes (Presentation of goods 
on communication media for –)  

خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال وتفعيل 
النشاط المكتبي,    محالت بيع التجزئة المتعلقة بالمالبس, 

محالت بيع الجملة المتعلقة بالمالبس, عرض المنتجات, 
الدعاية واإلعالن, عرض السلع, وكاالت  االستيراد 

والتصدير, المعارض )تنظيم المعارض( لألغراض 
التجارية أو  ألغراض الدعاية واإلعالن, مساحات لإلعالن 
)تأجير مساحات لإلعالن( , نشر مواد الدعاية واإلعالن, 

الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على  شبكة حاسوب, البيع 
بالتجزئة )عرض السلع عبر وسائل االتصاالت  لغايات البيع 

بالتجزئة(  

( 47 )

 

Date :16/07/2019 التاريخ : 2019/07/16   

Trademark No.:36474 العالمة التجارية رقم :  36474
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Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: ACQUA DI PARMA S.R.L.    .بإسم :  اكوا دي بارما اس.ار.ال

Applicant Address :VIA RIPAMONTI, 99, 
20141 MILANO ITALIA

العنوان :  فيا ريبامونتي, 99, 20141 ميالن ايطاليا  

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

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

Goods/Services:
Perfumery  eau de Cologne  eau de toilette  
essential oils  deodorants for personal use  
perfumed skin lotions  perfumed soap   bath 
salts  bath oils  bath and shower gels  shampoos   
cosmetic cream  beauty gels  powders and 
lotions for face, body and  hands  shaving gel  
shaving cream  aftershave balm   pre-shave and 
after-shave lotions  incense  potpourris  room  
fragrances   refills for electric room fragrance 
dispensers  air fragrancing preparations  air 
fragrance reed diffuser 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطور؛ ماء الكولونيا؛ ماء التواليت؛ الزيوت العطرية؛ مزيل 

الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ غسول للجلد 
معطر؛ صابون معطر؛ امالح استحمام؛ زيوت استحمام؛ جل 
لالستحمام؛ شامبو؛ كريم مواد  تجميل؛ جل للجمال؛ بودرة 
وغسول للوجه واليدين؛ جل حالقة؛ كريم حالقة؛ بلسم ما 

بعد الحالقة؛ غسول ما قبل وبعد الحالقة؛ بخور؛ مزيجات 
من اوراق الورد المجففة المعطرة؛ معطر للغرف؛ عبوات 

موزعات  معطر الغرفة الكهربائي؛ مستحضرات معطرات 
الجو؛ موزع قصبي لمعطرات الجو 

( 48 )

 

Date :16/07/2019 التاريخ : 2019/07/16 

Trademark No.:36475 العالمة التجارية رقم :  36475

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: ACQUA DI PARMA S.R.L.    .بإسم :  اكوا دي بارما اس.ار.ال

Applicant Address :VIA RIPAMONTI, 99, 
20141 MILANO ITALIA

العنوان :  فيا ريبامونتي, 99, 20141 ميالن ايطاليا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Scented candles  candles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شموع معطرة, شموع 
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( 49 )

 

Date :16/07/2019 التاريخ : 2019/07/16   

Trademark No.:36479 العالمة التجارية رقم :  36479

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Gold Beauty Company بإسم :  شركة الفنان جولد للجميل

Applicant Address :Bethlehem / Al Khader / 
near the gate / Muhair shops   

العنوان :  بيت لحم / الخضر / قرب البوابة / محالت موهير     

Applicant for Correspondence:  bethlehem arta عنوان التبليغ  : بيت لحم-ارطاس

Goods/Services:
Cosmetics / Shampoos / Pigments

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد التجميل / الشامبوهات / الصبغات

( 50 )

 

Date :21/07/2019 التاريخ : 2019/07/21   

Trademark No.:36503 العالمة التجارية رقم :  36503

Class: 33 في الصنف :   33

Applicant Name: GONZALEZ BYASS, S.A.  .بإسم :  جونزاليز بايس ، أس.إيه

Applicant Address :Manuel Mar?a Gonz?lez, 
12, 11403 Jerez De La Frontera (Cadiz) / 
SPAIN

العنوان :  مانويل ماريا جونزاليز ، 12، 11403 جيريز دي ال 
فرونتيرا )كاديز(/إسبانيا  

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

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

Goods/Services:
Gin  Distilled gin beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جن؛ مشروبات الجن المقطرة 



33 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

( 51 )

 

Date :23/07/2019 التاريخ : 2019/07/23   

Trademark No.:36511 العالمة التجارية رقم :  36511

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Shantou Luna Necessary 
Chemical Industry Co. LTD

بإسم :  شركة شانتو لونا للصناعات الكيماوية الضرورية 
المحدودة

Applicant Address :Shantou Guangzdong, China       العنوان :  شانتو ، هوانجدونج ، الصين

Applicant for Correspondence:  Nablus,Galarya 
Center,P.O.Box768

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

Goods/Services:
Cosmetics

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات تجميل

( 52 )

 

Date :24/07/2019 التاريخ : 2019/07/24 

Trademark No.:36517 العالمة التجارية رقم :  36517

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: NASER M RABI M 
HAMOURI

بإسم :  ناصر محمد ربيع مرتضى حموري

Applicant Address :HEBRON 0599257861     0599257861 العنوان :  الخليل دوار ابن رشد

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل اذنا وسط البلد 
فلسطين

Goods/Services:
SERVICES FOR PRODUCT DELIVERY

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديم وبيع االطعمة والشراب /مقاهي ومطاعم 

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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( 53 )

 

Date :29/07/2019 التاريخ : 2019/07/29   

Trademark No.:36524 العالمة التجارية رقم :  36524

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: TOGO - SHOES & 
GARMENTS LTD

بإسم :  تو جو شوز اند جارمينتس ال تي دي .

Applicant Address :Homa & Migdal 2 Tel Aviv       العنوان :  هوما اند ميجدال 2 تل ابيب

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Men›s footwear, ladies footwear, clothing; all 
included in class 25.

لباس القدم للرجال ، لباس القدم للنساء ، 
والمالبسالمذكورين بالصنف 25

( 54 )

 

Date :29/07/2019 التاريخ : 2019/07/29   

Trademark No.:36525 العالمة التجارية رقم :  36525

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: TOGO - SHOES & 
GARMENTS LTD

بإسم :  تو جو شوز اند جارمينتس ال تي دي

Applicant Address :Homa & Migdal 2 Tel Aviv       العنوان :  هوما اند ميجدال 2 تل ابيب

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Men›s footwear, ladies footwear, clothing; all 
included in class 25

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لباس القدم للرجال ، لباس القدم للنساء ، والمالبس 

المذكورين بالصنف 25 
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( 55 )

 

Date :30/07/2019 التاريخ : 2019/07/30   

Trademark No.:36528 العالمة التجارية رقم :  36528

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Beijing Shenmo Culture 
Communication Co., Ltd.  

بإسم :  بيجينغ شينمو كالتشار كوميونكيشن كو., ال 
تي دي.  

Applicant Address :Room 1203, Block C1, 
Wanliuyicheng Plaza, No.7 Changchunqiao 
Road, Haidian District, Beijing City, China

العنوان :  روم 1203, بلوك سي1, وانلييتشينغ بالزا, 
نو. 7 تشانغتشنكيو رود, هايديان دستريكت, بيجينغ 

سيتي, الصين  

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

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

Goods/Services:
Academies [education]  teaching  Organization 
of competitions [education or entertainment]  
Publication of texts, other than  publicity 
texts  nursery schools  Publication of books  
Providing on-line electronic publications, not 
downloadable  on-line  publication of electronic 
books and journals  videotaping  Club services 
[entertainment or education]  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االكاديميات ]للتربية والتعليم[  خدمات التربية والتعليم؛ 

تنظيم المباريات او المنافسات ]للتعليم او الترفيه[؛ 
نشر النصوص خالف نصوص الدعاية واالعالن؛ مدارس 

الحضانة؛ نشر الكتب؛ توفير المطبوعات  االلكترونية 
الفورية ]غير القابلة للتنزيل[؛ نشر الكتب والصحف 

االلكترونية على اإلنترنت؛ تسجيل اشرطة الفيديو؛ دمات 
النوادي ]للترفيه او التعليم[  

( 56 )

 

Date :31/07/2019 التاريخ : 2019/07/31   

Trademark No.:36538 العالمة التجارية رقم :  36538

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: dajani furniture company بإسم :  شركة الدجني لالثاث

Applicant Address :nablus industrial area  
moqabel matbat al hejawi   

العنوان :  نابلس المنطقة الصناعية الشرقية  مقابل 
مطبعة الحجاوي    
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Applicant for Correspondence:  nablus 
industrial area  moqabel matbat al hejawi

عنوان التبليغ  : نابلس المنطقة الصناعية الشرقية  مقابل 
مطبعة الحجاوي

Goods/Services:
Furniture, mirrors,picture frames;goods (not 
included in other classes) of wood ,cork,reed,ca
ne,wicker,horn,bone,ivory,whalebone,shell,am
ber,mother-of-pearl,meerschaum and substitues 
for all these materials,or of plastcs.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
`االثاث والمرايا واطارات الصور, المنتجات )غير الواردة في 

فئات اخرى( المصنوعة من الخشب او الفلين او القصب 
او الخيزران او الصفصاف او السندان او العظام او العاج 
او عظم فك الحوت او الصدف او الكهرمان او المحار او 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد او من المواد 

البالستيكية.

( 57 )

 

Date :01/08/2019 التاريخ : 2019/08/01   

Trademark No.:36542 العالمة التجارية رقم :  36542

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: sharikat solid lisceramic 
waladwt assiheah

بإسم :  شركة سوليد للسيراميك واالدوات الصحية

Applicant Address :al khalil   - 2583340 العنوان :  الخليل ترقوميا شارع المعبر 2583340    

Applicant for Correspondence:  al 
Khalil-2583340

عنوان التبليغ  : الخليل ترقوميا شارع المعبر 2583340
فلسطين

Goods/Services:
ceramiic kitchen sink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حوض مجلى سيراميك

( 58 )

 

Date :01/08/2019 التاريخ : 2019/08/01   

Trademark No.:36543 العالمة التجارية رقم :  36543

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: sharikat solid lisceramic 
waladwt assiheah

بإسم :  شركة سوليد للسيراميك واالدوات الصحية
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Applicant Address :al khalil   2583340 العنوان :  الخليل ترقوميا شارع المعبر 2583340    

Applicant for Correspondence:  al Khalil 
2583340

عنوان التبليغ  : الخليل ترقوميا شارع المعبر 2583340
فلسطين

Goods/Services:
composit fiber kitchen sink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حوض مجلى فايبر مركب االلياف

( 59 )

 

Date :01/08/2019 التاريخ : 2019/08/01   

Trademark No.:36544 العالمة التجارية رقم :  36544

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: sharikat solid lisceramic 
waladwt assiheah

بإسم :  شركة سوليد للسيراميك واالدوات الصحية

Applicant Address :al khalil       2583340 العنوان :  الخليل ترقوميا شارع المعبر

Applicant for Correspondence:  al khalil عنوان التبليغ  : الخليل ترقوميا شارع المعبر 2583340
فلسطين

Goods/Services:
ceramix kitchen sink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حوض مجلى سيراميك

( 60 )

 

Date :01/08/2019 التاريخ : 2019/08/01 

Trademark No.:36545 العالمة التجارية رقم :  36545

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: sharikat solid lisceramic 
waladwt assiheah

بإسم :  شركة سوليد للسيراميك واالدوات الصحية

Applicant Address :al khalil       2583340 العنوان :  الخليل ترقوميا شارع المعبر

Applicant for Correspondence:  al khalil عنوان التبليغ  : الخليل ترقوميا شارع المعبر 2583340
فلسطين
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Goods/Services:
ceramix kitchen sink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حوض مجلى سيراميك

( 61 )

 

Date :04/08/2019 التاريخ : 2019/08/04   

Trademark No.:36548 العالمة التجارية رقم :  36548

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

بإسم :  راين بيفيريج كومباني ال ال سي 

Applicant Address : 1547 N. Knowles Ave., Los 
Angeles, California 90063 USA 

العنوان :   1547 ان. نولز افي., لوس انجلوس, كاليفورنيا 
90063 الواليات المتحدة االمريكية  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Fitness beverages  مشروبات اللياقة البدنية

( 62 )

 

Date :07/08/2019 التاريخ : 2019/08/07   

Trademark No.:36555 العالمة التجارية رقم :  36555

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Pastificio Riscossa F.lli 
Mastromauro S.p.A.  

بإسم :  باستيفيسيو ريسوزا اف.للي ماستروماورو اس.بي.
ايه.  
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Applicant Address :Strada Provinciale 231Km. 
48,360, 70033 Corato BA, Italy

العنوان :  سترادا بروفينسيالي 231كيه ام. 48,360, 
70033 كوراتو بي ايه, ايطاليا  

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

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

Goods/Services:
Pasta  flour  rice  pasta sauce  bakery products  
biscuits  vinegar 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معكرونة؛ الدقيق؛ األرز؛ صلصة المعكرونة؛ منتجات 

الخبازين؛ بسكويت؛ الخل 

( 63 )

 

Date :07/08/2019 التاريخ : 2019/08/07   

Trademark No.:36556 العالمة التجارية رقم :  36556

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: ITC Beverage & Bottling 
Factory W.L.L.  

بإسم :  شركة مصنع اي تي سي لتعبئة المشروبات ذ.م.م.  

Applicant Address :Industrial Zone - Complex 
601 - Street 0115 - Building 979 - Kingdom of 
Bahrain

العنوان :  المنطقة الصناعية - مجمع 601 - طريق 0115 - 
مبنى 979 - مملكة البحرين  

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

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

Goods/Services:
Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks  fruit drinks and fruit juices  
syrups and other preparations for  making 
beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة غير الكحولية ، المياه المعدنية والغازية 

والمشروبات األخرى غير الكحولية ، شراب الفواكه وعصير 
الفواكه ، مركزات العصائر والمستحضرات األخرى لصنع 

المشروبات 
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( 64 )

 

Date :07/08/2019 التاريخ : 2019/08/07   

Trademark No.:36557 العالمة التجارية رقم :  36557

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: Saria Investment Holding, SAL   .بإسم :  شركة سارية انفستمنت هولدنغ، ش.م.ل

Applicant Address :Beirut, Commercial Center, 
Lebanon

العنوان :  بيروت، الوسط التجاري، لبنان  

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

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

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included 
in other classes  jewellery,  precious stones  
horological and chronometric instruments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة 

من معادن نفيسة أو المطالة بها غير الواردة في فئات 
أخرى؛ المجوهرات؛ األحجار الكريمة؛ أدوات قياس الوقت 

وأدوات قياس الوقت الدقيقة 

( 65 )

  

Date :07/08/2019 التاريخ : 2019/08/07   

Trademark No.:36558 العالمة التجارية رقم :  36558

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Saria Investment Holding, SAL   .بإسم :  شركة سارية انفستمنت هولدنغ، ش.م.ل

Applicant Address :Beirut, Commercial Center, 
Lebanon

العنوان :  بيروت، الوسط التجاري، لبنان  
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Applicant for Correspondence:  Abu – 
Ghazaleh Intellectual Property – TMP – Agents 
Limited -  P.O. Box 3800 Al-Birah 

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

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions  wholesale and 
retail services  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ الوظائف 

المكتبية؛ خدمات البيع بالجملة والمفرق 

( 66 )

 

Date :07/08/2019 التاريخ : 2019/08/07  

Trademark No.:36559 العالمة التجارية رقم :  36559

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Saria Investment Holding, SAL   .بإسم :  شركة سارية انفستمنت هولدنغ، ش.م.ل

Applicant Address :Beirut, Commercial Center, 
Lebanon

العنوان :  بيروت، الوسط التجاري، لبنان  

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

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

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

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

غسل وكي المالبس؛ مستحضرات تنظيف، صقل، جلي 
وكشط؛ صابون؛ عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، 

غسول )لوشن( للشعر؛ منظفات  أسنان 

( 67 )

  

Date :07/08/2019 التاريخ :  2019/08/07  

Trademark No.:36560 العالمة التجارية رقم :  36560
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Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Saria Investment Holding, 
SAL 

بإسم :  شركة سارية انفستمنت هولدنغ، ش.م.ل.  

Applicant Address :Beirut, Commercial Center, 
Lebanon

العنوان :  بيروت، الوسط التجاري، لبنان  

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدلية  وبيطرية؛ مستحضرات صحية 

لغايات طبية؛ مواد واطعمة حمية معدة لالستعمال الطبي 
او البيطري، أغذية للرضع واألطفال؛ مكمالت غذائية للبشر 

والحيوانات؛ لصقات، مواد ضماد؛ مواد  حشو األسنان، 
شمع طب األسنان؛ مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات 

والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب 

( 68 )

   

Date :07/08/2019 التاريخ :  2019/08/07  

Trademark No.:36561 العالمة التجارية رقم :  36561

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: Saria Investment Holding, SAL   .بإسم :  شركة سارية انفستمنت هولدنغ، ش.م.ل

Applicant Address :Beirut, Commercial Center, 
Lebanon

العنوان :  بيروت، الوسط التجاري، لبنان  

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

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

Goods/Services:
Hand tools and implements (hand-operated)  
cutlery  side arms  razors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدد وأدوات يدوية )تدار باليد(، أدوات قطع )الشوك 
والسكاكين والمالعق(، أسلحة بيضاء، أدوات الحالقة 
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( 69 )

   

Date :07/08/2019 التاريخ :  2019/08/07  

Trademark No.:36562 العالمة التجارية رقم :  36562

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Saria Investment Holding, SAL   .بإسم :  شركة سارية انفستمنت هولدنغ، ش.م.ل

Applicant Address :Beirut, Commercial Center, 
Lebanon

العنوان :  بيروت، الوسط التجاري، لبنان  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers  
combs and sponges  brushes (except paint 
brushes)  brush-making materials   articles 
for cleaning purposes  steelwool  unworked 
or semi-worked glass (except glass used in 
building)  glassware, porcelain  and earthenware 
not included in other classes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ؛ أمشاط 
وإسفنج؛ فراشي )عدا فراشي التلوين والدهان(؛ مواد صنع 

الفراشي؛ أدوات تنظيف؛ سلك جلي؛ زجاج غير مشغول 
وزجاج شبه مشغول )عدا الزجاج  المستعمل في المباني(؛ 

أواني زجاجية، أواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة 
في فئات أخرى 

( 70 )

 

Date :18/08/2019 التاريخ :  2019/08/18  

Trademark No.:36576 العالمة التجارية رقم :  36576

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: sharikat mahallat abu zaineh 
llmwad algithaeah 

بإسم :  شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية

Applicant Address :alkhalil almurabba  2229123 العنوان :  الخليل المربعة مقابل المسكوبية ت

Applicant for Correspondence:  alkhalil 
almurabba 

عنوان التبليغ  : الخليل المربعة مقابل المسكوبية ت 
 2229123
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Goods/Services:
JAMEED AND DIARY PRODUCTS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الجميد البلدي ومنتجات االلبان

( 71 )

Date :18/08/2019 التاريخ :  2019/08/18  

Trademark No.:36577 العالمة التجارية رقم :  36577

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: SHARIKAT MAKTABAT 
PANORAMA LLTAGHIZAT ALMAKTABIEH

بإسم :  شركة مكتبة بانوراماللتجهيزات المكتبية

Applicant Address :AL KHALIL    العنوان :  الخليل شارع السالم بجانب صالة تاج محل
    0599254430

Applicant for Correspondence:  Hazem Abu 
Omar, Hebron Health Circle, Al-Natsheh 
Building 0599674005

عنوان التبليغ  : حازم ابو عمر،الخليل دوار الصحة عمارة 
النتشة  0599674005

فلسطين

Goods/Services:
STATIONARY

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القرطاسية

( 72 )

 

Date :19/08/2019 التاريخ :  2019/08/19  

Trademark No.:36578 العالمة التجارية رقم :  36578

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: HEBRON CHAMBER OF 
COMMERCE

بإسم :  غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل
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Applicant Address :AL KHALIL العنوان :  الخليل دوار ابن رشد 2228218

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل دوار ابن رشد 2228218
فلسطين

Goods/Services:
advertising and propositional works

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعاية واالعالن واالعمال المهنية 

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

( 73 )

 

Date :19/08/2019 التاريخ :  2019/08/19  

Trademark No.:36579 العالمة التجارية رقم :  36579

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: HEBRON CHAMBER OF 
COMMERCE

بإسم :  غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

Applicant Address :AL KHALIL العنوان :  الخليل دوار ابن رشد 2228218

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل دوار ابن رشد 2228218
فلسطين

Goods/Services:
fresh grapes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العنب الطازج

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

( 74 )

 

Date :19/08/2019 التاريخ :  2019/08/19  

Trademark No.:36583 العالمة التجارية رقم :  36583
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Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: SEA OF SPA LABS LTD  بإسم :  سي اوف سبا البس أل تي دي

Applicant Address :24 Haplada St. Arad, Israel العنوان :  24 شارع هابالدا  أراد, اسرائيل  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, Ramallah 
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine. 

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

Goods/Services:
Cosmetic soaps  cream soaps  liquid soaps  
perfumed soaps  soaps for body care  soaps 
for personal use  essential oils  cosmetic 
creams for skin care  hair care creams  hair 
care preparations  hair care lotions  lotions 
for face and body care  nail care preparations  
body and beauty care cosmetics  cosmetic 
creams  cosmetic preparations  cosmetics  body 
oils  hair coloring preparations  hair styling 
preparations  hair shampoos and conditioners  
baby oils  shampoos for babies  bath and 
shower gels and salts not for medical purposes  
bath oils  bath soaps  bath foam  massage 
oils  cosmetic massage creams  sun screen 
preparations  sunscreen creams  suntanning oils 
and lotions  sun block preparations  tanning 
and after-sun milks, gels and oils  beauty gels  
beauty creams  body creams  face creams for 
cosmetic use  beauty lotions  body lotions  
skin lotions  make-up  cosmetics and make-
up  make-up for the face and body  make-up 
removing preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابون ألغراض تجميلية، والصابون على شكل كريم؛ 
والصابون السائل، والصابون المعطر، والصابون للعناية 

بالجسم؛ والصابون لالستعمال الشخصي؛ والزيوت العطرية؛ 
الكريمات ومستحضرات التجميل للعناية بالبشرة؛ كريمات 

العناية بالشعر، مستحضرات العناية بالشعر؛ مرطب 
للعناية بالشعر؛ مستحضرات الوجه والعناية بالجسم؛ 

مستحضرات العناية باألظافر؛ ومنتجات العناية بالجسم 
والجمال ألغراض تجميلية؛ الكريمات ومستحضرات 

التجميل؛ منتجات التجميل، مستحضرات التجميل والزيوت 
للجسم؛ مستحضرات لصبغة الشعر؛ منتجات تصفيف 

الشعر؛ شامبو ومكيف الشعر، وزيوت األطفال؛ شامبو 
لألطفال؛ رغوة االستحمام الجيل واألمالح ألغراض غير 

الطبية؛ زيوت االستحمام؛ صابون االستحمام؛ رغوة الحمام؛ 
زيوت التدليك؛ كريمات التدليك التجميلية؛ مستحضرات 
الوقاية من الشمس، كريمات الوقاية من الشمس؛ الزيوت 
ومستحضرات اكتساب السمرة؛ مستحضرات الحماية من 

الشمس؛ منتجات تسمير البشرة ومنتجات ما بعد التعرض 
للشمس، مستجضرات الجيل والزيوت؛ كريمات التجميل؛ 

كريمات للجسم؛ كريمات للوجه تستخدم في أغراض 
تجميلية؛ مستحضرات التجميل؛ مرطب للجسم؛ مرطبات 
البشرة؛ المكياج، مستحضرات التجميل والمكياج؛ مكياج 

للوجه والجسم؛ مستحضرات إزلة المكياج 

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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Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: The Procter & Gamble 
Company 

بإسم :  ذا بروكتر اند جامبيل كومبني 

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

العنوان :  ون بروكتر & جامبل بالزا، سنسانتي أوهايو 
45202، الواليات المتحدة األمريكيه                    

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, Ramallah 
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine. 

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Feminine hygiene products, such as sanitary 
napkins, tampons, panty liners, sanitary 
briefs, interlabial pads for feminine hygiene  
incontinence diapers, napkins and incontinence 
pants 

منتجات النظافة الصحية النسائية ،الفوط الصحية 
، سدادات قطنية، بطانة السراويل ، سراويل داخلية 

صحية ، ضمادات وفوط للصحة النسائية ، حفاظات وفوط 
وسراويل سلس البول . 

( 76 )

 

Date :19/08/2019 التاريخ :  2019/08/19  

Trademark No.:36586 العالمة التجارية رقم :  36586

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address :4002 Basel, Switzerland العنوان :  4002 بازل، سويسرا  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية. 

( 77 )
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Trademark No.:36587 العالمة التجارية رقم :  36587
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Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Merck KGaA  بإسم :  ميرك كيه جي اي اي

Applicant Address :Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germany

العنوان :  فرانكفورتر ستريت 250، 64293 دارمستادت، 
المانيا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical preparations for human use  .المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري

( 78 )

 

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36588 العالمة التجارية رقم :  36588

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Omar Husam Issa Jubeh بإسم :  عمر حسام عيسى جعبة

Applicant Address :Ramallah Shar›e Rukab 
Emaret Alnatsha Altabeq Alardi   

العنوان :  رام الله شارع ركب عمارة النتشة الطابق االرضي    

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Shar›e Rukab Emaret Alnatsha Altabeq Alardi

عنوان التبليغ  : رام الله شارع ركب عمارة النتشة الطابق 
االرضي

فلسطين

Goods/Services:
Beach shoes , Boots , Boots for sports , 
Football boots , Footwear , Footwear (Fittings 
of metal for ) , Footwear (Heelpieces for) , 
Footwear (Tips for) , Galoshes , Gymnastic 
shoes , Half-boots , Inner soles , Sandals , 
Wooden shoes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذية للشاطئ ، أحذية ، أحذية للرياضة ، أحذية لكرة 

القدم ، لباس القدم ، لوازم معدنية للباس القدم ،كعاب 
لألحذية ، زخارف لباس القدم ، حذاء مطاطي خارجي ، 

أحذية للرياضة البدنية ، أحذية نصفية ، نعال داخلية 
)ضبانات( ، صنادل ، أحذية خشبية 
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( 79 )

 

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36589 العالمة التجارية رقم :  36589

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: MOTAZ OWDA ISSA AWAD بإسم :  معتز عودة عيسى عوض

Applicant Address :HEBRON BEIT UMMAR       0599205432  العنوان :  الخليل -بيت امر -حي الطريقة

Applicant for Correspondence:  HEBRON 
BEIT UMMAR

عنوان التبليغ  : الخليل -بيت امر -حي الطريقة  
0599205432  فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

GRAPES AND ALMOND SAPLING اشتال عنب ولوزيات

( 80 )

 

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36590 العالمة التجارية رقم :  36590

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: JBS S.A.    .بإسم :  جيه بي اس اس.ايه

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

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

البرازيل  

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

عنوان التبليغ  : ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي 
اجنتس ليمتد ص ب 3800 البيرة   
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Goods/Services:
Beef  Corned beef  Canned meat  Sausages  
Pate  Prepared and semi-cooked beef, meat and 
chicken based meals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لحم بقري؛ لحم بقر معلب؛ اللحوم المعلبة؛ السجق؛ عجين 

اللحم؛ لحوم البقر المحضرة ونصف المطبوخة والوجبات 
التي اساسها اللحوم والدجاج 

( 81 )

 

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36591 العالمة التجارية رقم :  36591

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Bora Creations S.L.  .بإسم :  بورا كريشينز أس.أل

Applicant Address :11, Calle Velazquez (Pto. de 
Andratx), 07157 Andratx, Baleares, Spain

العنوان :  11، كاللي فيالزكوير )بي تي أو.دي أندراتكس(، 
07157 بالياريس، إسبانيا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
.Cosmetics  decorative cosmetics  mascara 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات التجميل؛ مستحضرات تجميلية للزينة؛ 

الماسكارا. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االسود والوردي

( 82 )

 

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36592 العالمة التجارية رقم :  36592
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Class: 18 في الصنف :   18

Applicant Name: Pierre Balmain S.A.S.  .بإسم :  بيير بالمان أس. إيه. أس

Applicant Address :44, Rue François 1Er, 
75008 Paris, France

العنوان :  44، رو فرنسوا 1 إي آر، 75008 باريس، فرنسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Leather and imitation leather  Goods made of 
these materials not included in other classes, 
Namely leather boxes  Leather-board boxes  
Trimmings of leather for furniture  Bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging  
Bags, namely handbags  Holdalls  Backpacks  
Beach bags  Wheeled shopping bags  Satchels  
School bags and satchels  Beltbags  Garment 
bags  Traveling sets  Straps (Leather -)  Attache 
cases  Briefbags  Purses  Vanity cases (not 
fitted) for toiletries and cosmetics  Leatherware  
Small goods of leather, namely wallets  Purses, 
not of precious metal  Card wallets  Key cases  
Animal skins, hides  Trunks and travelling bags  
Umbrellas  Parasols and canes  Whips, harness 
and saddlery  Clothing for pets. All these 
products are for women and children. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والبضائع 

المصنوعة من هذه المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، 
وتحديدًا، الصناديق الجلدية؛ صناديق من ألواح جلدية؛ 

زخارف جلدية لألثاث؛ حقائب )أكياس وأجربة( جلدية 
للتعبئة؛ حقائب، وتحديدًا، حقائب اليد؛ حقائب السفر؛ 
حقائب الظهر؛ حقائب للشاطىء؛ حقائب التسوق ذات 

عجالت؛ حقائب لألوراق والكتب؛ حقائب مدرسية؛ حقائب 
الخصر؛ حقائب المالبس؛ صناديق سفرية؛ أحزمة جلدية؛ 
حقائب صغيرة للوثائق واألوراق؛ محافظ جلدية مسطحة 

للوثائق واألوراق؛ محافظ نقود؛ حقائب صغيرة لمواد 
التواليت ومستحضرات التجميل غير مجهزة؛ مصنوعات 

جلدية؛ منتوجات بحجم صغير من الجلود، وتحديدًا، 
المحافظ؛ محافظ نقود، ليست من معادن نفيسة؛ محافظ 

للبطاقات؛ حافظات مفاتيح؛ جلود الحيوانات الخام أو 
المدبوغة؛ الصناديق والحقائب السفرية؛ المظالت؛ 

الشماسي وعصي الخيزران؛ السياط وأطقم الحيوانات 
والسروج؛ مالبس للحيوانات األليفة. جميع هذه المنتجات 

تقع ضمن المنتجات المخصصة للنساء واألطفال. 

( 83 )

  

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36593 العالمة التجارية رقم :  36593

Class: 25 في الصنف :   25
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Applicant Name: Pierre Balmain S.A.S.  .بإسم :  بيير بالمان أس. إيه. أس

Applicant Address :44, Rue François 1Er, 
75008 Paris, France

العنوان :  44، رو فرنسوا 1 إي آر، 75008 باريس، فرنسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Clothing for women and toddlers, Namely 
dresses  Skirts  Petticoats  Culotte skirts  Suits  
Skirt suits  Dinner suits  Trousers  Shorts  
Bermuda shorts  Pants  Shirts  Blouses  Bodices  
Overalls  Tee-shirts  Sweat shirts  Waistcoats  
Jackets [clothing]  Cardigans  Sweaters  
Pelerines  Parkas  Coats  Gabardines  Rainproof 
clothing  Furs  Stoles  Sashes for wear  Shawls  
Scarves  Clothing gloves  Neckties  Belts 
(clothing)  Socks  Stockings  Tights  Lingerie  
Underwear  Pyjamas  Robes  Swimming 
costumes  Bathwraps  Braces for clothing 
[suspenders]  Footwear (except orthopedic), 
Namely shoes  Sandals  Pumps footwear  Deck 
shoes  Boots  Booties  Slippers  Headgear, 
namely hats  Berets  Caps [headwear]  Sleep 
masks. All these products are for women and 
children. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس النسائية واألطفال، وتحديدًا، الفساتين، التنانير، 

التنانير التحتية؛ التنانير الواسعة؛ البدالت؛ أطقم 
تنانير؛ بدالت للعشاء؛ البنطلونات؛ السراويل القصيرة؛ 
سراويل قصيرة تصل حتى الركبة؛ السراويل الداخلية؛ 

القمصان؛ البلوزات؛ الصدارات؛ األردية السروالية؛ 
القمصان نصف كم )تي - شيرت(؛ السترات الفضفاضة؛ 

الصدريات؛ الجاكيتات )مالبس(؛ سترات من صوف 
محبوك؛ السترات؛ لفاعات لألكتاف؛ الجاكيتات المقلنسة؛ 

المعاطف؛ الجالبيات؛ مالبس ضد المطر؛ الفرو؛ الشيالن؛ 
الزنانير؛ الشاالت؛ األوشحة؛ القفازات )مالبس(؛ ربطات 
العنق؛ األحزمة )مالبس(؛ الجوارب القصيرة؛ الجوارب 

الطويلة؛ األثواب الضيقة؛ المالبس النسائية الداخلية؛ 
المالبس الداخلية؛ البيجامات؛ األرواب؛ أزياء للسباحة؛ 

لفاعات لإلستحمام؛ شياالت للمالبس؛ لباس القدم )عدا 
التجبيرية(، وتحديدًا، األحذية؛ الصنادل؛ أحذية ذات 

كعب عالي؛ أحذية زحف قماش؛ الجزم؛ أحذية على 
شكل جوارب؛ شباشب؛ أغطية الرأس، وتحديدًا، القبعات، 
البيريهات )قبعات مستديرة مسطحة(؛ القالنس )أغطية 

للرأس(؛ أقنعة نوم. جميع هذه المنتجات تقع ضمن 
المنتجات المخصصة للنساء واألطفال. 

( 84 )

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36594 العالمة التجارية رقم :  36594

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: AYA ZAHER SAID ATIYEH بإسم :  ايه زاهر سعيد عطيه 
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Applicant Address :NABLUS - DOWAR 
ALSHOHADA - JAWAL : 0599855755 

العنوان :  نابلس - دوار الشهداء - جوال : 0599855755 

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
DOWAR ALSHOHADA - JAWAL : 0599855755

عنوان التبليغ  : نابلس - دوار الشهداء - جوال : 
0599855755 - فلسطين

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

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

النشاط المكتبي.

( 85 )

 

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36595 العالمة التجارية رقم :  36595

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ja`afar amen Mohammad ershad بإسم :  جعفر امين محمد ارشيد 

Applicant Address :jenin-share`e haifa     العنوان : جنين – شارع فلسطين - مقابل مكتبة العدس

JAWAL : 0599101900       0599101900 : جوال

Applicant for Correspondence:  jenin-share`e 
haifa - JAWAL : 0599101900

عنوان التبليغ  :       جنين – شارع  - مقابل مكتبة العدس
جوال : 0599101900 - فلسطين

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

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

والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، 
الخبز والفطائر والحلويات ن الحلويات المثلجة ، عسل النحل 
والعسل االسود ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح ، الخردل ، 

الخل والصلصات ) التوابل ( ، البهارات والثلج .               

( 86 )

 

Date :20/08/2019 التاريخ :  2019/08/20  

Trademark No.:36596 العالمة التجارية رقم :  36596
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Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: SHAREKET SHAMS 
FALASTEN LTIJAR W ESTERAD AL 
SKJANAT AL SHAMSEH

بإسم :  شركة شمس فلسطين لتجارة واستيراد 
السخانات الشمسيه

Applicant Address :Qalqilyah - share abdel 
rahem al sabee   

العنوان :  قلقيليه - شارع عبد الرحيم السبع     

Applicant for Correspondence:  Qalqilyah - 
share abdel rahem al sabee

عنوان التبليغ  : قلقيليه - شارع عبد الرحيم السبع 
فلسطين

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

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

( 87 )

 

Date :21/08/2019 التاريخ :  2019/08/21  

Trademark No.:36597 العالمة التجارية رقم :  36597

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: SALEH RAJEH 
NASERALLAH ABU SHAEHAB

بإسم :  صالح راجح نصر الله أبو شهاب

Applicant Address :NABLUS AL BALDA 
AL QADEMAH - SOIQ AL BASAL - TEL : 
092339075

العنوان :  نابلس - البلده القديمه - سوق البصل - تلفون: 
092339075

Applicant for Correspondence:  NABLUS AL 
BALDA AL QADEMAH - SOIQ AL BASAL - 
TEL : 092339075

عنوان التبليغ  : نابلس - البلده القديمه - سوق البصل - 
تلفون : 092339075

Goods/Services:
medicinal herbs , medical oils

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اعشاب دوائية ، زيوت طبية 
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( 88 )

 

Date :21/08/2019 التاريخ :  2019/08/21  

Trademark No.:36598 العالمة التجارية رقم :  36598

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Riyad Mujahed Anes 
KHanfer                                                                                    

بإسم :  رياض مجاهد انيس خنفر                                       

Applicant Address :Jenin – silet althaher - 
almarah                                                                                              

العنوان :  :   جنين – سيلة الظهر – المراح  جوال : 
                                                  0598101351 ،    0599789123

Applicant for Correspondence:  Jenin – silet 
althaher - almarah                                                                                           

عنوان التبليغ  : :   جنين – سيلة الظهر – المراح  جوال : 
                                              0598101351 ،    0599789123

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير 
الكحولية ، مشروبات مستخلصة من الفواكة وعصائر 

الفواكة ، شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات .

( 89 )

 

Date :21/08/2019 التاريخ :  2019/08/21  

Trademark No.:36599 العالمة التجارية رقم :  36599

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: AMMAR OMRAN 
OTHMAN SALHAB    

بإسم :  عمار عمران عثمان سلهب   

Applicant Address :AL KHALIL ALQODS 
MIDAN TOWER   

العنوان :  الخليل راس الجورة  عمارة ميدان القدس 
    0599897482
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Applicant for Correspondence:  AL KHALIL 
ALQODS MIDAN TOWER

عنوان التبليغ  : الخليل راس الجورة  عمارة ميدان القدس 
0599897482

Goods/Services:
Visages services beauty salons ,hair dressing 
salons

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صالونات التجميل وصالونات تسريح الشعرو خدمات 

خبراء التجميل 

( 90 )

 

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36602 العالمة التجارية رقم :  36602

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: sharket moassaset alsanabel 
lentaj almwad alghthaeya m.kh.m 

بإسم :  شركة مؤسسة السنابل النتاج المواد الغذائيه 
المساهمة الخصوصية المحدودة م.خ.م

Applicant Address :nablus - almanteqa 
alsenaeya alsharqya share›a alzuyeut   

العنوان :  نابلس / المنطقه الصناعية الشرقية شارع 
الزيوت    

Applicant for Correspondence:  nablus - 
almanteqa alsenaeya alsharqya share›a alzuyeut

عنوان التبليغ  : نابلس / المنطقه الصناعية الشرقية شارع 
الزيوت - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

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

( 91 )

 

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36603 العالمة التجارية رقم :  36603
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Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: KHALED OMAR 
HASANEEN MUNA

بإسم :  خالد عمر حسنين منى 

Applicant Address :NABLUS- MOJAMA› 
BALADIYAT NABLUS AL TEJARE - JAWAL 
: 0599756665   

العنوان :  نابلس - مجمع بلدية نابلس التجاري - جوال : 
    0599756665

Applicant for Correspondence:  NABLUS- 
MOJAMA› BALADIYAT NABLUS AL 
TEJARE - JAWAL : 0599756665

عنوان التبليغ  : نابلس - مجمع بلدية نابلس التجاري - 
جوال : 0599756665

فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear

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

( 92 )

  

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36604 العالمة التجارية رقم :  36604

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: KHALED OMAR 
HASANEEN MUNA

بإسم :  خالد عمر حسنين منى 

Applicant Address :NABLUS- MOJAMA› 
BALADIYAT NABLUS AL TEJARE - 
JAWAL: 0599756665   

العنوان :  نابلس - مجمع بلدية نابلس التجاري - جوال : 
    0599756665

Applicant for Correspondence:  NABLUS- 
MOJAMA› BALADIYAT NABLUS AL 
TEJARE - JAWAL : 0599756665

عنوان التبليغ  : نابلس - مجمع بلدية نابلس التجاري - 
جوال : 0599756665

فلسطين

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

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

النشاط المكتبي.

( 93 )

 

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36608 العالمة التجارية رقم :  36608
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Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: ikat hamza shaheen litbiat al 
gaz al sinaeh al tigarieh

بإسم :  شركة حمزة شاهين لتعبئة الغاز الصناعية 
التجارية

Applicant Address :al khalil        0568918005 العنوان :  الخليل الحاووز الثاني

Applicant for Correspondence:  Attorney 
Humam Al-Qiq, Dura Al-Khalil 0592912028

عنوان التبليغ  : المحامي همام القيق ، دورا الخليل 
0592912028 - فلسطين

Goods/Services:
refrigerators coolers lighting devices heating 
devices

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ثالجات برادات اجهزة انارة اجهزة تدفئة

( 94 )

  

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36609 العالمة التجارية رقم :  36609

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: ikat hamza shaheen litbiat al 
gaz al sinaeh al tigarieh

بإسم :  شركة حمزة شاهين لتعبئة الغاز الصناعية 
التجارية

Applicant Address :al khalil        0568918005 العنوان :  الخليل الحاووز الثاني

Applicant for Correspondence:  Hammam alqiq 
- Hebron 0592912028

عنوان التبليغ  : المحامي همام القيق - دورا الخليل 
0592912028 - فلسطين

Goods/Services:
televisions and adevices

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تلفزيونات شاشات اجهزة صوت

( 95 )

  

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36610 العالمة التجارية رقم :  36610

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: ikat hamza shaheen litbiat al 
gaz al sinaeh al tigarieh

بإسم :  شركة حمزة شاهين لتعبئة الغاز الصناعية 
التجارية
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Applicant Address :al khalil        0568918005 العنوان :  الخليل الحاووز الثاني

Applicant for Correspondence:  Hammam alqiq 
- Hebron 0592912028

عنوان التبليغ  :  المحامي همام القيق - دورا الخليل 
0592912028 - فلسطين

Goods/Services:
washers-mixers-dryers-vacuum cleaner

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غساالت -خالطات-نشافات-مكانس كهربائية

( 96 )

 

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36611 العالمة التجارية رقم :  36611

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: ikat hamza shaheen litbiat al 
gaz al sinaeh al tigarieh

بإسم :  شركة حمزة شاهين لتعبئة الغاز الصناعية 
التجارية

Applicant Address :al khalil        0568918005 العنوان :  الخليل الحاووز الثاني

Applicant for Correspondence:  Attorney 
Humam Al-Qiq, Dura Al-Khalil 0592912028

عنوان التبليغ  : المحامي همام القيق ، دورا الخليل 
0592912028 - فلسطين

Goods/Services:
washers-mixers-dryers-vacuum cleaner

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غساالت -خالطات-نشافات-مكانس كهربائية

( 97 )

 

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36613 العالمة التجارية رقم :  36613

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: ikat hamza shaheen litbiat al 
gaz al sinaeh al tigarieh

بإسم :  شركة حمزة شاهين لتعبئة الغاز الصناعية 
التجارية

Applicant Address :al khalil        0568918005 العنوان :  الخليل الحاووز الثاني

Applicant for Correspondence:  Attorney 
Humam Al-Qiq, Dura Al-Khalil 0592912028

عنوان التبليغ  : المحامي همام القيق ، دورا الخليل 
0592912028 - فلسطين
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Goods/Services:
refrigerators coolers lighting devices heating 
devices

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ثالجات برادات اجهزة انارة اجهزة تدفئة

( 98 )

   

Date :25/08/2019 التاريخ :  2019/08/25  

Trademark No.:36614 العالمة التجارية رقم :  36614

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: ikat hamza shaheen litbiat al 
gaz al sinaeh al tigarieh

بإسم :  شركة حمزة شاهين لتعبئة الغاز الصناعية 
التجارية

Applicant Address :al khalil        0568918005 العنوان :  الخليل الحاووز الثاني

Applicant for Correspondence:  Attorney 
Humam Al-Qiq, Dura Al-Khalil 0592912028

عنوان التبليغ  : المحامي همام القيق ، دورا الخليل 
0592912028 - فلسطين

Goods/Services:
television and audio devives

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تلفزيونات اجهزة صوت

( 99 )

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36615 العالمة التجارية رقم :  36615

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name:  ZAKARIYA NASHAT 
ATAALA AQAD  

بإسم :  زكريا نشأت عطا الله العقاد 

Applicant Address :NABLUS - RAFEDIA - 
JAWAL : 0569011111   

العنوان :  نابلس - رفيديا - جوال :0569011111    

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
RAFEDIA - JAWAL : 0569011111

عنوان التبليغ  : نابلس - رفيديا - جوال :0569011111
فلسطين

Goods/Services:
FISH

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

( 100 )

  

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36616 العالمة التجارية رقم :  36616

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Baja Food Industries Co  بإسم :  شركة باجة للصناعات الغذائية

Applicant Address :PO Box 18994,Riyadh 
11425,Saudi Arabia.

العنوان :  ص ب 18994 ،الرياض 11425 المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- 
PO  box 219 TEL 092389202

شركة سماس للملكية نابلس – شارع رفيديا عمارة برج 
المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219 - فلسطين

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 fat ,prepared 
nuts. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، 

هالم    جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض 
والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة 

لألكل،مكسرات محضرة . 

( 101 )

 

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36617 العالمة التجارية رقم :  36617

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Baja Food Industries Co  بإسم :  شركة باجة للصناعات الغذائية

Applicant Address :PO Box 18994,Riyadh 
11425,Saudi Arabia.

العنوان :  ص ب 18994 ،الرياض 11425 المملكة العربية 
السعودية  
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Applicant for Correspondence:  SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية األرز    التابيوكا 

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

الخل والصلصات    التوابل       البهارات    الثلج. 

( 102 )

  

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36618 العالمة التجارية رقم :  36618

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Baja Food Industries Co  بإسم :  شركة باجة للصناعات الغذائية

Applicant Address :PO Box 18994,Riyadh 
11425,Saudi Arabia.

العنوان :  ص ب 18994 ،الرياض 11425 المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219

فلسطين

Goods/Services:
Grains and agricultural, horticultural and 
forestry products not included in other classes  
live animals  fresh fruits and vegetables  seeds, 
natural plants and flowers  foodstuffs for 
animals, malt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين والغابات غير 
الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات 
الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية 

الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت    الملت. 

( 103 )

 

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36619 العالمة التجارية رقم :  36619
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Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Baja Food Industries Co  بإسم :  شركة باجة للصناعات الغذائية

Applicant Address :PO Box 18994,Riyadh 
11425,Saudi Arabia.

العنوان :  ص ب 18994 ،الرياض 11425 المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
SMAS INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- 
PO  box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة    شراب الشعير    والمياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات. 

( 104 )

  

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36620 العالمة التجارية رقم :  36620

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Baja Food Industries Co  بإسم :  شركة باجة للصناعات الغذائية

Applicant Address :PO Box 18994,Riyadh 
11425,Saudi Arabia.

العنوان :  ص ب 18994 ،الرياض 11425 المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:   SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219 

فلسطين

Goods/Services:
Demonstration of goods, Communication 
media (Presentation of goods on —), for retail 
purposes, Compilation of information into 
computer databases, Data search in computer 
files for others, Distribution of samples, 
Marketing, Modelling for advertising or 
sales promotion, Sales promotion for others, 
Systemization of information into computer 
databases,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عرض السلع،عرض السلع على وسائل االتصال لغايات 

بيعها بالتجزئة،تجميع المعلومات في قواعد بيانات 
الكمبيوتر،البحث عن المعلومات في ملفات كمبيوتر 

لآلخرين،توزيع العينات،التسويق،خدمات إعداد نماذج 
الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات،ترويج المبيعات 

]لآلخرين[،تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 
تجميع البيانات اإلحصائية اإلستفتاء وإستطالع 

اآلراء،خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال
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Statistics (Compilation of---),  Polling Opinion, 
Advertising  business management  business 
administration  office functions, Marketing 
research, Telemarketing services, Trade 
fairs (Organization of-) for commercial or 
advertising purposes, Advertising by mail 
order, On-line advertising on a computer 
network 

وتفعيل النشاط المكتبي،أبحاث التسويق،خدمات 
التسويق عبر الهاتف،الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي

تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية،اإلعالن 
والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر 

( 105 )

 

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36621 العالمة التجارية رقم :  36621

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Baja Food Industries Co  بإسم :  شركة باجة للصناعات الغذائية

Applicant Address :PO Box 18994,Riyadh 
11425,Saudi Arabia.

العنوان :  ص ب 18994 ،الرياض 11425 المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:   SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219

فلسطين

Goods/Services:
Services for providing food and drink, 
temporary accommodation, Cafes, Cafeterias, 
Catering (Food and drink—), Self-service 
restaurants, Snack-bars restaurants, Canteens. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت و 
المطاعم والمقاهي و الكافتيريات و التزويد بالطعام 

والشراب و مطاعم الخدمة الذاتية و مطاعم تقديم 
الوجبات الخفيفة والمطاعم المؤقتة او المتنقلة 

)الكانتينات( 

( 106 )

 

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36622 العالمة التجارية رقم :  36622

Class: 9 في الصنف :   9
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Applicant Name: Zhejiang Yankon Group Co., 
Ltd 

بإسم :  زهيجيانغ يانكون جروب ال تي دي. 

Applicant Address :No.568 West Renmin 
Avenue, CAOE Street, Shangyu, Shaoxing, 
Zhejiang, China

العنوان :  رقم 568 ويست رنمين أفنيو، كاوي ستريت، 
شانغيو ، شاوكسينغ، زهيجيانغ، الصين  

Applicant for Correspondence:  SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219

Goods/Services:
materials for electricity mains [wires, 
cables],switches, electric, sockets, plugs and 
other contacts [electric connections],circuit 
breakers, control panels [electricity],relays, 
electric, light dimmers [regulators], electric, 
covers for electric outlets, lighting ballasts, 
voltage surge protectors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد مصادر الكهرباء الرئيسية ]أسالك وكبالت[،مفاتيح 
كهربائية،قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى ]وصالت 

كهربائية[،مفاتيح قطع الدارات الكهربائية،لوحات 
ِـّالت كهربائية،خافتات ]منظمات[  تحكم ]كهربائية[،ُمرح

]كهربائية[ للضوء،أغطية للمخارج الكهربائية،كوابح 
إضاءة،أدوات واقية من التغير المفاجئ في الفلطية. 

( 107 )

 

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36623 العالمة التجارية رقم :  36623

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Zhejiang Yankon Group Co., Ltd.  .بإسم :  زهيجيانغ يانكون جروب ال تي دي

Applicant Address :No.568 West Renmin 
Avenue, CAOE Street, Shangyu, Shaoxing, 
Zhejiang, China

العنوان :  رقم 568 ويست رنمين أفنيو، كاوي ستريت، 
شانغيو ، شاوكسينغ، زهيجيانغ  

Applicant for Correspondence:  SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219

Goods/Services:
(lamps, sockets for electric lights, lighting 
apparatus and installations, chandeliers, 
ceiling lights, germicidal lamps for purifying 
air, miners&apos; lamps ,lights, electric, for 
Christmas trees ,searchlights ,street lamps, 
aquarium lights, light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus ,fluorescent tube 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مصابيح،مآخذ لألضواء الكهربائية،أجهزة ومنشآت 

لإلضاءة،ثريات،أضواء السقف،مصابيح مبيدة للجراثيم 
لتنقية الهواء،مصابيح مناجم،أضواء كهربائية لشجرة 

عيد الميالد،أضواء كاشفة،مصابيح للشوارع،أضواء 
أحواض السمك،أجهزة إضاءة بصمامات ثنائية للضوء 

)LED(،أنابيب فلورية 



66 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

( 108 )

 

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36624 العالمة التجارية رقم :  36624

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Shareket Axi Lil Esterat W Al 
Estread W Al Estethmar 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار 

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

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - فلسطين  

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine. 

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابون ومستحضرات التجميل، مستحضرات الشعر، 
مستحضرات  التنظيف، ورعاية وتجميل الجلد وفروة 

الرأس والشعر، ومنتجات تصفيف الشعر، صبغات 
الشعر، مستضحرات التبييض، الصبغات ومستحضرات 

الصبغات. 

( 109 )

 

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36625 العالمة التجارية رقم :  36625

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Sharekat pal qwanzo home 
lil&apos;adwat almunzilia 

بإسم :  شركة بال كوانزو هوم لالدوات المنزليه 

Applicant Address :Ramallah/ Al-Berieh/ Om 
AL Sharayet / Mafraq Ballot

العنوان :  رام الله / البيرة/ ام الشرايط/ مفرق بلوط  
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Applicant for Correspondence:  Ramallah/ 
Rukab St/Tannous Building 

عنوان التبليغ  : رام الله / شارع ركب/ عمارة طنوس 
فلسطين

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers  
combs and sponges  brushes    except paint 
brushes     brush  making materials  articles for 
cleaning purposes  steelwool  unworked or semi  
worked glass    except glass used in building     
glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط 
وأسفنج، فراشي    عدا فراشي التلوين أو الدهان   ، مواد 

صنع الفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير 
مشغول أو زجاج شبه مشغول    عدا الزجاج المستعمل 

في المباني   ، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني 
خزفية غير واردة في فئات أخرى. 

QWANZO اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم منح حماية على كلمة

( 110 )

 

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36626 العالمة التجارية رقم :  36626

Class: 27 في الصنف :   27

Applicant Name: Sharekat pal qwanzo home 
lil&apos;adwat almunzilia 

بإسم :  شركة بال كوانزو هوم لالدوات المنزليه 

Applicant Address :Ramallah/ Al-Berieh/ Om 
AL Sharayet / Mafraq Ballot

العنوان :  رام الله / البيرة/ ام الشرايط/ مفرق بلوط  

Applicant for Correspondence:  Ramallah/ 
Rukab St/Tannous Building 

عنوان التبليغ  : رام الله / شارع ركب/ عمارة طنوس 
فلسطين

Goods/Services:
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors  
wall hangings    non  textile   . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش 

األرضيات ومواد أخرى لتغطية األرضيات القائمة ومطرزات 
تعلق على الجدران    من مواد غير نسيجية   . 

QWANZO اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم منح حماية على كلمة
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( 111 )

  

Date :26/08/2019 التاريخ :  2019/08/26  

Trademark No.:36627 العالمة التجارية رقم :  36627

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: Sharekat pal qwanzo home 
lil&apos;adwat almunzilia 

بإسم :  شركة بال كوانزو هوم لالدوات المنزليه 

Applicant Address :Ramallah/ Al-Berieh/ Om 
AL Sharayet / Mafraq Ballot

العنوان :  رام الله / البيرة/ ام الشرايط/ مفرق بلوط  

Applicant for Correspondence:  Ramallah/ 
Rukab St/Tannous Building 

عنوان التبليغ  : رام الله / شارع ركب/ عمارة طنوس 
فلسطين

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames  goods    not 
included in other classes    of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother  of  pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات    غير الواردة 

في فئات أخرى    المصنوعة من الخشب أو الفلين أو 
القصب أو الخيزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو 
العاج أو عظم فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار 

أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد 
البالستيكية. 

QWANZO اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم منح حماية على كلمة

( 112 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36628 العالمة التجارية رقم :  36628

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: RAWAN RADI ABDEL 
QADER ARAFAT

بإسم :  رضوان راضي عبد القادر عرفات
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Applicant Address :NABLUS - SHARE› AL 
MARKAZ AL TEJARE - TEL 092374963   

العنوان :  نابلس شارع المركز التجاري تلفون 
    092374963

Applicant for Correspondence:  NABLUS - SHARE› 
AL MARKAZ AL TEJARE - TEL 092374963

عنوان التبليغ  : نابلس شارع المركز التجاري تلفون 
092374963 - فلسطين

Goods/Services:
MOLASSES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعسل

( 113 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36629 العالمة التجارية رقم :  36629

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: DEYYA AA ALSAEED بإسم :  ضياء احمد عبد المغني السعيد

Applicant Address :HEBRON AL SALAM ST       0599660253  العنوان :  الخليل اول شارع السالم

Applicant for Correspondence:  HEBRON AL 
SALAM ST

عنوان التبليغ  : الخليل اول شارع السالم  0599660253
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

( 114 )

  

Date :27/08/2019  التاريخ : 2019/08/27  

Trademark No.:36630 العالمة التجارية رقم :  36630

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: DEYYA AA ALSAEED بإسم :  ضياء احمد عبد المغني السعيد
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Applicant Address :HEBRON AL SALAM ST       0599660253  العنوان :  الخليل اول شارع السالم

Applicant for Correspondence:  HEBRON AL 
SALAM ST

عنوان التبليغ  : الخليل اول شارع السالم  0599660253
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ 

التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 

عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

( 115 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36631 العالمة التجارية رقم :  36631

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name: S-Oil Corporation  بإسم :  أس-اويل كوربوريشن

Applicant Address :Baekbeom-ro 192 
(Gongduk-dong), Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

العنوان :  بيكبيوم- رو  192 )جونغدك-دونغ(، مابو-جو، 
سيئول، جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Sulfuric acid  sulfides  methyl benzene   
benzene-based acids   benzene derivatives  
ethane   toluene  anti-knock substances for 
internal combustion engines   detergent 
additives to petrol   anti-boil preparations 
for engine coolants  chemical preparations 
for decarbonising engines  fuel-saving 
preparations  chemical additives for fuels of 
prime mover   anti-tarnishing chemicals for 
windows  antifreeze   brake fluid   coolants for 
vehicle engines   fluids for hydraulic circuits  
transmission fluid  power steering fluid 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حمض الكبريتيك؛ الكبريتيدات؛ بنزين المثيل؛ األحماض 

التي أساسها البنزين؛ مشتقات البنزين؛ اإليثان؛ التولوين؛ 
المواد المخفضة لألصوات في محركات اإلحتراق الداخلي؛ 
المنظفات المضافة إلى الوقود؛ مستحضرات منع الغليان 
لمبردات المحركات؛ المستحضرات الكيميائية لمحركات 

إزالة الكربونات؛ مستحضرات لتوفير إستهالك الوقود؛ 
المضافات الكيميائية للوقود المستخدم في المحرك 
الرئيسي؛ المواد الكيميائية المضادة لتلوث النوافذ؛ 
سوائل منع التجمد؛ سوائل الكوابح؛ مبردات محركات 
المركبات؛ سوائل الدارات الهيدروليكية؛ سوائل نقل 

الحركة؛ سوائل أنظمة التوجيه اآللي. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االخضر واالصفر 
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( 116 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36632 العالمة التجارية رقم :  36632

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: S-Oil Corporation  بإسم :  أس-اويل كوربوريشن

Applicant Address :Baekbeom-ro 192 
(Gongduk-dong), Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

العنوان :  بيكبيوم- رو  192 )جونغدك-دونغ(، مابو-جو، 
سيئول، جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Hardened oils being hydrogenated oils 
for industrial use  powdered oils and fats 
for industrial purposes  dust suppressing 
compositions  dust removing preparations  
benzene  lubricants  dust binding compositions 
for sweeping  grease for boots  leather preserving 
oil and grease  lamp wicks  lignite  charcoal 
briquettes  anthracite  coal dust featuring of fuel  
firelighters  coal  briquettes  firewood  cannel 
coal  coke  peat for use as fuel  gas oil  light oils  
naphtha  kerosene  illuminating grease  diesel oil  
ligroin  benzine  methylated spirits  petroleum 
ether  coal naphtha  fuel for small furnace  
gasoline featuring of fuel  denaturated fuel 
alcohols  additives for fuels of prime mover not 
of chemicals  crude oil  artificial petroleum  heavy 
oils  coal tar oil  xylene fuel  coal gas  liquefied 
petroleum gases  solidified gases featuring of 
fuel  oil-gas  natural gas  propane for use as fuel  
vaporized fuel mixtures  oils for releasing form 
work for building  industrial gasoline  industrial 
grease  lubricating oil  cutting fluid  industrial 
wax  vegetable wax  raw wax  beeswax  belting 
wax  candles  ozokerite  carnauba wax  Christmas 
tree candles  paraffin wax  yellow beeswax  boiled 
oil  fuel for lighters.. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيوت تصليد بكونها زيوت مهدرجة اللستخدام 

الصناعي؛ مسحوق الزيوت والدهون أللغراض الصناعية؛ 
مركبات تخفيف الغبار؛ مستحضرات إزالة الغبار؛ البنزين؛ 

المزلقات؛ مركبات تثبيت الغبار للكناسة؛ شحم تلميع 
الجزم؛ الجلود الحافظة للنفط والشحوم؛ فتائل المصابيح؛ 

الليجنيت (نوع من الفحم الحجري)؛ القوالب الفحمية؛ فحم 
اإلنثراسايت؛ غبار الفحم الذي يضم الوقود؛ الوالعات (

قداحات)؛ الفحم؛ القوالب؛ الحطب؛ الفحم البني المستخرج 
من الصخر الزيتي؛ فحم الكوك؛ الخث الستخدامه كوقود؛ 

زيت الغاز؛ الزيوت الخفيفة؛ النفط؛ الكيروسين؛ شحم 
اإلنارة؛ الديزل؛ ليغروين [نفط]؛ بنزين؛ الميثيل المحول؛ 

األثير البترولي؛ نفثا الفحم؛ وقود أللفران الصغيرة؛ البنزين 
الذي يضم الوقود؛ الوقود المغير أو المحول؛ مضافات 
وقود المحرك الرئيسي ليست من المواد الكيميائية؛ 

النفط الخام؛ البترول الصناعي؛ الزيوت الثقيلة؛ زيت قار 
الفحم؛ وقود الزيلين؛ الغاز المستخدم إللنارة؛ الغازات 
البترولية المسالة؛ الغازات الصلبة التي تضم الوقود؛ 

غاز النفط؛ الغاز الطبيعي؛ البروبان اللستخدام كوقود؛ 
خلطات الوقود المتبخر؛ الزيوت اللستخدام في أعمال 

البناء؛ البنزين الصناعي؛ الشحم الصناعي؛ زيت التشحيم؛ 
سوائل القطع؛ الشمع الصناعي؛ الشمع النباتي؛ الشمع 

الخام؛ شمع النحل؛ شمع السيور؛ الشموع؛ الشمع الطبيعي؛ 
شمع النخيل؛ وشموع شجرة عيد الميالد؛ شمع البارافين؛ 

شمع النحل األصفر؛ الزيت المغلي؛ وقود للوالعات. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االخضر واالصفر 
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( 117 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36633 العالمة التجارية رقم :  36633

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: S-Oil Corporation  بإسم :  أس-اويل كوربوريشن

Applicant Address :Baekbeom-ro 192 
(Gongduk-dong), Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

العنوان :  بيكبيوم- رو  192 )جونغدك-دونغ(، مابو-جو، 
سيئول، جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Asphalt  asphalt paving  bitumen  petroleum 
pitch. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األسفلت؛ أسفلت الرصف؛ القار؛ الزفت النفطي. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االخضر واالصفر 

( 118 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36634 العالمة التجارية رقم :  36634

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: S-Oil Corporation  بإسم :  أس-اويل كوربوريشن

Applicant Address :Baekbeom-ro 192 
(Gongduk-dong), Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

العنوان :  بيكبيوم- رو  192 )جونغدك-دونغ(، مابو-جو، 
سيئول، جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Provision of Information regarding loyalty 
rewards card scheme operating system for 
marketing promotion purposes restricted to 
non-financial services  online advertising on 
computer network  promotion services for 
others  commercial information agency services  
marketing services  sales agency services 
featuring solid fuel  sales agency services 
featuring liquid fuel  sales agency services 
featuring gas fuel  sales agency services 
featuring industrial oil  management of loyalty 
discount card for promotion purposes restricted 
to non-financial services  membership card 
management restricted to non-financial services  
management of membership card chain for 
promotion purposes restricted to non-financial 
services  issuing of membership card for 
promotion purposes restricted to non-financial 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير المعلومات المتعلقة بنظام تشغيل بطاقة 
مكافآت الوالء ألغراض الترويج التسويقي التي تقتصر 
على الخدمات غير المالية؛ خدمات اإلعالن عبر اإلنترنت 
على شبكة الكمبيوتر؛ خدمات الترويج اللخرين؛ خدمات 
وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات التسويق؛ خدمات 

وكالة المبيعات التي تتميز بالوقود الصلب؛ خدمات 
وكالة المبيعات التي تتميز بالوقود السائل؛ خدمات 

وكالة المبيعات التي تتميز بالوقود الغازي؛ خدمات وكالة 
المبيعات التي تتميز بالزيت الصناعي؛ خدمات إدارة 

بطاقة خصم الوالء ألغراض الترويج التي تقتصر على 
الخدمات غير المالية؛ خدمات إدارة بطاقة العضوية التي 
تقتصر على الخدمات غير المالية؛ خدمات إدارة سلسلة 

بطاقات العضوية ألغراض الترويج التي تقتصر على 
الخدمات غير المالية؛ خدمات إصدار بطاقة العضوية 

ألغراض الترويج التي تقتصر على الخدمات غير المالية. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االخضر واالصفر 

( 119 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36635 العالمة التجارية رقم :  36635

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: S-Oil Corporation  بإسم :  أس-اويل كوربوريشن

Applicant Address :Baekbeom-ro 192 
(Gongduk-dong), Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

العنوان :  بيكبيوم- رو  192 )جونغدك-دونغ(، مابو-جو، 
سيئول، جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Industrial oil  industrial grease  lubricating oil  
fuels  candles and wicks for lighting  industrial 
oils and fats  dust removing preparations  
lubricants  grease for boots  oils for the 
preservation of leather  lamp wicks  electrical 
energy  solid fuels  gas fuels  liquid fuels  wax 
featuring of raw material  illuminating wax  
fuel for lighters  tinder. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيت الصناعي؛ الشحم الصناعي؛ زيت التشحيم؛ الوقود؛ 

شموع وفتائل إللضاءة؛ الزيوت والشحوم المستعمله 
في الصناعه؛ مستحضرات إزالة الغبار؛ المزلقات؛ شحم 

تلميع الجزم؛ الزيوت لحفظ الجلود؛ فتائل المصابيح؛ 
الطاقة الكهربائية؛ الوقود الصلب؛ الوقود الغازي؛ الوقود 

السائل؛ الشمع الذي يضم المواد الخام؛ شمع اإلنارة؛ وقود 
للوالعات؛ المواد سريعة االلتهاب. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون الذهبي واالسود

( 120 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36636 العالمة التجارية رقم :  36636

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: S-Oil Corporation  بإسم :  أس-اويل كوربوريشن

Applicant Address :Baekbeom-ro 192 
(Gongduk-dong), Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

العنوان :  بيكبيوم- رو  192 )جونغدك-دونغ(، مابو-جو، 
سيئول، جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Industrial oil  industrial grease  lubricating oil  
fuels  candles and wicks for lighting  industrial 
oils and fats  dust removing preparations  
lubricants  grease for boots  oils for the 
preservation of leather  lamp wicks  electrical 
energy  solid fuels  gas fuels  liquid fuels  wax 
featuring of raw material  illuminating wax  
fuel for lighters  tinder 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيت الصناعي؛ الشحم الصناعي؛ زيت التشحيم؛ الوقود؛ 

شموع وفتائل إللضاءة؛ الزيوت والشحوم المستعمله 
في الصناعه؛ مستحضرات إزالة الغبار؛ المزلقات؛ شحم 

تلميع الجزم؛ الزيوت لحفظ الجلود؛ فتائل المصابيح؛ 
الطاقة الكهربائية؛ الوقود الصلب؛ الوقود الغازي؛ الوقود 

السائل؛ الشمع الذي يضم المواد الخام؛ شمع اإلنارة؛ وقود 
للوالعات؛ المواد سريعة االلتهاب 
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Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36637 العالمة التجارية رقم :  36637

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: S-Oil Corporation  بإسم :  أس-اويل كوربوريشن

Applicant Address :Baekbeom-ro 192 (Gongduk-
dong), Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

العنوان :  بيكبيوم- رو  192 )جونغدك-دونغ(، مابو-جو، 
سيئول، جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Industrial oil  industrial grease  lubricating oil  
fuels  candles and wicks for lighting  industrial 
oils and fats  dust removing preparations  
lubricants  grease for boots  oils for the 
preservation of leather  lamp wicks  electrical 
energy  solid fuels  gas fuels  liquid fuels  wax 
featuring of raw material  illuminating wax  
fuel for lighters  tinder. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيت الصناعي؛ الشحم الصناعي؛ زيت التشحيم؛ الوقود؛ 

شموع وفتائل إللضاءة؛ الزيوت والشحوم المستعمله 
في الصناعه؛ مستحضرات إزالة الغبار؛ المزلقات؛ شحم 

تلميع الجزم؛ الزيوت لحفظ الجلود؛ فتائل المصابيح؛ 
الطاقة الكهربائية؛ الوقود الصلب؛ الوقود الغازي؛ الوقود 

السائل؛ الشمع الذي يضم المواد الخام؛ شمع اإلنارة؛ وقود 
للوالعات؛ المواد سريعة االلتهاب. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االخضر واالصفر 

( 122 )

  

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36638 العالمة التجارية رقم :  36638

Class: 35 في الصنف :   35
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Applicant Name: S-Oil Corporation  بإسم :  أس-اويل كوربوريشن

Applicant Address :Baekbeom-ro 192 
(Gongduk-dong), Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

العنوان :  بيكبيوم- رو  192 )جونغدك-دونغ(، مابو-جو، 
سيئول، جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Import-export agencies  sales promotion for 
others  administrative processing of purchase 
orders  marketing  demonstration of goods  
business intermediary and advisory services  
retail store services featuring liquid fuels. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات ترويج 

المبيعات آللخرين؛ خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات 
الشراء؛ خدمات التسويق؛ خدمات عرض البضائع؛ خدمات 

وساطة األعمال وتقديم النصائح؛ خدمات متاجر البيع 
بالتجزئة التي تقدم الوقود السائل. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االخضر واالصفر 

( 123 )

 

Date :27/08/2019 التاريخ :  2019/08/27  

Trademark No.:36639 العالمة التجارية رقم :  36639

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Sharekat Sarab Lesena›t 
Almoasel Waltebegh Mosahama Khososiya

بإسم :  شركة سراب لصناعة المعسل والتبغ مساهمة 
خصوصية  

Applicant Address :Beirzait Almanteqa 
Alsinaiya Emaret Issa Alsabe›    

العنوان :  بيرزيت  المنطقة الصناعية  عمارة عيسى السبع    

Applicant for Correspondence:  Beirzait 
Almanteqa Alsinaiya Emaret Issa Alsabe› 

عنوان التبليغ  : بيرزيت  المنطقة الصناعية  عمارة عيسى 
السبع

فلسطين

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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
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( 124 )

 

Date :28/08/2019  التاريخ : 2019/08/28  

Trademark No.:36640 العالمة التجارية رقم :  36640

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: YIWU FINDER IMPORT & 
EXPORT CO., LTD. 

بإسم :  واييو فايندر امبورت اند اكسبورت كو.، لميتد. 

Applicant Address :Rm 802, Unit 2, No. 3 
Bldg. of Hetangyaju, Yiwu, Jinhua, Zhejiang, 
CHINA                   

العنوان :  ار ام 802، يونيت 2، رقم 3 بلدينغ اوف 
هيتانغياجو، وايو، جنهوا، زهيجيانغ، الصين                     

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

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

Goods/Services:
Agricultural implements other than hand-operated  
Saws [machines]  Electric hammers  Cutting 
machines  Electric hand drills  Spray guns 
for paint  Dynamos  Machines and apparatus 
for polishing [electric]  Pumps [machines]  
Compressed air machines  Mixing machines  
Bearings [parts of machines]  Electric welding 
apparatus  Machines and apparatus for cleaning , 
electric  Lawnmowers [machines]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االدوات الزراعية غير تلك المستعملة يدويا، المناشير 

)االت(، المطارق الكهربائية، االت القطع، الحفارات اليدوية 
الكهربائية، بنادق الرش للدهان، الدينامو، االت واجهزة 

التلميع )كهربائية(، المضخات )االت(، االت الهواء 
المضغوط، االت الخلط، الحماالت )اجزاء من االالت(، اجهزة 

اللحام الكهربائية، االت واجهزة التنظيف الكهربائية، 
جزازات العشب )االت(. 

( 125 )

 

Date :28/08/2019 التاريخ :  2019/08/28  

Trademark No.:36641 العالمة التجارية رقم :  36641

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: YIWU FINDER IMPORT & 
EXPORT CO., LTD. 

بإسم :  واييو فايندر امبورت اند اكسبورت كو.، لميتد. 

Applicant Address :Rm 802, Unit 2, No. 3 Bldg. 
of Hetangyaju, Yiwu, Jinhua, Zhejiang, CHINA                   

العنوان :  ار ام 802، يونيت 2، رقم 3 بلدينغ اوف 
هيتانغياجو، وايو، جنهوا، زهيجيانغ، الصين                     
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Applicant for Correspondence:  Aziz, Fouad 
and Raja Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, 
Ramallah

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

فلسطين

Goods/Services:
Pliers  Spanners [hand tools]  Saws [hand tools]  
Hammers [hand tools]  Scissors  Garden tools, 
hand-operated  Bits [hand tools]  Cutting tools 
[hand tools]  screwdrivers, non-electric  Augers 
[hand tools]  Hobby knives [scalpels]  Wire 
strippers [hand tools]  Nail punches  Riveters 
[hand tools]  Ratchets [hand tools]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكماشات، المفكات )ادوات يدوية(، المناشير )ادوات يدوية(، 

المطارق )ادوات يدوية( المقصات، ادوات البستنة التي 
تعمل يدويا، قطع )ادوات يدوية(، االت القطع )ادوات يدوية(، 

المفكات )غير كهربائية(، بريمات )ادوات يدوية(، سكاكين 
)المشارط(، معريات االسالك )ادوات يدوية(،  مسامير الثقب،  

المسامير  )ادوات يدوية(، المفكات )ادوات يدوية(. 

( 126 )

 

Date :28/08/2019 التاريخ :  2019/08/28  

Trademark No.:36642 العالمة التجارية رقم :  36642

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: PayPal, Inc.  .بإسم :  باي بال، انك

Applicant Address :2211 North First Street, 
San Jose, California 95131 United States of 
America

العنوان :  2211 نورث فيرست ستريت، سان هوزيه، 
كاليفورنيا 95131، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Computer software for processing electronic 
payments and for transferring funds to and 
from others  computer software for creating, 
preparing, managing, sending, processing, 
tracking, and reconciling invoices  computer 
software for issuing receipts regarding mobile 
payment transactions  mobile application 
software for processing electronic payments 
and for transferring funds to and from others  
authentication software for controlling access 
to and communications with computers and 
computer networks  computer hardware for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البرمجيات الحاسوبية لمعالجة عمليات الدفع اإللكترونية 

وتحويل االموال من والى الغير؛ البرمجيات الحاسوبية 
إلنشاء الفواتير وتحضيرها وإدارتها وإرسالها ومعالجتها 

وتعقبها وتسويتها؛ البرمجيات الحاسوبية إلصدار 
اإليصاالت المتعلقة بالمدفوعات التي تتم بواسطة 

األجهزة المحمولة؛ برمجيات تطبيقات األجهزة النقالة 
لمعالجة عمليات الدفع اإللكترونية وتحويل االموال من 

والى الغير؛   برمجيات التوثيق لغاية التحكم بالدخول الى 
الحواسيب والشبكات الحاسوبية واالتصال بها؛ العتاد 

الحاسوبي إلنجاز عمليات الدفع بواسطة بطاقات االئتمان 
وبطاقات السحب والبطاقات المسبقة الدفع وبطاقات
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making, authenticating, facilitating, operating, 
managing, and processing payment transactions 
with credit cards, debit cards, prepaid cards, 
payment cards, gift cards, and other payment 
forms  electronic devices, namely point of sale 
terminals, chip card readers, credit card readers, 
payment card readers, mobile card readers, 
charging stands  magnetic encoded and coded 
card readers  card readers for payment and 
credit cards  magnetically encoded credit cards 
and payment cards. 

الدفع وقسائم  الهدايا وغيرها من أشكال الدفع وتوثيقها 
وتسهيلها وإجرائها وإدارتها ومعالجتها؛ األجهزة 

اإللكترونية وتحديدًا األجهزة الطرفية المستخدمة في 
نقاط البيع وقارئات البطاقات المزودة بشريحة وقارئات 

بطاقات االئتمان وقارئات بطاقات الدفع وقارئات البطاقات 
عبر األجهزة النقالة ومساند الشحن؛ قارئات البطاقات 

زة؛ قارئات البطاقات  المغناطيسية المشفرة والُمَرمَّ
لعمليات الدفع والبطاقات االئتمانية؛ بطاقات الدفع 

زة مغناطيسيًا.  المشفرة والُمَرمَّ
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Date :28/08/2019 التاريخ :  2019/08/28  

Trademark No.:36643 العالمة التجارية رقم :  36643

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: PayPal, Inc.  .بإسم :  باي بال، انك

Applicant Address :2211 North First Street, 
San Jose, California 95131 United States of 
America

العنوان :  2211 نورث فيرست ستريت، سان هوزيه، 
كاليفورنيا 95131، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Financial services, namely, electronic funds 
transfer  clearing and reconciling financial 
transactions  providing a wide variety of 
payment and financial services, namely, 
credit card services, issuing credit cards and 
lines of credit, electronic payment services 
involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data, bill payment 
services with guaranteed payment delivery, 
all conducted via a global communications 
network  credit card and debit card transaction 
processing services  providing payment and 
financial services, namely, creating, preparing,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمات المالية وتحديدًا خدمات التحويل االلكتروني 

لألموال؛ المقاصة وتسوية المعامالت المالية؛ توفير 
مجموعة كبيرة من خدمات الدفع والخدمات المالية 
وتحديدًا خدمات بطاقات االئتمان وإصدار بطاقات 

االئتمان واالعتمادات االئتمانية وخدمات الدفع 
اإللكتروني التي تشمل خدمات الدفع اإللكتروني التي 

تشمل معالجة بينات دفع الفواتير ونقلها الحقًا وخدمات 
دفع الفواتير مع ضمانة تسليم الدفعة ويتم كل ما سبق 

ذكره عبر شبكة اتصاالت عالمية؛ خدمات معالجة معامالت 
بطاقات االئتمان وبطاقات السحب؛ توفير خدمات الدفع 

والخدمات المالية وتحديدًا إنشاء الفواتير وتحضيرها 
وإدارتها وإرسالها ومعالجتها وتعقبها وتسويتها؛
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managing, sending, processing, tracking, and 
reconciling invoices  reimbursement of funds for 
disputed items in the field of electronic payment 
purchases  providing purchase protection services 
for goods and services purchased by others via a 
global computer network and wireless networks  
credit card transaction processing services  
credit services, namely, providing revolving 
credit account services  bill payments services  
providing electronic mobile payment services 
for others  credit card and payment processing 
services  electronic foreign exchange payment 
processing  payment processing services, namely, 
providing virtual currency transaction processing 
services for others. 

سداد االموال المتعلقة بالمواد المتنازع عليها في مجال 
المشتريات عن طريق الدفع االلكتروني؛ توفير خدمات 

حماية عملية الشراء للمنتجات والخدمات التي يتم 
شراؤها من الغير عبر شبكة حاسوبية عالمية وشبكات 

السلكية؛ خدمات معالجة معامالت بطاقات االئتمان؛ 
خدمات االئتمان وتحديدا توفير خدمات حساب االئتمان 

الدوار؛ خدمات دفع الفواتير؛ توفير  خدمات الدفع 
االلكتروني النقال للغير؛ خدمات بطاقات االئتمان ومعالجة 

عمليات الدفع؛ خدمات عمليات الدفع االلكترونية لصرف 
العمالت األجنبية؛ خدمات معالجة عمليات الدفع وتحديدا 
توفير خدمات معالجة معامالت العملة االفتراضية للغير. 
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Date :28/08/2019 التاريخ :  2019/08/28  

Trademark No.:36644 العالمة التجارية رقم :  36644

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: PayPal, Inc.  .بإسم :  باي بال، انك

Applicant Address :2211 North First Street, San 
Jose, California 95131 United States of America

العنوان :  2211 نورث فيرست ستريت، سان هوزيه، 
كاليفورنيا 95131، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Providing temporary use of online non-
downloadable software for processing electronic 
payments  providing temporary use of online 
non-downloadable software for creating, 
preparing, managing, sending, processing, 
tracking, and reconciling invoices  providing 
temporary use of online non-downloadable 
software for issuing receipts regarding mobile 
payment transactions  providing temporary use of 
online non-downloadable authentication software 
for controlling access to and communications 
with computers and computer networks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة )ان-الين( غير 

القابلة للتنزيل لمعالجة عمليات الدفع اإللكترونية؛ توفير 
االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة )ان-الين( غير القابلة 

للتنزيل إلنشاء الفواتير وتحضيرها وإدارتها وإرسالها 
ومعالجتها وتعقبها وتسويتها؛ توفير االستخدام المؤقت 

للبرمجيات المباشرة )ان-الين( غير القابلة للتنزيل إلصدار 
اإليصاالت المتعلقة بالمدفوعات التي تتم بواسطة األجهزة 

المحمولة؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات التوثيق 
المباشرة )ان-الين( غير القابلة للتنزيل لغاية التحكم بالدخول 

الى الحواسيب والشبكات الحاسوبية واالتصال بها. 
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Date :28/08/2019 التاريخ :  2019/08/28  

Trademark No.:36645 العالمة التجارية رقم :  36645

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Sharekat Telal  Bethlehem 
Lelfandaqa Wa Alestethmar  Alseyahi 

بإسم :  شركة تالل بيت لحم للفندقة واالستثمار 
السياحي

Applicant Address :Bethlehem / Biet Jala /Alras 
- evarest   

العنوان :  بيت لحم/بيت جاال/ الراس - االفرست    

Applicant for Correspondence:  Bethlehem / 
Biet Jala /Alras - evarest

عنوان التبليغ  : بيت لحم/بيت جاال/ الراس - االفرست
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تأجير وحجز أماكن اإلقامة المؤقتة، التزويد بالطعام 

والشراب، أماكن إقامة السياح، الفنادق ومطاعم

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية على كلمة بيت لحم 
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Date :28/08/2019 التاريخ :  2019/08/28  

Trademark No.:36646 العالمة التجارية رقم :  36646

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Sharekat Cocktail Nablus 
Adiya Ama 

بإسم :  شركة كوكتيل نابلس عادية عامة 

Applicant Address :Alkhalil Ein Sarah        العنوان :  الخليل عين سارة

Applicant for Correspondence:  Amaret Aloul 
Wa Abu Salha – t5- Jawwal: 0598600221 

عنوان التبليغ  : عمارة عالول وأبو صالحة طابق 5 جوال 
0598600221  - فلسطين
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Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرها 

من المشروبات غير الكحولية،
مشروبات مستخلصة من الفواآه وعصائر الفواكه، شراب 

ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات

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 :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36647 العالمة التجارية رقم :  36647

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Raed Raeq Suliman AbuImara بإسم :   رائد رائق سليمان أبو عمارة

Applicant Address :Nablus Rafidia 
Alakadimiya Bejaneb Mat›am Popeys   

العنوان :  نابلس رفيديا األكاديمية بجانب مطعم بوب أيز    

Applicant for Correspondence:  Nablus Rafidia 
Alakadimiya Bejaneb Mat›am Popeys

عنوان التبليغ  : نابلس رفيديا األكاديمية بجانب مطعم 
بوبيز - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة 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

( 132 )

 

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36648 العالمة التجارية رقم :  36648
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Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: NOUH SALIM AA DANDIS      بإسم :  نوح سليم عبد الرزاق دنديس

Applicant Address :AL KHALIL         العنوان :  الخليل دويربان بجانب مدرسة السراحنة
    0599256275

Applicant for Correspondence:  Hebron - 
doerban - 0599256275

عنوان التبليغ  : الخليل دويربان بجانب مدرسة السراحنة      
0599256275

Goods/Services:
tissue paper and food preserve bags and 
garbage badges

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المحارم واكياس حفظ الطعام واكياس النفايات

( 133 )

 

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36649 العالمة التجارية رقم :  36649

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Casio Keisanki Kabushiki 
Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) 

بإسم :  كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا  ) كاسيو 
كومبيوتر كو.، ليمتد( 

Applicant Address :6-2, Hon-machi 1-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, Japan

العنوان :  6-2، هون-ماشي -1تشومي، شيبويا-كو، 
طوكيو، اليابان  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Smart watches  wearable devices  batteries  
battery chargers  charging cables  electrical 
adapters  earphones and headphones  
downloadable mobile applications and software 
for processing, reviewing and editing data from 
smart watches and mobile devices featuring 
global positioning systems, compasses, 
barometers, altimeters, pedometers, heart rate 
meters, accelerometers and thermometers  
smart watches having a radiocontrolled 
function. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ساعات اليد الذكية؛ أجهزة يمكن ارتداؤها؛ البطاريات؛ 

شواحن البطاريات؛ كابالت الشحن؛ المحوالت الكهربائية؛ 
سماعات األذن وسماعات الرأس؛ تطبيقات الهواتف 

المتنقلة القابلة للتحميل وبرمجيات المعالجة، مراجعة 
وتحرير البيانات من الساعات الذكية واألجهزة المتنقلة 
التي تقدم أنظمة تحديد المواقع العالمية ، البوصالت، 
وأجهزة قياس الضغط الجوي، أجهزة قياس االرتفاع، 

وعدادات الخطوات، أجهزة قياس معدل ضربات القلب، 
أجهزة قياس التسارع والحرارة؛ الساعات الذكية ذات 

الوظائف المتحكم بها عبرالراديو 
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Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36650 العالمة التجارية رقم :  36650

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Casio Keisanki Kabushiki 
Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) 

بإسم :  كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا  ) كاسيو 
كومبيوتر كو.، ليمتد( 

Applicant Address :6-2, Hon-machi 1-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, Japan

العنوان :  6-2، هون-ماشي -1تشومي، شيبويا-كو، 
طوكيو، اليابان  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Smart watches  wearable devices  batteries  
battery chargers  charging cables  electrical 
adapters  earphones and headphones  
downloadable mobile applications and software 
for processing, reviewing and editing data from 
smart watches and mobile devices featuring 
global positioning systems, compasses, 
barometers, altimeters, pedometers, heart rate 
meters, accelerometers and thermometers  
smart watches having a radiocontrolled 
function. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ساعات اليد الذكية؛ أجهزة يمكن ارتداؤها؛ البطاريات؛ 

شواحن البطاريات؛ كابالت الشحن؛ المحوالت الكهربائية؛ 
سماعات األذن وسماعات الرأس؛ تطبيقات الهواتف 

المتنقلة القابلة للتحميل وبرمجيات المعالجة، مراجعة 
وتحرير البيانات من الساعات الذكية واألجهزة المتنقلة 
التي تقدم أنظمة تحديد المواقع العالمية ، البوصالت، 
وأجهزة قياس الضغط الجوي، أجهزة قياس االرتفاع، 

وعدادات الخطوات، أجهزة قياس معدل ضربات القلب، 
أجهزة قياس التسارع والحرارة؛ الساعات الذكية ذات 

الوظائف المتحكم بها عبرالراديو 
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Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36651 العالمة التجارية رقم :  36651

Class: 43 في الصنف :   43
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Applicant Name: Sharikat Matam Hungers 
Llwajbat  Al  Sareaa Musahameh Khusuyeh 
Mahdoudah

بإسم :  شركة مطاعم هانجرز للوجبات السريعة مساهمة 
خصوصية محدودة

Applicant Address :Surda Palestine       العنوان :  سردا فلسطين

Applicant for Correspondence:  Surda Palestine عنوان التبليغ  : سردا  - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير االطعمة والمشروبات، االيواء المؤقت.
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Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36652 العالمة التجارية رقم :  36652

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

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 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

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات 
للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛

محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 

محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛



86 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

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)  

سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  

( 137 )

 

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36653 العالمة التجارية رقم :  36653

Class: 9 في الصنف :   9

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

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

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

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Adapters for charging electronic cigarettes  
USB cables for electronic cigarettes  batteries 
for electronic cigarettes  chargers for  electronic 
cigarettes  charging cases for electronic 
cigarettes     electric plugs  plug adaptors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محوالت لشحن السجائر االلكترونية؛ كوابل  USB  للسجائر 

االلكترونية؛ بطاريات للسجائر االلكترونية؛ شواحن 
للسجائر االلكترونية؛ علب شحن للسجائر االلكترونية؛ 

قوابس الكترونية؛ محوالت قوابس 

( 138 )

  

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  
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Trademark No.:36654 العالمة التجارية رقم :  36654

Class: 11 في الصنف :   11

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

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

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

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محمصات تبغ؛ تركيبات تبريد للتبغ؛ خيوط تسخين, 

كهربائية؛ مسخنات كهربائية؛ اجهزة توليد البخار 

( 139 )

  

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36655 العالمة التجارية رقم :  36655

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

Goods/Services:
Cigarettes  tobacco  tobacco and 
smokers&apos; articles  humidors  tobacco 
substitutes  lighter flints  matches  cigar 
cutters  cigars   ashtrays for smokers  electronic 
cigarettes  sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes  cleaning implements for 
 electronic cigarettes  cleaning brushes for

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

تبغ؛ حجر الوالعة؛ اعواد الثقاب؛ قطاعات سيجار؛ 
سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر الكترونية؛ 
اعواد لتنظيف وتعقيم السجائر االلكترونية؛  ادوات 

تنظيف السجائر االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر 
االلكترونية؛ لبادات تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي
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electronic cigarettes  pads for cleaning 
electronic cigarettes  brushes for cleaning 
 electronic cigarettes  sticks for cleaning 
electronic cigarettes  liquid solutions for 
cleaning electronic cigarettes  electronic 
 cigarette cartridges  protective cases for 
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   atomizers for electronic 
cigarettes  cleaners for electronic cigarettes  
liquid solutions for use in electronic cigarettes  
decorative  covers for electronic cigarettes  
electric cleaners for electronic cigarettes  
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic  cigarettes  smokers&apos; articles 
(including lighters for smokers)  USB adapters 
for electronic cigarettes 

لتنظيف السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر 
االلكترونية؛ محاليل سائلة لتنظيف  السجائر االلكترونية؛ 

علب السجائر االلكترونية؛ علب لحماية السجائر 
االلكترونية؛ محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام 
في السجائر اإللكترونية؛ علبة تغطية  الجهزة السجائر 
االلكترونية؛ سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ مرذاذ 

للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر االلكترونية؛ 
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ علب 
مزينة للسجائر االلكترونية؛  منظفات كهربائية للسجائر 

االلكترونية؛ منكهات بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 
في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 

الوالعات للمدخنين(؛ محول  USB  للسجائر االلكترونية 

( 140 )

 

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36656 العالمة التجارية رقم :  36656

Class: 9 في الصنف :   9

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

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

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

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

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

Goods/Services:
Batteries for electronic cigarettes  electric plugs  
plug adaptors  Adaptors for charging electronic 
cigarettes  USB cables for  electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بطاريات للسجائر االلكترونية؛ قوابس كهربائية؛ قوابس 

الكترونية؛ محوالت قوابس؛ محوالت لشحن السجائر 
االلكترونية؛ كوابل  USB  للسجائر االلكترونية 
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( 141 )

  

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36657 العالمة التجارية رقم :  36657

Class: 11 في الصنف :   11

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

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

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

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

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محمصات تبغ؛ تركيبات تبريد للتبغ؛ اجهزة توليد البخار؛ 

مسخنات كهربائية؛ خيوط تسخين, كهربائية 

( 142 )

  

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36658 العالمة التجارية رقم :  36658

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Tobacco  electronic cigarettes  tobacco and 
smokers&apos; articles  smokers&apos; articles 
(including lighters for smokers)  tobacco 
 substitutes  cigarettes  cigars  humidors  cigar 
cutters  ashtrays for smokers  matches  lighter 
flints  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  neck chains for  electronic 
cigarettes  atomizers for electronic cigarettes  
protective cases for electronic cigarettes  
decorative covers for  electronic cigarettes  cover 
cases for electronic cigarette devices  sticks for 
cleaning electronic cigarettes  brushes for cleaning 
 electronic cigarettes  cleaners for electronic 
cigarettes  cleaning brushes for electronic 
cigarettes  sticks for cleaning and  disinfecting 
electronic cigarettes  pads for cleaning electronic 
cigarettes  electric cleaners for electronic 
cigarettes  solutions for  cleaning electronic 
cigarettes  cleaning implements for electronic 
cigarettes  USB adapters for electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ؛ السجائر االلكترونية؛ التبغ وادوات المدخنين؛ 

ادوات المدخنين )بما فيها الوالعات للمدخنين(؛ بدائل 
التبغ؛ السجائر؛ سيجار؛ مبخرات؛ قطاعات سيجار؛ منافض 

للمدخنين؛ اعواد ثقاب؛ حجر الوالعة؛  علب السجائر 
االلكترونية؛ محاليل سائلة لالستخدام في السجائر 

االلكترونية؛ منكهات بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 
في السجائر االلكترونية؛ سالسل العنق للسجائر 

االلكترونية؛ مرذاذ للسجائر االلكترونية؛  علب لحماية 
السجائر االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ 

علبة تغطية الجهزة السجائر االلكترونية؛ اعواد 
لتنظيف السجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف وتعقيم السجائر  االلكترونية؛ 
لبادات تنظيف للسجائر االلكترونية؛ منظفات الكترونية 
لتنظيف السجائر االلكترونية؛ محاليل لتنظيف السجائر 
االلكترونية؛ ادوات تنظيف للسجائر االلكترونية؛ محول 

 USB  للسجائر االلكترونية 

( 143 )

 

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36659 العالمة التجارية رقم :  36659

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Motaz Al-Dweik for clothes  بإسم :  شركة معتز الدويك لاللبسة

Applicant Address :Dahiet Al Rasheed, 
Amman, Jordan

العنوان :  ضاحية الرشيد, عمان, االردن  

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

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

Goods/Services:
Clothing, footwear and shoes, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية الرأس 
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( 144 )

 

Date :29/08/2019 التاريخ :  2019/08/29  

Trademark No.:36660 العالمة التجارية رقم :  36660

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Motaz Al-Dweik for clothes  بإسم :  شركة معتز الدويك لاللبسة

Applicant Address :Dahiet Al Rasheed, 
Amman, Jordan

العنوان :  ضاحية الرشيد, عمان, االردن  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions  wholesale and 
retail services 

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

النشاط المكتبي وخدمات البيع بالجملة والمفرق  

( 145 )

 

Date :01/09/2019 التاريخ :  2019/09/01  

Trademark No.:36661 العالمة التجارية رقم :  36661

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: SHAANXI HEAVY-DUTY 
AUTOMOBILE CO., LTD. 

بإسم :  شانكسي هيفي - ديوتي أوتوموبيل كو.، ال تي 
دي. 

Applicant Address:   JINGWEI INDUSTRIAL 
PARK, XI›AN ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, 
XI›AN 710200, SHAANXI, P.R.CHINA

العنوان :  جينجواي اندستريال بارك، اكسي ان 
ايكونوميك اند تكنولوجيكال ديفلوبمانت زون، اكسي;ان 

710200، شانكسي، جمهورية الصين الشعبية  

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

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



92 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

Goods/Services:
Vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail  axles for vehicles  transmissions for land 
vehicles  clutches for land vehicles  driverless 
cars [autonomous cars]  gear boxes for land 
vehicles  automobile chassis  bodies for 
vehicles  transmission shafts for land vehicles  
lorries  engines for land vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المركبات للتنقل بواسطة البر أو الجو أو الماء أو السكك 
الحديدية؛ محاور دواليب المركبات؛ آليات نقل الحركة 
للمركبات البرية؛ قابضات )كلتشات( للمركبات البرية؛ 

سيارات بدون سائق ]سيارات القيادة الذاتية[؛ صناديق 
مسننات للمركبات البرية؛ شاسيهات سيارات؛ هياكل 

المركبات؛ أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية؛ شاحنات؛ 
مكائن للمركبات البرية 

( 146 )
 

Date :01/09/2019 التاريخ :  2019/09/01  

Trademark No.:36662 العالمة التجارية رقم :  36662

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: SHAANXI HEAVY-DUTY 
AUTOMOBILE CO., LTD. 

بإسم :  شانكسي هيفي - ديوتي أوتوموبيل كو.، ال تي 
دي. 

Applicant Address:   JINGWEI INDUSTRIAL 
PARK, XI›AN ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, 
XI›AN 710200, SHAANXI, P.R.CHINA

العنوان :  جينجواي اندستريال بارك، اكسي ان 
ايكونوميك اند تكنولوجيكال ديفلوبمانت زون، اكسي;ان 

710200، شانكسي، جمهورية الصين الشعبية  

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

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

Goods/Services:
Vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail  axles for vehicles  transmissions for land 
vehicles  clutches for land vehicles  driverless 
cars [autonomous cars]  gear boxes for land 
vehicles  automobile chassis  bodies for 
vehicles  transmission shafts for land vehicles  
lorries  engines for land vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المركبات للتنقل بواسطة البر أو الجو أو الماء أو السكك 
الحديدية؛ محاور دواليب المركبات؛ آليات نقل الحركة 
للمركبات البرية؛ قابضات )كلتشات( للمركبات البرية؛ 

سيارات بدون سائق ]سيارات القيادة الذاتية[؛ صناديق 
مسننات للمركبات البرية؛ شاسيهات سيارات؛ هياكل 

المركبات؛ أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية؛ شاحنات؛ 
مكائن للمركبات البرية 

( 147 )

 

Date :01/09/2019  التاريخ : 2019/09/01  

Trademark No.:36663 العالمة التجارية رقم :  36663
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Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharهikat Al-Qassrawi 
Altijariah Wa AlSenaieah Almosahemah 
Alkhsosiah Almahdudah

بإسم :  شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Alkhalil / - Tel: 2233950       2233950 :العنوان :  الخليل / الحرايق

Applicant for Correspondence:  Alkhalil / - Tel: 
2233950

عنوان التبليغ  : الخليل / الحرايق: 2233950
فلسطين

Goods/Services:
flakes made from potato or corn flower

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مصنوعه من دقيق البطاطا او الذرة

( 148 )

 

Date :01/09/2019  التاريخ : 2019/09/01  

Trademark No.:36664 العالمة التجارية رقم :  36664

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: sharket al bezreh altejareia بإسم :  شركة البزرة التجارية

Applicant Address : nablus-sharee mahmmod 
abas jawal 0599777776   

 hg,[ - العنوان :  نابلس- شارع محمود عباس
    05997777776

Applicant for Correspondence:   nablus-sharee 
mahmmod abas jawal 0599777776

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع محمود عباس  - جوال 
05997777776 - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة 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

( 149 )

 

Date :01/09/2019 التاريخ :  2019/09/01  

Trademark No.:36665 العالمة التجارية رقم :  36665
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Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: sharket al bezreh altejareia بإسم :  شركة البزرة التجارية

Applicant Address : nablus-sharee mahmmod 
abas jawal 0599777776   

العنوان :  نابلس- شارع محمود عباس - 05997777776    

Applicant for Correspondence:   nablus-sharee 
mahmmod abas jawal 0599777776

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع محمود عباس - جوال : 
05997777776 - فلسطين

Goods/Services:
Education. providing of training. entertainment.
sporting and cultural  activities.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم والتهذيب ،التدريب،الترفيه،االنشطة الرياضية 

والثقافية 

( 150 )

 

Date :01/09/2019 التاريخ :  2019/09/01  

Trademark No.:36666 العالمة التجارية رقم :  36666

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: sharket aldafatyen lilealam w 
edarit el hadath

بإسم :  شركة الضفتين لالعالم وادارة الحدث

Applicant Address : nablus-sharee mahmmod 
abas jawal 0599777776   

العنوان :  نابلس- شارع محمود عباس 05997777776    

Applicant for Correspondence:   nablus-sharee 
mahmmod abas jawal 0599777776

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع محمود عباس 
05997777776 - فلسطين

Goods/Services:
radio and tv broadcasting services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات البث االذاعي والتلفزيوني 

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

( 151 )

 

Date :01/09/2019  التاريخ : 2019/09/01  

Trademark No.:36667 العالمة التجارية رقم :  36667
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Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: sharket al bezreh altejareia بإسم :  شركة البزرة التجارية

Applicant Address : nablus-sharee mahmmod 
abas jawal 0599777776   

العنوان :  نابلس- شارع محمود عباس - 05997777776    

Applicant for Correspondence:   nablus-sharee 
mahmmod abas jawal 0599777776

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع محمود عباس  - جوال 
0599777776 - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة 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

( 152 )
 

Date :01/09/2019 التاريخ :  2019/09/01  

Trademark No.:36668 العالمة التجارية رقم :  36668

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 
08760, MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه2-, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, 
برشلونة, اسبانيا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Vehicles  apparatus for locomotion by land  
Cars  Parts and fittings for vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات 

المركبات 

( 153 )

 

Date :01/09/2019 التاريخ :  2019/09/01  

Trademark No.:36669 العالمة التجارية رقم :  36669
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Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

بإسم :  راين بيفيريج كومباني ال ال سي 

Applicant Address : 1547 N. Knowles Ave., Los 
Angeles, California 90063 USA 

العنوان :   1547 ان. نولز افي., لوس انجلوس, كاليفورنيا 
90063 الواليات المتحدة االمريكية  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Carbonated and non-carbonated energy 
drinks  soft drinks  sports drinks  performance 
beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات الطاقة المكربنة وغير المكربنة؛ المشروبات 

الخفيفة؛ المشروبات الرياضية؛ مشروبات االداء 

( 154 )

 

Date :01/09/2019 التاريخ :  2019/09/01  

Trademark No.:36670 العالمة التجارية رقم :  36670

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Sharekat Aprile Lilesthmar 
Alsiyahi Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة ابريل لالستثمار السياحي مساهمة 
خصوصية 

Applicant Address :Ramallah Shar&apos;e 
Alterah Emaret Crown Suite Altabeq Alardi

العنوان :  رام الله شارع الطيرة عمارة كراون سويت الطابق 
االرضي  

Applicant for Correspondence:  Almohamieh 
Noura Hawwari Ramallah ALersal Jawwal 
0598314618

عنوان التبليغ  : المحامية نورا هواري  رام الله االرسال 
جوال 0598314618 

فلسطين

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

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



97 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

( 155 )

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36673 العالمة التجارية رقم :  36673

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharekat Aldeek 
Intarnashunal Liltujarih Waltasdir Mosahama 
Khososiya 

بإسم :   شركة الديك انترناشونال للتجاره واالستيراد 
والتصدير مساهمة خصوصية

Applicant Address :Mojam›a Alnabali Walfares 
Alersal Altabeq Alrab›a   

العنوان :  مجمع النبالي والفارس  االرسال  الطابق الرابع     

Applicant for Correspondence:  Mojam›a 
Alnabali Walfares Alersal Altabeq Alrab›a

عنوان التبليغ  : مجمع النبالي والفارس  االرسال  الطابق 
الرابع جوال 059919196 - فلسطين

Goods/Services:
Dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور

( 156 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36674 العالمة التجارية رقم :  36674

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: majdi «ahmad subhi» khader 
khader and sons

بإسم :  مجدي )أحمد صبحي( خضر خضر وأوالده  

Applicant Address :nablus-rafedya west of the 
old campus of  an-najah national university    

العنوان :  نابلس-رفيديا- غرب الحرم القديم لجامعة 
النجاح الوطنية جوال /0599746749    

Applicant for Correspondence:  nablus-rafedya 
west of the old campus of  an-najah national 
university 

عنوان التبليغ  : نابلس-رفيديا- غرب الحرم القديم لجامعة 
النجاح الوطنية جوال /0599746749

فلسطين
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Goods/Services:
paper and paperboard, articles made of paper 
, paperboard and articles therof ,printed 
material, newspapers, periodicals, book and 
binding materials , photographs and stationary 
,stationery,artists materials,paint brushes, 
typewriters(officefurniture) excluding machines 
, playing cards (hardness), printing letters and 
cliches.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الورق والمواد المصنوعه من الورق والورق المقوى )كرتون( 

والمواد المصنوعه منه والمواد المطبوعه والصحف 
والنشرات والكتب ومواد التجليد والصور الفوتوغرافية 
والمواد الصمغية المتعلقة بالقرطاسية ومواد الفنانين 

وفراشي الدهان واالالت الكاتبة )ماكنات التصوير( 
ولوازم المكاتب)باستثناء االثاث( وادوات التعليم 

والتهذيب)باستثناء االالت( واواراق اللعب )الشدة( 
وحروف الطباعة والكليشهات .

( 157 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36676 العالمة التجارية رقم :  36676

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Blue Ocean Co. For 
Manufacturing Detergents and Disinfectants 

بإسم :  شركة المحيط االزرق لصناعة المنظفات 
والمطهرات 

Applicant Address :Amman – Al-Qastal , P.O. 
Box 840791 - Amman 11181- Jordan

العنوان :  عمان – القسطل ، ص.ب 840791 – عمان 
11181 - االردن  

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.ب.768 

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدالنية وبيطرية ، مستحضرات صحية 

لغايات طبية ، مواد واغذية حمية معدة لالستعمال الطبي 
او البيطري

واغذية للرضع واالطفال ، مكمالت للحمية الغذائية 
لإلنسان والحيوان ؛ لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو 

األسنان وشمع طب
االسنان ، مطهرات ، مستحضرات إلبادة الحشرات 

والحيوانات الضارة ، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب. 
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( 158 )

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36677 العالمة التجارية رقم :  36677

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Blue Ocean Co. For 
Manufacturing Detergents and Disinfectants 

بإسم :  شركة المحيط االزرق لصناعة المنظفات 
والمطهرات 

Applicant Address :Amman – Al-Qastal , P.O. 
Box 840791 - Amman 11181- Jordan

العنوان :  عمان – القسطل ، ص.ب 840791 – عمان 
11181 - االردن  

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.ب.768 

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدالنية وبيطرية ، مستحضرات صحية 

لغايات طبية ، مواد واغذية حمية معدة لالستعمال الطبي 
او البيطري

واغذية للرضع واالطفال ، مكمالت للحمية الغذائية 
لإلنسان والحيوان ؛ لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو 

األسنان وشمع طب
االسنان ، مطهرات ، مستحضرات إلبادة الحشرات 

والحيوانات الضارة ، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب. 

( 159 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36678 العالمة التجارية رقم :  36678

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Blue Ocean Co. For 
Manufacturing Detergents and Disinfectants 

بإسم :  شركة المحيط االزرق لصناعة المنظفات 
والمطهرات 

Applicant Address :Amman – Al-Qastal , P.O. 
Box 840791 - Amman 11181- Jordan

العنوان :  عمان – القسطل ، ص.ب 840791 – عمان 
11181 - االردن  
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Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property Nablus, Galarya Center, 
P.O.Box 768 

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل في 
غسل وكي المالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي
وكشط ، صابون ، عطور وزيوت عطرية ، غسول) لوشن ( 

للشعر ، منظفات اسنان

( 160 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36680 العالمة التجارية رقم :  36680

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: shareket maleh o helo 
llma›kolat aladiyeh alameh 

بإسم :  شركة مالح وحلوللمأكوالت العادية العامة

Applicant Address :nablus- rafidea- 
tel:05995555747

العنوان :  نابلس - رفيديا - تلفون : 0599555747

Applicant for Correspondence:  nablus- rafidea- 
tel:05995555747

عنوان التبليغ  : نابلس - رفيديا - تلفون : 0599555747
فلسطين

Goods/Services:
sweets

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويات

( 161 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36681 العالمة التجارية رقم :  36681
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Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Sharekat Babel Lelmataam 
Almousahema AL Khsoseah 

بإسم :  شركة بابل للمطاعم المساهمة الخصوصية 
المحدودة

Applicant Address :NABLUS -BET WAZAN - 
TL : 0598908407   

العنوان :  نابلس بيت وزن  تلفون : 0598908407    

Applicant for Correspondence:  NAWAF 
HIJAB LAW OFFICE,NABLUS-SUFIAN ST-
ANTAR BULDING-5 TH FLOUR

عنوان التبليغ  : المحامي نواف حجاب شارع سفيان عمارة 
عنتر - ط 5 جوال رقم 0597770689

فلسطين

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

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

( 162 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36682 العالمة التجارية رقم :  36682

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sharekat Babel Lelmataam 
Almousahema AL Khsoseah 

بإسم :  شركة بابل للمطاعم المساهمة الخصوصية 
المحدودة

Applicant Address :NABLUS -BET WAZAN - 
TL : 0598908407   

العنوان :  نابلس بيت وزن  تلفون : 0598908407    

Applicant for Correspondence:  NAWAF 
HIJAB LAW OFFICE,NABLUS-SUFIAN ST-
ANTAR BULDING-5 TH FLOUR

عنوان التبليغ  : المحامي نواف حجاب شارع سفيان عمارة 
عنتر - ط 5 جوال رقم 0597770689

فلسطين

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

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

النشاط المكتبي.
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( 163 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36683 العالمة التجارية رقم :  36683

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Tareq ziad mohmmad Huorani  بإسم :  طارق زياد محمد حوراني

Applicant Address :Ramallah -Al Bireh / Al 
mahsiry compound floor 5

العنوان :  البيرة - خلف بالزا مول - مجمع المحيسري - ط 
  0597029290 - 5

Applicant for Correspondence:  3rd Floor, 
Ramallah Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - 
Palestine. 

عنوان التبليغ  : المحامي محمود ايوب  - إتقان للخدمات 
اإلستشارية- رام الله - برج رام الله التجاري - ط 3 

فلسطين

Goods/Services:
Drawing designs and construction plans, 
interior decoration design 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رسم تصاميم ومخططات االنشاء , تصميم الديكور 

الداخلي 

( 164 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36684 العالمة التجارية رقم :  36684

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MOHAMMAD BASAM 
ABDALAH ABO EABED

بإسم :  محمد بسام عبد الله ابو عبيد

Applicant Address :TUBAS - AQABA-JAWAL 
: 0569432555   

العنوان :  طوباس - عقابه - جوال 0569432555    

Applicant for Correspondence:  TUBAS - 
AQABA-JAWAL : 0569432555

عنوان التبليغ  : طوباس - عقابه - جوال 0569432555
فلسطين
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Goods/Services:
DATES , AJWA OF DATES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور  ، عجوة التمور

( 165 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36685 العالمة التجارية رقم :  36685

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Pal Gardens agricultural co.  بإسم :  شركة بال جاردنز الزراعية م.خ.م

Applicant Address :Ramallah, Industrial zone, 
Seville ST. 32

العنوان :  رام الله، المنطقة الصناعية، شارع اشبيلية 32  

Applicant for Correspondence:   Adv. Mahdi 
Sinokrot  Ramallah,Industrial zone,Seville ST.32

عنوان التبليغ  : المحامي مهدي سنقرط  رام الله، المنطقة 
الصناعية، شارع اشبيلية 32  - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم    
جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

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

( 166 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36688 العالمة التجارية رقم :  36688

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

بإسم :  فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول 
اسوسيشن )فيفا(  
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Applicant Address :FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, Switzerland

العنوان :  فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming 
goggles, cases, cords and chains for sunglasses 
and eyeglasses  binoculars   magnets and 
decorative magnets  directional compasses  
automotive batteries  electronic instrument 
clusters  thermostats and  radiator caps  
powertrain electronics for motors  body and 
chassis electronics  remote door lock systems  
Hi-Fi audio systems  and components  apparatus 
for recording, transmitting, editing, mixing and 
reproducing of sound and/or images  radios  
 televisions  flat screens  liquid crystal displays  
high definition and plasma screens  home 
cinema systems  video recorders  CD  players, 
portable CD players  DVD players  MP3 
players  apparatus for reading digital music  
cassette players, portable cassette  players  mini-
disc players  portable radios  loudspeakers  
headphones  earphones  microphones  remote 
controls, voice- activated remote control  
navigation apparatus  personal digital assistants 
(PDA)  computers  tablet computers, data 
 processors  computer keyboards  computer 
monitors  modems  computer carrying cases  
computer mice  pads for computer  mouses  
electronic pocket translators  dictating 
machines  electronic notebooks and agendas  
scanners  printers  photocopy  machines  
facsimile machines  telephones, telephone 
answering apparatus  mobile telephones  
mobile phone covers   smartphones, video 
telephones  devices for hands-free use of 
mobile phones  earphones and headsets for 
mobile phones   keyboards for mobile phones  
mobile phone straps  special bags for carrying 
mobile phones   mobile phones with integrated 
 cameras and video cameras  smartwatches  
calculating machines  credit card reading 
machines  cash exchanging

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النظارات، النظارات الشمسية، نظارات رياضية للغوص 

والسباحة، علب، حبال وسالسل للنظارات الشمسية 
والنظارات، مناظير ثنائية العينين، المغناطيس 
والمغناطيس الزيني، بوصالت التوجيه، بطاريات 

السيارات،  لوحات األدوات اإللكترونية الرقمية، 
الترموستات وأغطية المشعاع؛ إلكترونيات مجموعة نقل 

القدرة للمحركات؛ إلكترونيات لجسم وهيكل السيارة؛ 
أنظمة إقفال األبواب عن بعد، أنظمة وأجزاء صوتية عالية 

الجودة،  أجهزة لتسجيل، إرسال، تعديل، دمج ونسخ 
الصوت و/أو الصور، أجهزة الراديو، أجهزة التلفزيون، 
الشاشات المسطحة، شاشات عرض من الكريستال 

السائل، شاشات عالية الوضوح والبالزما، أنظمة السينما 
 المنزلية، أجهزة تسجيل الفيديو، مشغالت األقراص 

المدمجة، مشغالت األقراص المدمجة المحمولة، مشغالت 
أقراص الفيديو الرقمية، مشغالت   MP3، أجهزة لقراءة 

الموسيقى الرقمية، مشغالت الكاسيتات، مشغالت 
 الكاسيتات المحمولة، مشغالت األقراص الصغيرة، أجهزة 

الراديو المحمولة، مكبرات الصوت، سماعات الرأس، 
سماعات األذن، الميكروفونات، أجهزة التحكم عن بعد، 

أجهزة التحكم عن بعد المشغلة بالصوت، أجهزة  المالحة، 
أجهزة المساعدة الشخصية الرقمية، أجهزة الكمبيوتر، 

أجهزة الكمبيوتر اللوحية، معالجات البيانات، لوحات 
مفاتيح الكمبيوتر، شاشات الكمبيوتر، أجهزة المودم، 

علب حمل ألجهزة الكمبيوتر، فأرة  الكمبيوتر، لبادات لفأرة 
الكمبيوتر، أجهزة ترجمة إلكترونية للجيب، آالت إمالئية، 

مذكرات ومفكرات إلكترونية، أجهزة المسح، الطابعات، 
آالت النسخ، آالت الفاكس، الهواتف، أجهزة اإلجابة 

على اإلتصاالت  الهاتفية، الهواتف النقالة، الهواتف 
الذكية، الهواتف المزودة بشاشات عرض الفيديو، أغطية 

الهواتف النقالة، أدوات إلستعمال الهواتف النقالة
دون الحاجة لليدين، سماعات األذن والرأس للهواتف 

النقالة، لوحات  مفاتيح للهواتف النقالة، أربطة للهواتف 
النقالة، حقائب خاصة لحمل الهواتف النقالة، الهواتف 

النقالة مع كاميرات وكاميرات الفيديو مدمجة ؛ ساعات
ذكية ؛اآلالت الحاسبة، اآلالت القارئة لبطاقات اإلئتمان،
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machines   automated teller machines (ATM)  
video cameras, camcorders  photographic 
equipment, cameras [photography], projectors  
 exposed films  photographic slides  flash bulbs  
camera and camera accessory cases and straps  
batteries  karaoke machines  and programs for 
karaoke  video game discs  voice-activated 
or hand-operated game control pads and 
game controllers  virtual  reality headsets  pre-
recorded or downloadable computer software 
including computer game software  computer 
programs and  databases  computer screen 
savers  magnetic, numerical or analogical 
carriers for recording sound or images  video 
discs, video  tapes, magnetic tapes, magnetic 
discs, DVDs, floppy discs, optical discs, 
compact discs, mini-discs, CD ROMs, all the 
 aforementioned being blank or pre-recorded 
with music, sound or images (which may be 
animated)  holograms  magnetic cards   (encoded 
including gift vouchers)  memory adapters 
(computer equipment)  memory cards  memory 
sticks (blank or pre- recorded)  microchip cards  
microchip or magnetic credit cards, microchip 
or magnetic phone cards, microchip or 
magnetic  cards for automated teller and money 
exchange machines  microchip or magnetic 
prepaid cards for mobile phones  microchip 
 or magnetic travel and entertainment cards, 
microchip or magnetic cheque guarantee and 
debit cards  non-magnetic credit  cards of plastic  
electronic numeric blackboard  electronic 
chassis frame control devices for vehicles  
security alarms  electronic  vehicle lock system 
including remote control  windsocks for 
indicating wind direction  solar cells and panels 
for electricity  generation  gauges  distance 
measuring apparatus  speed measuring and 
indication equipment  tire pressure sensor, 
tire pressure  gauge  downloadable electronic 
publications  downloadable electronic maps  
audio receivers  audio amplifiers  television 
tubes   cathode ray tubes   computer software 
and hardware, including set-top boxes which 
can convert, supply, receive and transmit  audio 
and video data  disc drives  semi-conductors  

 آالت الصرافة، ماكينات الصراف اآللي، كاميرات الفيديو، 
كاميرات الفيديو الرقمية، معدات التصوير الفوتوغرافي، 

الكاميرات )التصوير الفوتوغرافي(، المساليط، األفالم 
المكشوفة، شرائح الصور الفوتوغرافية، المصابيح 

 الومضية، علب وأربطة الكاميرات وأكسسوارات الكاميرات، 
البطاريات، آالت وبرامج الكاريوكي، أقراص ألعاب الفيديو، 

منصات تحكم وأجهزة تحكم باأللعاب مشغلة بالصوت 
أو اليدين، سماعات الواقع  االفتراضي، برمجيات ألعاب 

الكمبيوتر المسجلة مسبقًا أو القابلة للتحميل، برامج 
وقواعد بيانات الكمبيوتر، حافظات لشاشات الحواسيب،  
حامالت ممغنطة، رقمية أو قياسية لتسجيل الصوت أو 
الصور، أقراص  فيديو، أشرطة فيديو، أشرطة ممغنطة، 

أقراص ممغنطة، أقراص فيديو رقمية، أقراص مرنة، 
أقراص بصرية، أقراص مدمجة، أقراص صغيرة، أقراص 

مدمجة قارئة للذاكرة فقط، جميعها بكونها فارغة أو 
مسجلة مسبقًا  بالموسيقى، الصوت أو الصور )ممكن 
أن تكون متحركة(، الهولوغرام، الشرائح اإللكترونية 

والبطاقات الممغنطة )مشفرة( المتضمنة قسائم الهدايا، 
مهايئات الذاكرة )معدات كمبيوتر(، بطاقات الذاكرة، 

شرائط الذاكرة   )الفارغة أو المسجلة مسبقًا(، بطاقات ذات 
شرائح إلكترونية، بطاقات إئتمان ذات شرائح إلكترونية 

أو ممغنطة، بطاقات هاتف ذات شرائح إلكترونية أو 
ممغنطة، بطاقات ذات شرائح إلكترونية أو ممغنطة 

لماكينات  الصراف اآللي وآالت الصرافة، بطاقات ذات 
شرائح إلكترونية أو ممغنطة مدفوعة سلفًا للهواتف 

النقالة، بطاقات للسفر والترفيه ذات شرائح إلكترونية أو 
ممغنطة، بطاقات لضمان الشيكات والدفع ذات شرائح 

 إلكترونية أو ممغنطة، بطاقات إئتمان بالستيكية، 
سبورة عددية إلكترونية، أجهزة إلكترونية للتحكم في 
إطار هيكل المركبات، أجهزة إنذار للحماية، نظام إقفال 

إلكتروني للمركبات يتضمن جهاز للتحكم عن بعد،   
 قماش مخروطي الشكل مثبت على عامود لتحديد إتجاه 
الرياح، الخاليا واأللواح الشمسية لتوليد الطاقة، أجهزة 

القياس، أجهزة قياس المسافات، معدات قياس والداللة 
على السرعة، أجهزة تحسس ضغط اإلطارات،  أجهزة 

قياس ضغط اإلطارات، المنشورات اإللكترونية القابلة 
للتحميل، الخرائط اإللكترونية القابلة للتحميل، أجهزة 

إستقبال السمعيات، مضخمات الصوت، أنابيب التلفزيون، 
أنابيب أشعة الكاثود، سوفتووير  وهاردووير الكمبيوتر، 

المتضمنة وحدات اإلستقبال العالمية التي تستطيع 
تحويل، تزويد، إستقبال وإرسال بيانات الصوت والفيديو، 

مشغالت األقراص، أشباه الموصالت، أشباه
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packaged semi-conductors  integrated 
circuits containing programming  used for 
audio, video or computer data processing  
rechargeable batteries  audio and video data 
processors and converters   data transmission 
cables  speedometer cables and service parts  
protective sports helmets  magnetic encoded 
identification  bracelets  electronic tickets, 
encoded  tickets in the form of magnetic cards  
contact lenses, receptacle for the cleaning and 
 storing of contact lenses 

الموصالت المغلفة، الدارات المتكاملة  المحتوية على برامج 
تستعمل لمعالجة بيانات الصوت، الفيديو أو الكمبيوتر، 
البطاريات القابلة للشحن، أجهزة معالجة وتحويل بيانات 

الصوت والفيديو، كابالت إرسال البيانات، كابالت عداد 
السرعة وقطع غيار  الصيانة.خوذ حماية للرياضة، أساور 

مغناطيسية مشفرة للتعريف عن الهوية، التذاكر 
اإللكترونية، المشفرة، تذاكر بشكل بطاقات ممغنطة، 
العدسات الالصقة، أوعية لتنظيف وتخزين العدسات 

الالصقة 
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Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36689 العالمة التجارية رقم :  36689

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

بإسم :  فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول 
اسوسيشن )فيفا(  

Applicant Address :FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, Switzerland

العنوان :  فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Bicycles  motorbikes  motor scooters  
automobiles  recreational vehicles (including 
SUV)  trucks  vans  caravans  buses   minibuses  
trailers  refrigerated vehicles  motorhomes 
(electric, petrol or diesel operated or other type 
of  motor, known or  invented, including hybrid 
motors)  aeroplanes  boats  hot-air balloons,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدراجات الهوائية، الدراجات النارية، دراجات الرجل 
المزودة بمحرك، السيارات،     مركبات الرحالت/ المبيت 

)بما في ذلك السيارات متعددة األغراض  SUV (؛ حافالت 
صغيرة؛ مقطورات،  الشاحنات، الشاحنات  المقفلة، 

الكارفانات، الباصات، المركبات المبردة، ؛ العربات المنزلية 
المتنقلة )تعمل كهربائًيا، أو بالنفط، أو بالديزل أو نوع آخر 
من المحركات، معروفة أو مخترعة، بما في ذلك المحركات 
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airships  tires, inner tubes for tires, rubber tread 
patterns  for use in retreading of tires, material 
and kits for the repair of tires and inner tubes, 
adhesive rubber patches for the repair of  tires 
and inner tubes, valves for tires, tire inflation 
apparatus, non-skid devices for vehicle tires, 
namely, spikes and snow chains   wheels, wheel 
rims, wheel rim bands, hubcaps, tire covers, 
car brake parts  alloys for wheels  automobile 
accessories, namely,  sun screens, roof racks, 
ski racks, bicycle racks, seat covers for vehicles  
and cushions  car covers (vehicle accessories)  
 headlight shields  taillight covers  spoilers  car 
glass (for headlights)  car glass (for taillights)  
convertible tops  deflectors  sun  roofs  grill 
guards  airbags  steering wheels  license plate 
holders  car security alarm systems  spare parts 
for motor vehicles  car  dashboard  chassis for 
terrestrial vehicles  seat belt cushions)  wing 
mirror covers  cars for children  prams  carpets, 
rugs, mats   (also for cars)  car dusters  tool 
boxes  strollers  car seats for babies or children  
anti-skid chains for cars  engines for land 
 vehicles 

الهجينة(، الطائرات، الزوارق،  مناطيد الهواء الساخن، السفن 
الجوية، اإلطارات، إطارات داخلية للعجالت، نماذج مالمسات 

مطاطية لإلستعمال في تجديد مالمسات اإلطارات، مواد 
وأطقم لتصليح اإلطارات واإلطارات الداخلية، رقع  مطاطية 

الصقة لتصليح اإلطارات واإلطارات الداخلية، صمامات 
لإلطارات، أجهزة نفخ اإلطارات، أدوات منع اإلنزالق إلطارات 

، مسامير وسالسل الثلج، الدواليب، أطر 
ً
المركبات، خاصة

الدواليب، أربطة أطر  الدواليب، أغطية محاور العجالت، 
أغطية اإلطارات، خالئط الدواليب، ، أجزاء مكابح خاصة 

 ،
ً
بالسيارات؛ سبائك للعجالت أكسسوارات السيارات، خاصة

حجابات الشمس، حماالت السقف، حماالت  الزحلوفات، 
حماالت الدراجات الهوائية، أغطية المقاعد والوسائد، 

أغطية السيارات )أكسسوارات المركبات(، أوقية المصابيح 
األمامية، أغطية المصابيح الخلفية، ؛ جهاز تعطيل الرفع؛ 
زجاج سيارات )من أجل  المصابيح األمامية(؛ زجاج سيارات 

)من أجل المصابيح الخلفية(؛ األسقف القابلة للكشف، 
عاكسات،  األجنحة، فتحات السقف، الدفاعات المصبعة، 

أكياس الهواء، مصابيح الضباب، عجالت القيادة، أطر 
 اللوحات، لوحات الرخص، أنظمة أمان للسيارات، قطع غيار 

للمركبات ذات المحرك؛ لوحة عدادات السيارة )تابلوه(؛ 
هيكل من أجل المركبات البرية؛ مساند حزام المقاعد ، أغطية 
المرايا الجانبية،سيارات لالطفال،  الموكيت، السجاد، الحصائر 
)للسيارات(، منافض غبار للسيارات ،  صناديق العدد، الزوارق 
الصغيرة، عربات األطفال، مقاعد السيارات لألطفال أو األوالد، 
سالسل مضادة لالنزالق للسيارات؛ محركات للمركبات  البرية؛ 

ا(؛ منافض غبار للسيارات؛ 
ً

سجاد؛ حصائر )للسيارات أيض
صناديق لألدوات 

( 168 )
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Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

بإسم :  فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول 
اسوسيشن )فيفا(  

Applicant Address :FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, Switzerland

العنوان :  فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Money clips for holding bank notes  table 
cloths of paper  napkins of paper  plastic 
shopping bags  bags of paper  invitation  cards  
greeting cards  folded cardboard boxes  gift 
wrap  paper coasters, placemats and table 
sets  garbage bags of paper or  plastic  food 
wrappers  coffee filters  labels of paper or 
cardboard  paper towels  toilet paper  make-
up removing towelettes  made of paper  boxed 
tissues  paper handkerchiefs  stationery and 
school supplies (except equipment)  magnetic 
boards   (stationery)  typewriting machines  
typewriting, copying, and writing paper 
(stationery articles)  envelopes  themed pads 
of  paper  blocks of paper  notebooks  scribble 
pads  binders  archiving boxes  document 
sleeves  book covers  bookmarks   lithographies, 
paintings (framed or unframed)  painting 
pads, colouring books  drawing and activity 
books  luminous paper   adhesive note paper  
crepe paper  tissue paper  heat transfer paper  
heat sensitive paper  staples  staplers  flags of 
paper   pennants of paper  writing instruments  
fountain pens   pencils  pens  fountain pen 
sets  pencil sets  porous-point pens   colouring 
pens  ball-point pens  broad-tip markers  ink  
ink pads  rubber stamps  paint boxes  paint and 
colouring pencils   chalk  decorations for pencils 
(stationery articles)  printing blocks  magazines  
newspapers  books and journals, particularly 
 dealing with athletes or sport events  printed 
teaching materials  schedules (for recording 
results)  event programs  event albums  
 photograph albums  autograph books  address 
books  diaries  personal organisers  roadmaps 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشابك نقود لحمل األوراق المصرفية، أقمشة المائدة 

الورقية، المناديل الورقية، حقائب تسوق بالستيك 
،األكياس الورقية، بطاقات الدعوات، بطاقات المعايدة، 

صناديق من ورق مقوى مطوي، ورق تغليف الهدايا، 
 الصحون الواقية، الحصائر الواقية وأطقم المائدة الورقية، 

أكياس النفايات الورقية أو البالستيكية، أغلفة الطعام، 
مرشحات القهوة، الملصقات )الغير نسيجية(، المناشف 
الورقية، المناشف الورقية المبللة، ورق الحمام،  مناشف 

ورقية صغيرة إلزالة المكياج، المناديل المعبأة في صناديق، 
محارم يد ورقية، القرطاسية ولوازم المدارس )عدا المعدات(، 

لوحات كتابة جدارية مغناطيسية )أدوات مكتبية(، اآلالت 
الكاتبة، ورق للطباعة، النسخ  والكتابة )قرطاسية(، المغلفات، 

إضمامات ورقية كتب عليها مقاالت قصيرة، كليشيهات 
ورقية، المفكرات، إضمامات ورقية للخربشة، اإلضبارات، مواد 

تجليد الكتب، صناديق األرشفة، محافظ الوثائق، أغطية 
 الكتب، مؤشرات الكتب، المطبوعات الحجرية، الرسومات 
)المؤطرة أو الغير مؤطرة(، إضمامات ورقية للرسم، كتب 

التلوين، كتب الرسم والنشاطات، الورق المضيء، ورق الصق 
للمالحظات، ورق الكريب، الورق  الشفاف، مناديل ورقية، 

الورق الناقل للحرارة، الورق الحساس على الحرارة، مشابك 
الورق، الكباسات، األعالم الورقية، الرايات المثلثة الورقية، 

أدوات الكتابة، أقالم الحبر، أقالم الرصاص، أقالم الحبر ذات 
الرؤوس  الكروية، أطقم أقالم الحبر، أطقم أقالم الرصاص، 

أقالم الحبر ذات الرؤوس الكروية المسامية، أقالم التلوين، 
األقالم الواسمة ذات الرؤوس العريضة، الحبر، لبادات الحبر، 

الطوابع المطاطية، صناديق طالء، أقالم  رصاص للرسم 
والتلوين، الطبشور، زينة ألقالم الرصاص )قرطاسية(،

الكليشيهات، المجالت، الجرائد، الكتب والصحف اليومية، 
باألخص التي تتعاطى أمور الرياضيين واألحداث الرياضية، 

مواد تعليم مطبوعة،  جداول )لتسجيل النتائج(، برامج 
األحداث المطبوعة، ألبومات األحداث، ألبومات الصور 

الفوتوغرافية، كتب التواقيع، كتب العناوين، اليوميات،
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entry tickets  airline tickets and   boarding 
passes  cheques  printed timetables  pamphlets 
and brochures  comic strips  collectable trading 
cards  sports trading  cards  bumper stickers  
stickers  sticker albums  calendars  posters  
photographs  postcards  foreign postage 
stamps, postage  stamps for collectible purposes  
commemorative stamp sheets  advertising 
signs and banners of paper or cardboard  decals  
 office requisites (except furniture)  correction 
fluids  rubber erasers  pencil sharpeners  stands 
for writing implements  paper  clips  drawing 
pins  rulers  adhesive tape for stationery, 
dispensers for adhesive tape  stencils  clip 
boards  notepad holders   bookends  seals  
phone, ATM, travel and entertainment, cheque 
guarantee and debit cards made of paper or 
cardboard, credit  cards (not encoded) of paper 
or cardboard  luggage tags  passport holders  
lanyards of paper for ID cards 

المنظمات الشخصية، خرائط الطرقات، تذاكر الدخول، 
تذاكر  الخطوط الجوية وأذن الصعود، الشيكات، جداول 
التوقيت المطبوعة، الكتيبات والكراسات، المسلسالت 
الهزلية، البطاقات التجارية القابلة للتجميع، البطاقات 

التجارية الرياضية، ملصقات للمصدات، الملصقات، 
 ألبومات الملصقات، الرزنامات، اإلعالنات الملصقة، الصور 

الفوتوغرافية، البطاقات البريدية، الطوابع، الطوابع البريدية، 
صحائف طوابع تذكارية، شارات والفتات دعائية من الورق 

أو الورق المقوى، ورق معد لنقل  الصور منه إلى أسطح أخرى، 
اللوازم المكتبية )عدا األثاث(، سوائل تصحيح، المحايات 

المطاطية، برايات أقالم الرصاص، منصات ألدوات الكتابة، 
مشابك الورق، دبابيس الرسم، المساطر، أشرطة الصقة 

 للقرطاسية، موزعات لألشرطة الالصقة، اإلستنسل، حوامل 
قصاصات الورق، حامالت المفكرات، الدمغات، مساند الكتب، 

بطاقات الهاتف، ماكينات الصراف اآللي، السفر والترفيه، 
ضمان الشيكات  واإلئتمان المصنوعة من الورق أو الورق 

المقوى، بطاقات اإلئتمان )الغير مشفرة( من الورق أو الورق 
المقوى، بطاقات األمتعة، حامالت جوازات السفر، حامالت 

بطاقات التعريف الشخصية 
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Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36691 العالمة التجارية رقم :  36691

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

بإسم :  فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول 
اسوسيشن )فيفا(  

Applicant Address :FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, Switzerland

العنوان :  فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Clothing; footwear; headgear; shirts; knitted 
garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-shirts; 
vests; singlets; dresses; sports dresses; skirts; 
sports skirts; underwear; swimwear, bikinis; 
tankinis; bath robes; shorts; pants; sweaters; 
bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; 
sashes for wear; shawls; visors; peaked caps; 
warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports 
jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; 
coats; uniforms; ties; wristbands; anti-sweat 
wristbands; headbands; finger-bands; sports 
bracelet of silicone ; gloves; aprons; bibs 
(not of paper); pyjamas; toddler and infant 
playwear; clothing for babies socks and 
hosiery; suspenders; belts; braces; sandals, 
thong sandals; athletic footwear, namely 
outdoor shoes, hiking shoes, basketball shoes, 
cross-training shoes, cycling shoes, indoor 
sports shoes, running and track-field shoes, 
flip-flops, football shoes (indoor and outdoor), 
football boots, canvas shoes, tennis shoes, 
urban sports shoes, sailing shoes, aerobic shoes; 
sports apparel, namely fleece tops, jogging 
suits, knit sportswear, sport casual pants, polo-
shirts, sweatshirts, sweatpants, soccer-style 
shirts, rugby-style shirts, socks, swimwear, 
tights and leg warmers, tracksuits, functional 
underwear, singlets, bra tops, leotards, 
wristbands, headbands, gloves, snow suits, 
snow jackets, snow pants

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس، لباس القدم، أغطية الرأس، القمصان، األلبسة 

المحبوكة، الجرزيات، البلوفر، القمصان العلوية النصفية، 
قمصان النصف كم، الصدريات، القمصان التحتية، 
الفساتين،   أثواب رياضية، التنانير، تنانير رياضية، 

 المالبس الداخلية، لباس السباحة، البيكيني، التانكيني، 
مباذل إستحمام، الشورتات، السراويل، الكنزات الصوفية، 
الطاقيات، القلنسوات، القبعات، االوشحة، أوشحة الرأس، 

أحزمة للبس، الشاالت، قبعات رياضية  للوقاية من الشمس، 
حواف القبعات، قلنسوات ذات حواف، بذات التحمية، 
القمصان المعرقة، الجاكيتات، الجاكيتات الرياضية، 

جاكيتات المدرجات الرياضية، السترات الرياضية )باليزر(، 
مالبس واقية من  المطر، المعاطف، البذات الموحدة، ربطات 

العنق، أربطة المعصم، أربطة الرأس، أشرطة لألصابع، 
سوار رياضي من السيليكون، القفازات، المآزر، المرايل 
)غير ورقية(، البيجامات، ألبسة لعب لألطفال واألطفال 

 الرضع، أكياس نوم لألطفال )مالبس(، الجوارب والمالبس 
المحبوكة، حماالت البنطلونات، األحزمة، الحماالت، 

 
ً
الصنادل، صنادل السير، ألبسة القدم الرياضية، خاصة

أحذية للخارج، أحذية المشي لمسافات  طويلة، أحذية لعبة 
كرة السلة، أحذية للتمارين الرياضية المتعددة، أحذية 

لركوب الدراجات، أحذية الرياضات الداخلية، األحذية 
الكالسيكية، أحذية للعدو وللمضامير، الزحافات )فليب 

فلوب(، أحذية لعبة كرة  القدم )الداخلية والخارجية(، جزم 
لعبة كرة القدم، أحذية من القماش الكتاني، أحذية لعبة 
كرة المضرب، أحذية الرياضات المدينية، أحذية اإلبحار، 

 األلبسة الفوقية 
ً
أحذية األيروبيك، مالبس رياضية، خاصة

الصوفية،  بذات الهرولة، األلبسة الرياضية المحبوكة، 
السراويل الرياضية الغير رسمية، قمصان البولو، القمصان 

المعرقة، السراويل المعرقة، قمصان بطراز قمصان لعبة 
كرة القدم، قمصان بطراز قمصان لعبة الركبي، الجوارب، 
لباس  القدم، مناشف ذات جودة عالية، األلبسة الضيقة 
ومدفئات األرجل، بذات حلبات السباق، األلبسة التحتية 

العملية، القمصان التحتية، حماالت الصدر، ألبسة 
الراقصين، أربطة المعصم، أربطة الرأس، القفازات،  بذات 

الثلج، جاكيتات الثلج، سراويل الثلج 
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Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36692 العالمة التجارية رقم :  36692

Class: 28 في الصنف :   28

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

بإسم :  فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول 
اسوسيشن )فيفا(  

Applicant Address :FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, Switzerland

العنوان :  فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Games and playthings  sport balls  board games  
tables for table football   micro-jerseys  dolls 
and animals  toy vehicles   puzzles  balloons  
inflatable toys  playing cards  confetti  articles 
for gymnastics and sport, appliances for 
gymnastics  football  equipment, namely 
footballs, gloves, knee, elbow and  shoulder 
pads, shin guards and football goals  football 
goal walls  sport  bags and containers adapted 
for carrying sports articles  party hats (toys)  
hand-held electronic games adapted for use 
with  television receivers only  joysticks 
for video games  video games  video game 
machines  gaming consoles  hand-held 
game  machines with liquid crystal displays  
hand-held electronic games other than those 
adapted for use with television receivers  only  
gamepads  steering wheels for video games and 
dancing mats for video games  foam hands

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األلعاب وأدوات اللعب، الكرات الرياضية، األلعاب اللوحية، 

طاوالت لعبة البايبيفوت، الدمى والحيوانات المحشوة، 
مركبات على شكل ألعاب، األحجيات، البالونات، األلعاب 

القابلة للنفخ، ورق اللعب،  قصاصات الورق الملون، أدوات 
للجمنازيوم والرياضة، أجهزة الجمنازيوم، معدات كرة 
 الكرات، القفازات، لبادات الركبة، األكواع 

ً
القدم، خاصة

واألكتاف، أدوات حماية القصبة ومرمى لعبة كرة القدم، 
جدران مرمى  كرة القدم، حقائب وحاويات رياضية مجهزة 
لحمل األدوات الرياضية، حقائب رياضية مدولبة، حقائب 

عدد، قبعات الحفالت )ألعاب(، االلعاب اإللكترونية 
المحمولة باليد المجهزة لإلستعمال مع أجهزة إستقبال 

 التلفزيون فقط، أذرع توجيه من أجل ألعاب الفيديو، 
ألعاب الفيديو، آالت ألعاب الفيديو، منصات األلعاب، آالت 

ألعاب محمولة باليد مع شاشات عرض من الكريستال 
السائل، األلعاب اإللكترونية المحمولة باليد  بخالف تلك 

المجهزة لإلستعمال مع أجهزة إستقبال التلفزيون فقط، 
وسادات األلعاب، عجالت القيادة أللعاب الفيديو وحصائر 

رقص أللعاب الفيديو، أشكال أيادي من المطاط الزبدي
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(toys)  toy robots for  entertainment  arcade 
games  replica models of aircraft  toys for 
pet animals  scratch cards  kites  roller skates  
scooters (toys)   skateboards  virtual reality 
headsets for games 

)ألعاب(،  ألعاب على  شكل رجل آلي للترفيه، ألعاب 
اآلركيد، نماذج طائرات طبق األصل، ألعاب للحيوانات 

األليفة، بطاقات الحك، الطائرات الورقية، الزالجات 
المدولبة، دراجات الرجل )ألعاب(، الزالجات اللوحية، 

سماعات واقع  افتراضي من أجل األلعاب 

( 171 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36693 العالمة التجارية رقم :  36693

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

بإسم :  فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول 
اسوسيشن )فيفا(  

Applicant Address :FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, Switzerland

العنوان :  فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Soft drinks  juices  beverages made of juice 
and flavoured juice  concentrates, syrups and 
powder for making soft drinks   mineral and 
aerated waters  other non-alcoholic beverages  
energy drinks, isotonic drinks, hypertonic 
drinks, hypotonic drinks   fruit and vegetable 
drinks and juices  diet beverages  sports drinks  
iced fruit drinks  iced drinks  flavoured drinks  
non- carbonated, non-alcoholic frozen flavoured 
beverages  beverages enriched with added 
vitamins not for medical use  beers   blond beers  
ales  stouts  low-alcohol beer  non-alcoholic 
beer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المشروبات المرطبة،   عصائر؛ مشروبات مصنوعة من عصير 

وعصير بنكهة، المركزات، األشربة والمساحيق لصنع 
المشروبات المرطبة، المياه الغازية والمعدنية، مشروبات 

غير كحولية أخرى، مشروبات الطاقة، المشروبات  التوترية، 
مشروبات مفرطة التوتر، مشروبات ناقصة التوتر، مشروبات 

وعصائر الفواكه والخضار، الشاي، القهوة، المشروبات 
الحميية، المشروبات الرياضية، مشروبات الفواكه المثلجة، 

مشروبات مثلجة، الغير  مكربنة، مشروبات منكهة مثلجة 
غير كحولية، مشروبات مقوية بفيتامينات مضافة غير 
تلك لإلستخدام الطبي، البيرة، بيرة ذهبية؛ جعة؛ بيرة 

قوية قاتمة اللون؛ بيرة منخفضة الكحول؛ بيرة غير 
كحولية 
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Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36694 العالمة التجارية رقم :  36694

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

بإسم :  فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول 
اسوسيشن )فيفا(  

Applicant Address :FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, Switzerland

العنوان :  فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Telecommunication services  communications 
by telephone and mobile telephones  electronic 
communications services  by  telephone  
communication by radio  communications by 
facsimile  paging by radio   communications by 
teleconferencing   television broadcasting  radio 
broadcasting  press and news agency services  
leasing of telephone sets, facsimile and other 
 communication equipment  broadcasting 
of a commercial website on the Internet 
or on wireless electronic communication 
 device  radio and television programming 
and broadcasting services provided via 
satellite, cable or wireless networks  electronic 
 messaging  providing access to a blog, 
chatroom, bulletin board or discussion service  
providing online chat rooms and  electronic 
bulletin boards for the transmission of 
messages, comments and multimedia content 
among users for social- networking  providing 
access to web sites containing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات اإلتصاالت عن بعد، خدمات اإلتصاالت عبر 
الهواتف والهواتف المحمولة، خدمات اإلتصاالت 

اإللكترونية عبر الهاتف، اإلتصاالت عبر الراديو، اإلتصاالت 
عبر الفاكس، خدمات النداء اآللي عبر  الراديو، اإلتصاالت 
عبر المؤتمرات عن بعد، البث التلفزيوني، البث اإلذاعي، 
خدمات وكاالت الصحافة واألخبار، تأجير أطقم الهاتف، 

الفاكس ومعدات اإلتصاالت األخرى، بث المواقع 
اإللكترونية التجارية على  شبكة اإلنترنت أو على أدوات 
اإلتصاالت اإللكترونية الالسلكية، خدمات البث والبرامج 

التلفزيونية واإلذاعية المقدمة عبر األقمار الصناعية، 
الكابل أو الشبكات الالسلكية، خدمات البعث اإللكتروني 

للرسائل،  توفير الولوج الى خدمة المدونات، غرف الدردشة 
ولوحات النشرات والمناقشة، توفير غرف الدردشة 

المباشرة وألواح النشرات اإللكترونية إلرسال الرسائل، 
التعليقات ومحتويات وسائل اإلعالم المتعددة بين 

مستخدمي  التواصل اإلجتماعي، توفير الولوج الى مواقع 
إلكترونية تحتوي على خرائطـ، معلومات عن إتجاهات 

السير ومواقع األعمال، إرسال الرسائل والصور عبر أجهزة 
الكمبيوتر، توفير الولوج الى خدمات التسوق والطلب 
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 maps, information about driving directions 
and the location of businesses   transmission 
of messages and images via computer  
providing access to home and office shopping 
and ordering services via  computer, a 
global computer network and/or interactive 
communications technologies  electronic 
mail services  providing  telecommunications 
connections to the Internet or databases  
providing access to digital music web sites 
on the Internet or on  wireless electronic 
communication device  providing information 
on-line from a computer database or from 
the Internet, related  to sports or sporting 
events  broadcasting of radio and television 
programs related to sports and sporting events  
providing  connections to computer installations 
(telecommunications services)  providing 
access to a centralized computer and computer 
 databases (IT service)  providing access to 
the Internet via a global computer network or 
via wireless electronic communication  device 
(IT service)  streaming of video and audio 
material from the Internet  video, audio and 
television streaming services   providing access 
to internet search engines  telecommunication 
of information (including web pages), computer 
programs and  any other data 

 المنزلي والمكتبي عبر أجهزة الكمبيوتر، شبكات كمبيوتر 
عالمية و/أو تقنيات اإلتصاالت التفاعلية، اإلتصاالت عن 

بعد بالنسبة للمعلومات )المتضمنة المواقع اإللكترونية(، 
برامج الكمبيوتر وغيرها من البيانات،  خدمات البريد 

اإللكتروني، توفير المعلومات شبكيًا من قاعدة بيانات 
ممكننة أو من اإلنترنت، المتعلقة بالرياضات واألحداث 
الرياضية، توفير توصيالت اإلتصاالت عن بعد بشبكة 

اإلنترنت أو قواعد البيانات، توفير  الولوج الى مواقع 
إلكترونية للموسيقى الرقمية على شبكة اإلنترنت أو 

على أدوات اإلتصاالت اإللكترونية الالسلكية، بث البرامج 
اإلذاعية والتلفزيونية المتعلقة بالرياضات واألحداث 

الرياضية، توفير التوصيالت  لتجهيزات الكمبيوتر 
)خدمات اإلتصاالت عن بعد(، توفير الولوج الى أجهزة 

كمبيوتر وقواعد بيانات الكمبيوتر المركزية )خدمة 
تكنولوجيا المعلومات(، توفير الولوج الى شبكة اإلنترنت 

عبر شبكة كمبيوتر عالمية أو عبر  أدوات اإلتصاالت 
اإللكترونية الالسلكية )خدمة تكنولوجيا المعلومات(، دفق 
الفيديوهات والمواد السمعية من شبكة اإلنترنت، خدمات 

التدفق للفيديو، المواد السمعية والبرامج التلفزيونية، 
توفير الولوج الى محركات  البحث على شبكة اإلنترنت، 
االتصاالت للمعلومات )من ضمنها صفحات االنترنت( 

برامج الكمبيوتر و اي بيانات أخرى 
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Date :03/09/2019 التاريخ : 2019/09/03  

Trademark No.:36695 العالمة التجارية رقم :  36695

Class: 41 في الصنف :   41
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Applicant Name: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA)  

بإسم :  فيديريشن انترناشيونالي دي فوتبول 
اسوسيشن )فيفا(  

Applicant Address :FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, Switzerland

العنوان :  فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Education  training  providing training courses  
entertainment  entertainment services provided 
at or relating to sports events   entertainment 
services in the form of public viewings of 
sports events organisation of sporting and 
cultural events and activities   organisation of 
lotteries and competitions  organisation of 
sporting competitions and events in the field 
of football  providing  sports facilities  fun 
park services  health and fitness club services  
rental services for audio and video equipment  
production,  presentation, publication and/or 
rental of films, sound and video recordings  
publication and/or rental of interactive 
educational  and entertainment products, namely 
films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs  publication of statistics and  other 
information on sports performances  radio 
and television reporting of sporting events  
production and editing services for  radio and 
television programmes  photography services  
photography, audio and videotaping production 
services  production  of animated movies  
production of animated television programs  
seat booking services for entertainment and 
sporting events   ticket reservation services 
for entertainment and sporting events  sports 
ticket agency services  timing of sports events  
recording  of sports events  organisation of 
beauty contests  interactive entertainment  
gambling services   providing of raffle 
services   online game services  providing 
online entertainment in the nature of game 
tournaments  organization of computer game 
 competitions including

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم، التدريب، خدمات توفير الدورات التدريبية، 
الترفيه، الخدمات الترفيهية المقدمة خالل األحداث 
الرياضية أو المتعلقة باألحداث الرياضية، الخدمات 

الترفيهية بشكل مشاهدات عامة لألحداث الرياضية، 
توفير  النشاطات الرياضية والثقافية، تنظيم األحداث 

والنشاطات الرياضية والثقافية، تنظيم اليانصيب 
والمسابقات، تنظيم المسابقات واألحداث الرياضية 

في مجال كرة القدم، توفير المنشآت الرياضية، خدمات 
منتزهات  المرح، خدمات نوادي الصحة واللياقة، تأجير 

المعدات السمعية والفيديو، إنتاج، عرض، نشر و/أو 
تأجير األفالم، التسجيالت السمعية والفيديو، نشر و/أو 

 
ً
تأجير المنتجات التعليمية والترفيهية التفاعلية، خاصة

 األفالم، الكتب، األقراص المدمجة، أقراص الفيديو الرقمية 
) DVDs (، األقراص الصغيرة، األقراص المدمجة القارئة 

للذاكرة فقط ) CD-ROMs (، نشر اإلحصاءات وغيرها من 
المعلومات عن العروض الرياضية،  خدمات إعداد التقارير 

اإلذاعية والتلفزيونية عن األحداث الرياضية، خدمات 
إنتاج وتحرير البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، خدمات 

التصوير الفوتوغرافي، خدمات اإلنتاج المتعلقة بالتصوير 
الفوتوغرافي، السمعيات  وتصوير أشرطة الفيديو، إنتاج 

أفالم الرسوم المتحركة، إنتاج برامج الصور المتحركة 
التلفزيونية، خدمات حجز المقاعد لألحداث الترفهية 
والرياضية،  خدمات حجز التذاكر لألحداث الترفهية 

والرياضية، خدمات  وكاالت التذاكر الرياضية، توقيت 
األحداث الرياضية، تسجيل األحداث الرياضية، تنظيم 

مسابقات الجمال، خدمات الترفيه التفاعلي، خدمات 
المقامرة، توفير خدمات البيع اليانصيبي، خدمات األلعاب 

المباشرة  على شبكة اإلنترنت، خدمات توفير الترفيه 
المباشر على شبكة اإلنترنت بطبيعة دورات لعب، تنظيم 
منافسات ألعاب الكمبيوتر المتضمنة منافسات األلعاب 

المباشرة على شبكة اإلنترنت، توفير المعلومات المتعلقة 
 بالترفيه أو التعليم، المتوفرة بشكل مباشر
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online game competitions  information 
relating to entertainment or education, 
provided on-line from a  computer database 
or the Internet or on wireless electronic 
communication device  electronic games 
services provided by  means of the Internet 
or on wireless electronic communication 
device (entertainment)   publication of books  
publication of  electronic books and journals on-
line  entertainment services in the form of chat 
rooms on the Internet or on wireless electronic 
 communication device  entertainment services 
in the form of cinema performances  translation 
services   interpreter services   provision of 
entertainment infrastructures, namely, VIP 
lounges and sky boxes both on and off site 
sports facilities for  entertainment purposes  
hospitality services, namely customers 
reception services, including provision of 
tickets for sporting or  entertainment events  
providing online information in the fields 
of sports or sports events from a computer 
database or the  Internet 

من قاعدة بيانات ممكننة أو شبكة اإلنترنت أو أدوات 
إتصاالت إلكترونية السلكية، خدمات األلعاب اإللكترونية 

المتوفرة بواسطة اإلنترنت أو أدوات إتصاالت إلكترونية 
 السلكية )ترفيه(، نشر الكتب، نشر الكتب والمجالت 

اإللكترونية بشكل مباشر على شبكة اإلنترنت، خدمات 
ترفيهية بشكل غرف دردشة على شبكة اإلنترنت أو على 

أدوات إتصاالت إلكترونية السلكية، خدمات  ترفيهية 
بشكل عروض سينمائية، خدمات الترجمة، خدمات 

 ،
ً
المترجم، توفير التزويد بالبنى التحتية الترفيهية، خاصة

ردهات الشخصيات الهامة جدًا أو غرف مخصصة لكبار 
الشخصيات ) sky boxes ( في أو  خارج حرم المنشآت 
الرياضية ألغراض الترفيه، خدمات الضيافة، خدمات 
إستقبال الزبائن، المتضمنة توفير التذاكر لألحداث 

الرياضية أو الترفيهية؛ توفير معلومات عبر اإلنترنت في 
مجاالت الرياضة أو األحداث  الرياضية من قاعدة بيانات 

حاسوب أو اإلنترنت 
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Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36696 العالمة التجارية رقم :  36696

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: SHAREKAT BAL 
TRABEL ZED LLOKALAT ALTEGAREA 
O ALESTTHMAR ALMOSAHEMA 
ALKHOSOSEAH ALMAHDODA 

بإسم :  بال تربل زد للوكاالت التجارية واالستثمار 
المساهمة الخصوصية المحدودة 

Applicant Address :RAMALLAH العنوان :  رام الله  

Applicant for Correspondence:  ALBERA- 
BORG MALL FALASTEN 

عنوان التبليغ  : البيرة -- البالوع -عمارة برج مول  
فلسطين
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Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  meat extracts  
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables  jellies, jams, compotes  eggs, milk 
and milk products  edible oils and fats. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم    
جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

( 175 )

 

Date :03/09/2019 التاريخ :  2019/09/03  

Trademark No.:36698 العالمة التجارية رقم :  36698

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: NAEEM MOHAMMAD 
HASAN TARADEH

بإسم :  محمد نعيم حسن طردة

Applicant Address :HEBRON       0599498928 العنوان :  الخليل تفوح كروم الغرابة

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ  : الخليل تفوح كروم الغرابة 0599498928
فلسطين

Goods/Services:
COFFEE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة

( 176 )

 

Date :04/09/2019  التاريخ :  2019/09/04  

Trademark No.:36702 العالمة التجارية رقم :  36702

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: sharekit cash bblash lesterad 
watejaret al selaa almnzleyah

بإسم :  شركة كاش ببالش الستيراد وتجارة السلع 
المنزليه
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Applicant Address :nablus bet fourek al sharee 
al el raesi - jawal 0599111671   

العنوان :  نابلس - بيت فوريك الشراع الرئيسي جوال 
    0599111671

Applicant for Correspondence:  nablus bet 
fourek al sharee al el raesi - jawal 0599111671

عنوان التبليغ  : نابلس - بيت فوريك الشراع الرئيسي 
جوال 0599111671 - فلسطين

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

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

( 177 )

 

Date :04/09/2019  التاريخ : 2019/09/04  

Trademark No.:36703 العالمة التجارية رقم :  36703

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: ZOHOR COMPANY FOR 
WOOD INDUSTRY

بإسم :  شركة الزهور لصناعة االخشاب والمشاتيح ع ع

Applicant Address :HEBRON       0599586466 العنوان :  الخليل شارع وادي الهرية

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : مؤسسة خليل جالل للمحاسبة 
واالستشارات الضريبية الخليل عين سارة برج خالد ط3 

0599676885 - فلسطين

Goods/Services:
WOOD IN MULTIBLE ZISES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اخشاب بمقاسات متعددة

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

( 178 )

 

Date :05/09/2019 التاريخ :  2019/09/05  

Trademark No.:36704 العالمة التجارية رقم :  36704



119 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

Class: 30 في الصنف :   30

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

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

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

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

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته الحلوانية، منتجات 
السكر الحلوانية، السكاكر، البسكويت )بكافة انواعه(، 

الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائية، 
المعكرونة العصائية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، 

 الخميرة، مسحوق الخبازة والمكونات االخرى للمخابز، 
توابل السلطة، المايونيز، الخل، الكاتش اب والصلصات 

)التوابل(، منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة  غير المصنوعة 

من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة من الفواكه، 
الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 

التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، الخبز، دبس 
السكر، الملح، الخردل،  الطحين المصنوع من الحبوب, 
التوابل, القطاني, مشروبات االطعمة )المعتمدة على 

الحبوب واالعشاب(, الصلصات, الشاي العشبي, العسل 

( 179 )

 

Date :05/09/2019 التاريخ :  2019/09/05  

Trademark No.:36705 العالمة التجارية رقم :  36705

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret 
AlWaraq walQirtasiyah Mosahima Khososiyah 

بإسم :  شركة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية مساهمة 
خصوصية 
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Applicant Address :Industrial Zone, Nablus, 
The West Bank, Palestine

العنوان :  المنطقة الصناعية, نابلس, الضفة الغربية, 
فلسطين  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes  printed 
matter  bookbinding material   photographs  
stationery  adhesives for stationery or 
household purposes  artists materials  paint 
brushes  typewriters and office  requisites 
(except furniture)  instructional and teaching 
material (except apparatus)  plastic materials 
for packaging (not  included in other classes)  
playing cards  printers’ type  printing blocks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الورق والورق المقوى )الكرتون( واألصناف المصنوعة من 

هذه المواد غير المصنفة في فئات أخرى ، المطبوعات 
ومواد تجليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ، القرطاسية 

، المواد الالصقة المستعملة في القرطاسية أو  لألغراض 
المنزلية ، األدوات الخاصة بالفنانين ، فرش التلوين 

والدهان ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب )عدا األثاث( 
، المواد االرشادية والتعليمية )عدا األجهزة( ، مواد 

بالستيكية للتغليف )غير المصنفة ضمن  فئات أخرى( ، 
ورق اللعب ، حروف الطباعة ، االكالشيهات 

( 180 )

 

Date :05/09/2019 التاريخ :  2019/09/05  

Trademark No.:36706 العالمة التجارية رقم :  36706

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret 
AlWaraq walQirtasiyah Mosahima Khososiyah 

بإسم :  شركة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية مساهمة 
خصوصية 

Applicant Address :Industrial Zone, Nablus, 
The West Bank, Palestine

العنوان :  المنطقة الصناعية, نابلس, الضفة الغربية, 
فلسطين  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Advertising, business management, business 
administration, office functions, retail and 
wholesale services, retail and wholesale 
 services related to printed materials and paper 
and stationery and its requisites and offices 
requisites 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واإلعالن, ادارة األعمال, إدارة األنشطة 

التجارية, األعمال المكتبية, خدمات البيع بالجملة 
والمفرق, خدمات البيع بالجملة والمفرق للمواد المطبوعة 
وللورق والقرطاسية ومستلزماتها ومستلزمات  المكاتب 

( 181 )

 

Date :05/09/2019 التاريخ :  2019/09/05  

Trademark No.:36708 العالمة التجارية رقم :  36708

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: ALFAR KOZMET?K 
SANAY? ANON?M S?RKET? 

بإسم :  شركة ألفار لصناعة المواد التجميلية المساهمة 

Applicant Address :Saadetdere Mahallesi 
Peyami Safa Caddesi No: 5 Esenyurt - 
ISTANBUL – Turkey

العنوان :  سعدات درا محللسي، شارع بيامي صفا، رقم:5 ، 
أسان يورت، اسطنبول، تركيا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Perfumes, essential oils, eau de cologne, 
lotions, creams, lotions for cosmetic purposes, 
deodorants, antiperspirants for personal use, 
eau de perfume, eau de toilette, after-shave 
preparations, rose oil for cosmetic purposes, 
after-shave creams, after-shave lotions, shaving 
preparations, shaving soaps, shaving creams 
and shaving foam, hair care products, hair 
balsam, hair care lotions, hair styling gel, hair 
styling spray, hair dyes, brilliantine, shampoos, 
hair conditioners, bath foam, bath salts not for 
medical purposes, cosmetic preparations for 
baths, bath oil, shower gels, shower creams, 
baby care products, shampoos for babies,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العطور, الزيوت العطرية, ماء الكولونيا, اللوشن, 

الكريمات، اللوشن لغايات التجميل, مزيالت الروائح 
الكريهة, مضادات التعرق لالستخدام الشخصي, 

المستحضرات العطرية, ماء الزينة المعطر, مستحضرات 
ما بعد الحالقة, زيت الورد ألغراض التجميل, كريم 

لما بعد الحالقة, لوشن لما بعد الحالقة, مستحضرات 
الحالقة, صابون وكريمات ورغوات للحالقة, مواد العناية 

بالشعر,بلسم للشعر,لوشن للعناية بالشعر, جل تصفيف 
الشعر, رذاذ تصفيف الشعر, صبغات الشعر, ملمعات 

الشعر, الشامبوهات, مستحضرات ترطيب الشعر, رغوة 
الحمامات, أمالح االستحمام لالستخدامات غير الطبية, 

مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام, زيوت 
االستحمام, جل االغتسال, كريمات االغتسال, منتجات
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hair conditioners for babies, lotions, oils and 
gels for babies, rash creams, powders and 
soaps for babies not for medical purposes, wet 
tissues for babies, wet tissues for babies for 
cosmetic purposes cosmetic preparations for 
body care, make up removing preparations, 
cleansing milk, skin tonics, moisturizers, 
beauty masks, sun-tanning preparations, anti-
wrinkle creams, make-up powder, powder, 
sunscreen preparations, after sun creams, 
make-up foundations, blusher, eye-shadow, 
cosmetic preparations for eye lashes, mascara, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, lipsticks, 
moisturizers for lips, nail polish, nail varnish, 
nail polish remover, eye liner, lip liner, lip 
polisher, eye make-up remover, depilatory 
preparations, henna for cosmetic purposes, 
cosmetic preparations for skin care, cosmetic 
kits, mouth and teeth care products, toothpastes, 
mouthwashes, mouth freshening spray, teeth 
cleaning lotions, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, cotton sticks for cosmetic 
purposes, cotton swabs, anti-dandruff 
shampoos. 

العناية باألطفال, شامبوهات لالطفال, مستحضرات 
ترطيب الشعر لالطفال, المستحضرات والزيوت والجل 

لألطفال, كريمات للطفح, مساحيق وصابون لألطفال 
لالستخدامات غير الطبية, المناديل الرطبة لألطفال, 

المناديل الرطبة لألطفال لغايات التجميل, مستحضرات 
التجميل للعناية بالجسم, مستحضرات الزالة المكياج, 
مستحلبات التنظيف, مقويات الجلد, المواد المرطبة, 

أقنعة التجميل, مستحضرات اكتساب اللون األسمر بفعل 
أشعة الشمس, كريمات ضد التجاعيد, بودرة التجميل, 
بودرة, مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس, كريمات 

ما بعد التعّرض ألشّعة الشمس, اساسات الماكياج, طالء 
للخدود, ظالل العيون, مستحضرات تجميل للرموش, 

الماسكارا, مستحضرات تجميل الحواجب, أقالم تحديد 
الحواجب, احمر الشفاه, مرطبات الشفاه, طالء لألظافر, 
طالء تلميع أظافر, مزيالت طالء األظافر, أقالم تخطيط 

العيون, أقالم تخطيط الشفاه, ملمع الشفاه, مزيل 
لمكياج العيون, مواد إزالة الشعر الزائد, حنة ألغراض 
تجميلية, مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة, أطقم 

تجميل, منتجات العناية بالفم واألسنان,  معاجين 
األسـنان, غسول الفم, رذاذ إزالة الروائح وإنعاش الفم، 

ُسوالت 
ّ
ربة بغ

َ
ش أغسال لتنظيف األسنان, مناديل ورقية مُّ

)لوشن(تجميلية, أعواد قطن لغايات التجميل, المسحات 
القطنية, الشامبو المضادة للقشرة. 

( 182 )

 

Date :05/09/2019 التاريخ :  2019/09/05  

Trademark No.:36709 العالمة التجارية رقم :  36709

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: AHMAD IBRAHIM ABED 
ALHAFETH JALAD 

بإسم :  احمد ابراهيم عبد الحفيظ جالد

Applicant Address :TULKAREM - IKTABA - 
TEL : 0598012225   

العنوان :  طولكرم - اكتابا تلفون :0598012225    

Applicant for Correspondence:  TULKAREM - 
IKTABA - TEL : 0598012225

عنوان التبليغ  : طولكرم - اكتابا تلفون :0598012225
فلسطين
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Goods/Services:
CLEANING MATERIALS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مودا تنظيف

( 183 )

  

Date :08/09/2019 التاريخ :  2019/09/08  

Trademark No.:36711 العالمة التجارية رقم :  36711

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Palestinian businessmen 
forum community

بإسم :  جمعية ملتقى رجال االعمال الفلسطيني

Applicant Address :al khalil       2226786 العنوان :  الخليل عمارة النور

Applicant for Correspondence:  al khalil عنوان التبليغ  : الخليل عمارة النور 2226786 - فلسطين

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

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

النشاط المكتبي

( 184 )

Date :08/09/2019 التاريخ :  2019/09/08  

Trademark No.:36712 العالمة التجارية رقم :  36712

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: SHAREKAT PINK BEAUTY 
LL ALBESA AL ADIA ALAMA 

بإسم :  شركة بينك بيوتي لالبسة العادية العامة

Applicant Address :NABLUS - SHARE ‹ 
ALADEL - jawwal 0599999313    

العنوان :  نابلس- شارع العدل- جوال : 0599999313     

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
SHARE ‹ ALADEL - jawwal 0599999313 

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع العدل- جوال : 
 0599999313

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

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

النشاط المكتبي.

( 185 )

 

Date :08/09/2019 التاريخ :  2019/09/08  

Trademark No.:36713 العالمة التجارية رقم :  36713

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: SHAREKAT PINK BEAUTY 
LL ALBESA AL ADIA ALAMA 

بإسم :  شركة بينك بيوتي لالبسة العادية العامة

Applicant Address :NABLUS - SHARE ‹ 
ALADEL - jawwal 0599999313    

العنوان :  نابلس- شارع العدل- جوال : 0599999313     

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
SHARE ‹ ALADEL - jawwal 0599999313 

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع العدل- جوال : 
 0599999313

فلسطين

Goods/Services:
TELECOMMUNICATIONS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

( 186 )

 

Date :09/09/2019 التاريخ :  2019/09/09  

Trademark No.:36715 العالمة التجارية رقم :  36715

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Bora Creations S.L.  .بإسم :  بورا كريشينز أس.أل

Applicant Address :11, Calle Vel?zquez (Pto. de 
Andratx), 07157 Andratx, Baleares, Spain

العنوان :  11، كالي فيالزكويز ) بي تي أو. دي اندراتكس(، 
07157 أندراتكس، بالياريس، إسبانيا  
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Applicant for Correspondence:  Saba & Co. 
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh 
- West Bank – Tel    02-2989760

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

فلسطين

Goods/Services:
Emollient preparations [cosmetics]  Cosmetics  
Hair dyes  Tints for the hair  Preparations 
for setting hair  Hair lotions  Hair grooming 
preparations  Soap  Perfumery  Perfumes  
Toilet water  Eau de parfum  Eau de Cologne  
Decorative cosmetics  Eyes make-up  Make-
up removing creams  Make-up removing 
milks  Make up foundations  Blemish balm 
creams  Talcum powder, for toilet use  Rouges  
Concealers  Cover sticks  Mascara  Eyebrow 
mascara  Eyelid shadow  Eyebrow powder  
Eyebrow gel  Eyebrow pencils  Eyeliner  
Liquid eyeliners  Eyeliner pencils  Lip glosses  
Lip balms [non-medicated]  Lipsticks  Lip 
liners  Nail varnish  Cosmetic preparations 
for nail drying  Artificial nails for cosmetic 
purposes  Nail gel  Nail care preparations  Nail 
polish base coat  Nail polish top coat  Nail 
strengtheners  Nail art stickers  Hand creams  
Temporary tattoos for cosmetic purposes  
Adhesives for false eyelashes, hair and 
nails  Nail varnish removers  Skin cleansers  
Shampoos  Fingernail sculpturing overlays  
Powder for forming sculpted finger nail tips  
Adhesives for affixing artificial fingernails  Gel 
nail removers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات المطرية )مستحضرات تجميل(؛ 

مستحضرات التجميل؛ أصباغ للشعر؛ صبغة شعر؛ 
مستحضرات تصفيف الشعر؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات 

االعتناء بالشعر؛ الصابون؛ المواد العطرية؛ والعطور؛ ماء 
الزينة المعطر؛ المستحضرات العطرية؛ وماء الكولونيا 
العطري؛ مستحضرات تجميلية للزينة؛ مكياج العيون؛ 

كريمات إزالة الماكياج؛ مستحضرات إزالة الماكياج؛ 
مستحضرات األساس للمكياج؛ كريمات البلسم لمعالجة 

العيوب؛ مسحوق التالك، الستخدامات الزينة؛ حمرة 
تجميلية؛ مستحضرات تجميلية إلخفاء عيوب الوجه؛ 

أقالم التجميل لتغطية العيوب؛ الماسكارا؛ مسكارة 
الحواجب؛ مظلالت العيون؛ مسحوق الحواجب؛ جل 

الحواجب؛ أقالم تحديد الحواجب؛ أقالم تحديد العيون؛ 
أقالم تحديد العيون السائلة؛ أقالم كحل محددة للعين؛ 
بلسم خاص بالشفاه؛ بلسم الشفاه غير العالجي؛ واحمر 

الشفاه؛ محددات شفاه؛ طالء تلميع أظافر؛ المستحضرات 
التجميلية لتجفيف األظافر؛ األظافر الصناعية 

لالستخدامات التجميلية؛ جل األظافر؛ مستحضرات 
العناية باألظافر؛ أساسات لطالء األظافر؛ مستحضرات 

شفافة توضع فوق طالء األظافر؛ مقويات أظافر؛ ملصقات 
األشكال الفنية لألظافر؛ كريمات اليدين؛ أوشام مؤقتة 

ألغراض تجميلية؛ المواد الالصقة للرموش االصطناعية، 
الشعر واألظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ منظفات الجلد؛ 

والشامبو؛ طالء نحت األظافر؛ مساحيق تشكيل أطراف 
أظافر أصابع اليد المنحوتة؛ المواد الالصقة لتثبيت أظافر 

اليد االصطناعية؛ مزيالت جل األظافر. 

( 187 )

 

Date :09/09/2019 التاريخ :  2019/09/09  

Trademark No.:36716 العالمة التجارية رقم :  36716

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Bora Creations S.L.  .بإسم :  بورا كريشينز أس.أل
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Applicant Address :11, Calle Vel?zquez (Pto. de 
Andratx), 07157 Andratx, Baleares, Spain

العنوان :  11، كالي فيالزكويز ) بي تي أو. دي اندراتكس(، 
07157 أندراتكس، بالياريس، إسبانيا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Emollient preparations [cosmetics]  Cosmetics  
Hair dyes  Tints for the hair  Preparations 
for setting hair  Hair lotions  Hair grooming 
preparations  Soap  Perfumery  Perfumes  
Toilet water  Eau de parfum  Eau de Cologne  
Decorative cosmetics  Eyes make-up  Make-
up removing creams  Make-up removing 
milks  Make up foundations  Blemish balm 
creams  Talcum powder, for toilet use  Rouges  
Concealers  Cover sticks  Mascara  Eyebrow 
mascara  Eyelid shadow  Eyebrow powder  
Eyebrow gel  Eyebrow pencils  Eyeliner  
Liquid eyeliners  Eyeliner pencils  Lip glosses  
Lip balms [non-medicated]  Lipsticks  Lip 
liners  Nail varnish  Cosmetic preparations 
for nail drying  Artificial nails for cosmetic 
purposes  Nail gel  Nail care preparations  Nail 
polish base coat  Nail polish top coat  Nail 
strengtheners  Nail art stickers  Hand creams  
Temporary tattoos for cosmetic purposes  
Adhesives for false eyelashes, hair and 
nails  Nail varnish removers  Skin cleansers  
Shampoos  Fingernail sculpturing overlays  
Powder for forming sculpted finger nail tips  
Adhesives for affixing artificial fingernails  Gel 
nail removers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات المطرية )مستحضرات تجميل(؛ 

مستحضرات التجميل؛ أصباغ للشعر؛ صبغة شعر؛ 
مستحضرات تصفيف الشعر؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات 

االعتناء بالشعر؛ الصابون؛ المواد العطرية؛ والعطور؛ ماء 
الزينة المعطر؛ المستحضرات العطرية؛ وماء الكولونيا 
العطري؛ مستحضرات تجميلية للزينة؛ مكياج العيون؛ 

كريمات إزالة الماكياج؛ مستحضرات إزالة الماكياج؛ 
مستحضرات األساس للمكياج؛ كريمات البلسم لمعالجة 

العيوب؛ مسحوق التالك، الستخدامات الزينة؛ حمرة 
تجميلية؛ مستحضرات تجميلية إلخفاء عيوب الوجه؛ 

أقالم التجميل لتغطية العيوب؛ الماسكارا؛ مسكارة 
الحواجب؛ مظلالت العيون؛ مسحوق الحواجب؛ جل 

الحواجب؛ أقالم تحديد الحواجب؛ أقالم تحديد العيون؛ 
أقالم تحديد العيون السائلة؛ أقالم كحل محددة للعين؛ 
بلسم خاص بالشفاه؛ بلسم الشفاه غير العالجي؛ واحمر 

الشفاه؛ محددات شفاه؛ طالء تلميع أظافر؛ المستحضرات 
التجميلية لتجفيف األظافر؛ األظافر الصناعية 

لالستخدامات التجميلية؛ جل األظافر؛ مستحضرات 
العناية باألظافر؛ أساسات لطالء األظافر؛ مستحضرات 

شفافة توضع فوق طالء األظافر؛ مقويات أظافر؛ ملصقات 
األشكال الفنية لألظافر؛ كريمات اليدين؛ أوشام مؤقتة 

ألغراض تجميلية؛ المواد الالصقة للرموش االصطناعية، 
الشعر واألظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ منظفات الجلد؛ 

والشامبو؛ طالء نحت األظافر؛ مساحيق تشكيل أطراف 
أظافر أصابع اليد المنحوتة؛ المواد الالصقة لتثبيت أظافر 

اليد االصطناعية؛ مزيالت جل األظافر. 

( 188 )

Date :09/09/2019 التاريخ :  2019/09/09  

Trademark No.:36717 العالمة التجارية رقم :  36717

Class: 19 في الصنف :   19
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Applicant Name: AGC Inc.  .بإسم :  ايه جي سي انك

Applicant Address :5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO 100-8405, JAPAN

العنوان :  5-1، مارونوتشي -1 تشوم، تشيودا-كو، طوكيو، 
100-8405، اليابان  

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

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

Goods/Services:
ceramic building materials, bricks and 
refractory products  refractory cement  
insulating refractory bricks  plastic building 
materials  cement and its products  aggregate  
building glass  synthetic building materials  
asphalt, and asphalt building or construction 
materials  rubber building or construction 
materials  plastic security windows allowing 
communication  building materials made of 
linoleum for fixing to existing walls or floors  
plaster for building purposes  lime building or 
construction materials  building or construction 
materials of plaster  road and field marking 
sheets and strips  building timber building stone  
paint spraying booths, not of metal  moulds for 
forming cement products, not of metal  water-
pipe valves, not of metal or plastics  road signs, 
not of metal, non-luminous and non-mechanical 
beacons, not of metal, non-luminous  storage 
tanks, not of metal or plastics  joinery 
fittings, not of metal non-metal transportable 
greenhouses for household use  nonmetallic 
mineral materials, unworked or partly worked  
tar and pitch  buildings, not of metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد إنشائية خزفية، طوب وُمنَتجات مقاومة؛ االسمنت 

المقاوم للحرارة؛ الطوب الحراري العازل؛ مواد البناء 
البالستيكية؛ إسمنت وُمنَتجاته؛ ركام خشن؛ زجاج 

المباني؛ مواد إنشائية صناعية؛ األسفلت، ومواد البناء أو 
اإلنشاء اإلسفلتية؛ مواد البناء أو اإلنشاء المطاطية؛ نوافذ 

الحماية البالستيكية التي تسمح بالتواصل؛ مواد البناء 
المصنوعة من اللينوليوم لتثبيت الجدران أو األرضيات 

؛ جص ألغراض البناء؛ مواد البناء واإلنشاء الجيرية؛ مواد 
البناء إو اإلنشاء المصنوعة من الجص؛ عالمات وأشرطة 

لتعليم الطرق؛ خشب للبناء؛ حجر للبناء؛ حجرات رش 
الدهان، غير المعدنية؛ قوالب لتشكيل منتجات االسمنت، 
غير المعدنية؛ صمامات أنابيب المياه، ليست من المعدن 
أو البالستيك؛ الفتات الطرق، غير المعدنية، غير مضيئة 

وغير الميكانيكية؛ المنارات ، غير المعدنية، غير المضيئة؛ 
خزانات التخزين، ليست من المعدن أو البالستيك؛ لوازم 

النجارة، غير المعدنية؛ بيوت زجاجية متنقلة غير معدنية؛ 
المواد المعدنية الالفلزية، خام أو مصنع جزئيا ً؛ زفت و قار؛ 

المباني، غير المعدنية. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االزرق واالحمر 

( 189 )

Date :09/09/2019 التاريخ :  2019/09/09  

Trademark No.:36718 العالمة التجارية رقم :  36718
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Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: AGC Inc.  .بإسم :  ايه جي سي انك

Applicant Address :5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO 100-8405, JAPAN

العنوان :  5-1، مارونوتشي -1 تشوم، تشيودا-كو، طوكيو، 
100-8405، اليابان  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
unworked or semi-worked glass, not for 
building  cookware for use in microwave 
ovens  coffee-makers, non-electric  coffeepots, 
non-electric  tea pots, non-electric  tableware  
food preserving jars of glass  pepper pots, 
sugar bowls and salt shakers  glass containers 
for soy source  glass containers for edible 
oil  hand-operated coffee grinders and pepper 
mills  industrial packaging containers of glass 
or porcelain  cooking pots and pans, non-
electric  kettles, non-electric  vacuum bottles 
[insulated flasks]  ice-cooling refrigerators for 
household purposes  ice pails  whisks, non-
electric  cooking strainers  lemon squeezers 
[citrus juicers]  sugar tongs  nutcrackers  
gloves for household purposes  coldboxes, 
non-electric  kitchen containers for rice  
drinking flasks  ice chests for household 
purposes  egg cups  napkin holders and 
napkin rings  colanders  shakers  Japanese 
style cooked rice scoops [Shamoji]  bottle 
openers  cooking graters  tart scoops  waffle 
irons, non-electric  heating or cooling packs 
filled with chemical substances ready to react 
when required  upright signboards of glass or 
ceramics  cosmetic and toilet utensils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزجاج غير المشغول أو المشغول جزئيا، لغير البناء؛ 
معدات الطهي لإلستخدام في افران الميكروويف؛ 

محضرات القهوة، غير الكهربائية؛ أباريق القهوة، غير 
الكهربائية؛ أباريق الشاي، غير الكهربائية؛ أدوات 

المائدة؛ جرار حفظ الطعام الزجاجية؛ حافظات الفلفل، 
عبوات السكر والممالح؛ أوعية زجاجية لحفظ صلصة 

الصويا؛ أوعية زجاجية لحفظ الزيت القابل لألكل؛ مطاحن 
القهوة ومطاحن الفلفل العاملة باليد؛ حاويات التغليف 

الصناعية من الزجاج أو الخزف؛ مقالي وقدور الطهي، غير 
الكهربائية؛ األباريق، غير الكهربائية؛ القوارير الفراغية 

)أواني معزولة(؛ ثالجات الحفاظ على برودة الثلج لألغراض 
المنزلية؛ دالء ثلج؛ خفاقات البيض، غير الكهربائية؛ 

مصفيات الطهي؛ عصارات الليمون )معاصر حمضيات(؛ 
ومالقط السكر؛ وكسارات الجوز ؛ والقفازات لألغراض 

المنزلية؛ صناديق التبريد، غير الكهربائية؛ أوعية 
المطبخ المخصصة لألرز؛ قوارير الشرب؛ صناديق التبريد 

لألغراض المنزلية؛ أكواب للبيض؛ حامالت المناديل 
وحلقات المناديل؛ المصافي؛ الخالطات؛ مغارف األرز 

المطهو اليابانية )شاموجي(؛ وفتاحات القناني؛ مبارش 
الطهي؛ مغارف قطع الحلوى؛ أجهزة إعداد كعكة الوفل، 

غير الكهربائية؛ عبوات التسخين أو التبريد المملوءة 
بالمواد الكيميائية الجاهزة للتفاعل عند الحاجة؛ 

الالفتات العمودية المصنوعة من الزجاج أو السيراميك؛ 
أدوات التجميل والزينة. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االزرق واالحمر 
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( 190 )

 

Date :09/09/2019 التاريخ :  2019/09/09  

Trademark No.:36719 العالمة التجارية رقم :  36719

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: ANHUI KOJO NEW 
MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD 

بإسم :  أنهوي كوجو نيو ماتيريال تكنولوجي كو.، إل تي 
دي 

Applicant Address :LINGANG INDUSTRIAL 
PARK, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
CHIZHOU CITY, ANHUI PROVINCE , CHINA

العنوان :  لينغانغ إندستريال بارك، إكونومك دفيلوبمنت 
زون، تشيزهو سيتي، أنهوي بروفنس، الصين  

Applicant for Correspondence:  SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219

فلسطين

Goods/Services:
Mouldings for picture frames , Picture 
frames, Hinges, not of metal, Display boards, 
Furniture, Furniture fittings, not of metal, 
Furniture partitions of wood, Wood ribbon, 
Window fittings, not of metal, Door fittings, 
not of metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)  قوالب إلطارات الصور ، إطارات صور، مفصالت غير 

معدنية، لوحات عرض، أثاث، لوازم غير معدنية لألثاث، 
حواجز من الخشب لألثاث، أشرطة من الخشب، لوازم غير 

معدنية للنوافذ، لوازم غير معدنية لألبواب 

( 191 )

 

Date :09/09/2019 التاريخ :  2019/09/09  

Trademark No.:36720 العالمة التجارية رقم :  36720

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: ANHUI KOJO NEW 
MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD 

بإسم :  أنهوي كوجو نيو ماتيريال تكنولوجي كو.، إل تي 
دي 

Applicant Address :LINGANG INDUSTRIAL 
PARK, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
CHIZHOU CITY, ANHUI PROVINCE , CHINA

العنوان :  لينغانغ إندستريال بارك، إكونومك دفيلوبمنت 
زون، تشيزهو سيتي، أنهوي بروفنس، الصين  
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Applicant for Correspondence:  SMAS 
INTELLECTUAL PROPERTY Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202

عنوان التبليغ  : شركة سماس للملكية نابلس – شارع 
رفيديا عمارة برج المدنية  – الطابق السادس  ص ب 219

فلسطين

Goods/Services:
Resin compound board , Windows, not of 
metal, Doors, not of metal, Laths, not of metal, 
Shutters, not of metal, Floor tiles, not of metal, 
Ceilings, not of metal, Wainscotting, not of 
metal, Building materials, not of metal, Door 
frames, not of metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
) ألواح مركبة راتنجية ، نوافذ غير معدنية، أبواب غير 

معدنية، صفائح غير معدنية، أغطية متحركة غير 
معدنية، بالط غير معدني لألرضيات، أسقف غير معدنية، 
مواد غير معدنية لكسو الجدران الداخلية، مواد للبناء غير 

معدنية، أطر غير معدنية لألبواب 

( 192 )

 

Date :09/09/2019 التاريخ :  2019/09/09  

Trademark No.:36721 العالمة التجارية رقم :  36721

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: noor kamel mostafa lahlooh بإسم :  نور كامل مصطفى لحلوح

Applicant Address :jenin- arabh - hay al shonah   العنوان :  جنين - عرابة - حي الشونة
جوال :0568210110    

Applicant for Correspondence:  jenin- arabh - 
hay al shonah

عنوان التبليغ  : جنين - عرابة - حي الشونة
جوال :0568210110 - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير 
الكحولية ، مشروبات مستخلصة من الفواكة وعصائر 

الفواكة ، شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات .
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( 193 )

 

Date :10/09/2019 التاريخ :  2019/09/10  

Trademark No.:36724 العالمة التجارية رقم :  36724

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: al jouri medech company بإسم :  شركة الجوري ميديك لالجهزة الطبية

Applicant Address :al khalil    العنوان :  الخليل طلعة ادعيس بالقرب من جودة البيئة
    2281239

Applicant for Correspondence:  Amjad Amer - 
Hebron

عنوان التبليغ  :  امجد عمرو الخليل -عين سارة-  برج العز 
ط2 - مقابل ملعب الحسين جوال 0599362608

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية، 

أطراف وعيون وأسنان إصطناعية، أدوات تجبير، مواد 
خياطة أو درز الجروح.

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

( 194 )

 

Date :10/09/2019 التاريخ :  2019/09/10  

Trademark No.:36726 العالمة التجارية رقم :  36726

Class: 9 في الصنف :   9

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

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

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

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ مكبرات 

الصوت المحمولة، أجهزة تشغيل االقراص 
المضغوطة، المسجالت الشخصية، قواعد تثبيت 

لألجهزة اإللكترونية، سماعات الرأس، سماعات االذن، 
أجهزة الحاسوب الشخصية وأجهزة الحاسوب اللوحية 

العاملة باللمس، مساند الفأرات، فأرات الحواسيب، 
لوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب، سواقات الذاكرة 

التسلسلية العالمية ، آالت الغناء مع اللحن المسجل 
مسبقا، الهواتف الالسلكية، أجهزة الهاتف، اآلالت 

الحاسبة، مساطر، أجهزة الحاسوب، آالت التصوير 
)التصوير الفوتوغرافي(، األفالم )فوتوغرافية(، 

مغناطيسات للتزيين، إطارات الصور الرقمية؛ الخوذ 
الواقية لأللعاب الرياضية، أنابيب الغوص، أقنعة 

السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ مقاطع الصوت 
القابلة للتحميل، والمقاطع المرئية، الملفات السمعية 
البصرية والصور؛ وبرمجيات الحاسوب ، أشرطة ألعاب 
الفيديو، برمجيات ألعاب الفيديو، البرمجيات القابلة 

للتنزيل لألجهزة النقالة، بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب 
الفيديو؛ عصا التحكم ألجهزة الحاسوب؛ شاحن بطارية 
تعمل بالطاقة الشمسية للهواتف المحمولة واألجهزة 

اللوحية؛ شاحن بطارية للهواتف المحمولة واألجهزة 
اللوحية؛ حافظات واقية للهواتف المحمولة واألجهزة 

اللوحية؛ المقابض، الحماالت والمثبتات لألجهزة 
اإللكترونية المحمولة باليد، تحديدا: ، الهواتف النقالة 

والحواسيب اللوحية 

( 195 )

 

Date :10/09/2019  التاريخ :  2019/09/10  

Trademark No.:36727 العالمة التجارية رقم :  36727

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.  .بإسم :  ذا كارتون نيتورك، إنك
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Applicant Address :1050 Techwood Drive, NW, 
Atlanta, Georgia 30318, USA

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

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Entertainment services, namely providing 
entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless 
networks and other electronic communication 
networks  providing non-downloadable online 
publications  providing a website featuring 
audio visual content, entertainment information 
and online games  providing on-line music, not 
downloadable, providing on-line videos, not 
downloadable, presenting live entertainment 
performances  amusement park services  
production of films, television and digital 
entertainment content. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الترفيه ، تحديدا: تقديم البرامج والمحتوى 

الترفيهي عبر التلفزيون، االقمار الصناعية، اإلنترنت، 
الشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية 

األخرى؛ توفير المنشورات األلكترونية غير القابلة 
للتحميل؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تضم المحتوى 
المرئي المسموع، معلومات الترفيه واأللعاب اإللكترونية 

عبر اإلنترنت؛ توفير الموسيقى إلكترونيا عبر اإلنترنت، 
غير القابلة للتحميل، توفير مقاطع الفيديو على 

اإلنترنت، غير القابلة للتحميل، تقديم عروض الترفيه 
الحّية؛ خدمات مالهي الترفيه؛ إنتاج أفالم، المحتويات 

التلفزيونية والترفيهية الرقمية 

( 196 )

 

Date :10/09/2019 التاريخ :  2019/09/10  

Trademark No.:36728 العالمة التجارية رقم :  36728

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: sharket al bezreh altejareia بإسم :  شركة البزرة التجارية

Applicant Address : nablus-sharee mahmmod 
abas jawal 0599777776   

العنوان :  نابلس- شارع محمود عباس - 05997777776    

Applicant for Correspondence:   nablus-sharee 
mahmmod abas jawal 0599777776

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع محمود عباس - 
05997777776 - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت.
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( 197 )

 

Date :10/09/2019 التاريخ :  2019/09/10  

Trademark No.:36729 العالمة التجارية رقم :  36729

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: NASER M RABI M HAMOURI بإسم :  ناصر محمد ربيع مرتضى حموري

Applicant Address :HEBRON 0599257861   العنوان :  الخليل دوار ابن رشد 0599257861 الخليل
دوار ابن رشد 0599257861   

Applicant for Correspondence:  hebron- ibn 
rushed.R King faisal.st  jawwal  0599257861

عنوان التبليغ  : الخليل -دوار ابن رشد - شارع الملك 
فيصل جوال  0599257861 - فلسطين

Goods/Services:
clothing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس

( 198 )

 

Date :11/09/2019 التاريخ :  2019/09/11  

Trademark No.:36732 العالمة التجارية رقم :  36732

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: shareket maleh o helo 
llma›kolat aladiyeh alameh 

بإسم :  شركة مالح وحلوللمأكوالت العادية العامة

Applicant Address :nablus- rafidea- 
tel:05995555747

العنوان :  نابلس - رفيديا - تلفون : 0599555747

Applicant for Correspondence:  nablus- rafidea- 
tel:05995555747

عنوان التبليغ  : نابلس - رفيديا - تلفون : 0599555747
فلسطين

Goods/Services:
Services for providing food and drink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات
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( 199 )

 

Date :11/09/2019 التاريخ :  2019/09/11  

Trademark No.:36733 العالمة التجارية رقم :  36733

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Sameer  Saleh   Mousa   Abu 
Shuieb

بإسم :  سمير صالح موسى ابو شعيب

Applicant Address :  Nablus Burj  Rafidia, 
Tabeq 18, Ramallah, Al Balou Emaret  Ayman 
Center Tabeq 5   

العنوان :   نابلس  برج رفيديا طابق 18 ،  رام الله ، البالوع  
عمارة ايمن سنتر ط 5    

Applicant for Correspondence:    Nablus Burj  
Rafidia, Tabeq 18, Ramallah, Al Balou Emaret  
Ayman Center Tabeq 5

عنوان التبليغ  :  نابلس  برج رفيديا طابق 18 ،  رام الله ، 
البالوع  عمارة ايمن سنتر ط 5   جوال 0599124685

فلسطين

Goods/Services:
Design of interior décor ،   Engineering ،  
Designing  Dress ،   Architectural consultation،   
Construction drafting ،   Architecture ،  Design 
(Industrial  ،    Packaging design ،    Computer 
software design ،   Urban planning ،  Works 
of art (Authenticating )   Research and 
development for others

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تصميم الديكور الداخلي  ، الهندسة ، تصميم االزياء ، 

االستشارات المعمارية ، رسم تصاميم ومخططات اإلنشاء 
، فنون وعلوم تصميم وإقامة المباني ، التصميم الصناعي 
، تصميم العبوات ، تصميم برامج كمبوتر ، تخطيط المدن 

، توثيق األعمال الفنية ، البحث والتطوير لالخرين

( 200 )

 

Date :11/09/2019 التاريخ :  2019/09/11  

Trademark No.:36734 العالمة التجارية رقم :  36734

Class: 3 في الصنف :   3
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Applicant Name: pioneers le-tawzee›a w al-tasweeq بإسم :  شركة بيونيرز للتوزيع والتسويق

Applicant Address :nabbles-rafedya 
jawal:0592999000   

العنوان :  نابلس - رفيديا جوال :0592999000    

Applicant for Correspondence:  nabbles-
rafedya jawal:0592999000

عنوان التبليغ  : نابلس - رفيديا جوال :0592999000
فلسطين

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

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

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

تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

( 201 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36736 العالمة التجارية رقم :  36736

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: SHARIKET AL AFORI 
LLESTITHMARAT ALTEJARYA 
WALTA›HAODAT AL AMEH

بإسم :  شركة مجموعة العفوري لالستثمارات التجاريه 
والتعهدات العامه                                                                                                                                

Applicant Address :NABLUS RAFIDYA 
BENAET AL BUORJ TABQ 3JWALA 
:0598904161   

العنوان :  نابلس رفيديا بتايه البرج ط 3 جوال 
    0598904161:

Applicant for Correspondence:  MAKTAB AL 
MUHAME AMEED SEYAM - Nablus- sufyan  
street T 4 - jwal :0599151030 

عنوان التبليغ  : مكتب المحامي عميد صيام  نابلس _ 
شارع سفيان - عمارة االسراء ط 4 - جوال :0599151030

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر.

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



137 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

( 202 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36740 العالمة التجارية رقم :  36740

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Guangzhou Qualitex Trading 
Co., Ltd.  

بإسم :  كوانجو كواليتكس تريدينج كو., ال تي دي.  

Applicant Address :Room No:1501A, HM 
Tower, No.3 Jinsui Road, Tian He (Dist), 
Guangzhou, China

العنوان :  روم نو:1501ايه, اتش ام تاور, نو.3 جينسوي 
رود, تيان هي )ديست(, كوانجو, الصين  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear and shoes, headgear 

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

( 203 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36741 العالمة التجارية رقم :  36741

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co 
LLC 

بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.  

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

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

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالته، الحلويات، السكاكر، البسكويت )بكافة 

انواعه(، الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائية، 
المعكرونة العصائية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، 

الخميرة، مسحوق الخبازة والمكونات االخرى  للمخابز، 
توابل السلطة، المايونيز، الخل، الكاتش اب والصلصات 

)التوابل(، منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير المصنوعة 

من االلبان، الحلويات المثلجة  المصنوعة من الفواكه، 
الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 

التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، الخبز، دبس 
السكر، الملح، الخردل، الطحين المصنوع من الحبوب، 
التوابل،  مشروبات االطعمة )المعتمدة على الحبوب 

واالعشاب(، الصلصات، الشاي العشبي، العسل، الفشار 

( 204 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36742 العالمة التجارية رقم :  36742

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

                                     

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

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

فلسطين

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

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات 
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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)  

للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛ 
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 

محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛ 
سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  

( 205 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36743 العالمة التجارية رقم :  36743

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

فلسطين

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 cigarettes  pads for

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 
االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات
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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)  

للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛ 
محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 

محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛ 
سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  

( 206 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36744 العالمة التجارية رقم :  36744

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

فلسطين

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 cigarettes  pads for 
cleaning electronic cigarettes  brushes for

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات 
للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛ 
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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)  

محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 

محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛ 
سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  

( 207 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36745 العالمة التجارية رقم :  36745

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

فلسطين

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 cigarettes  pads for 
cleaning electronic cigarettes  brushes for 
cleaning  electronic cigarettes  sticks for

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات 
للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛ 

محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛
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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)  

محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛ 
سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  

( 208 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36746 العالمة التجارية رقم :  36746

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

فلسطين

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 cigarettes  pads for 
cleaning electronic cigarettes  brushes for 
cleaning  electronic cigarettes  sticks for 
cleaning electronic cigarettes  atomizers for

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات 
للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛ 

محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛
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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)  

محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛ 
سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  

( 209 )

 

Date :12/09/2019 التاريخ :  2019/09/12  

Trademark No.:36747 العالمة التجارية رقم :  36747

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

فلسطين

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 cigarettes  pads for 
cleaning electronic cigarettes  brushes for 
cleaning  electronic cigarettes  sticks for 
cleaning electronic cigarettes  atomizers for 
electronic cigarettes  protective cases for

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات 
للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛ 

محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 

محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر
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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)  

اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛ 
سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  

( 210 )

 

Date :15/09/2019 التاريخ :  2019/09/15  

Trademark No.:36749 العالمة التجارية رقم :  36749

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Ali Khalil Salem Daraawi  بإسم :  علي خليل سالم درعاوي

Applicant Address :Palestine – Bethlehem – Al 
Shawawre

العنوان :  فلسطين - بيت لحم – الشواورة  

Applicant for Correspondence:  Palestine – 
Bethlehem – Al Shawawre

عنوان التبليغ  :  - بيت لحم – الشواورة 
فلسطين

Goods/Services:
Paper and cardboard  products including 
sanitary paper, tissue paper, gauze paper and 
toilet paper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات الورق والكرتون ويشمل الورق الصحي و المناديل 

الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 

( 211 )

 

Date :15/09/2019 التاريخ :  2019/09/15  

Trademark No.:36750 العالمة التجارية رقم :  36750
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Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: REEM ISSAM 
ABDALRAZEQ ABUBAKER

بإسم :  ريم عصام عبد الرازق ابو بكر

Applicant Address :NABLUS - RAFEDIA - 
AMARET AL BURJ - JAWAL :0599066870   

العنوان :  نابلس - رفيديا - عمارة البرج - جوال 
    0599066870:

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
RAFEDIA - AMARET AL BURJ - JAWAL 
:0599066870

عنوان التبليغ  : نابلس - رفيديا - عمارة البرج - جوال 
0599066870:

فلسطين

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

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

النشاط المكتبي.

( 212 )

 

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36751 العالمة التجارية رقم :  36751

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: SHARIKAT HAFETH 
HASSOUNEH WA IKHWANO LLADAWAT 
ALMANZILIEH

بإسم :  شركة حافظ حسونه واخوانه لالدوات المنزلية 

Applicant Address :HEBRON        0599870201 العنوان :  الخليل عين سارة

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL 
-0599676885

عنوان التبليغ  : مؤسسة خليل جالل للمحاسبة 
واالستشارات الضريبية الخليل عين سارة برج خالد ط3 

0599676885

Goods/Services:
HOUSE HOLD APPLIANCES OF ALL 
KINDS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االدوات المنزلية بكافة انواعها واشكالها
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( 213 )

 

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36752 العالمة التجارية رقم :  36752

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم :  ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Austria

العنوان :  أم برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor  
artificial coffee  rice  tapioca  sago  flour  
preparations made from cereals  bread  pastries  
baked goods, confectionery, chocolate and 
desserts  edible ices  sugars, natural sweeteners, 
sweet coatings and fillings, bee products  
honey  treacle  yeast  baking-powder  edible 
salt  seasonings  condiments  food flavourings  
mustard  vinegar  sauces  spices  ice  pizza  
pies  popcorn  sandwiches  pasta  ice creams  
sorbets  processed grains, starches, and goods 
made thereof, baking preparations and yeasts  
chocolate based drinks  coffee based drinks  
tea-based beverages  iced tea  candy  pralines  
chewing gums  cereal based snack foods. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو وبدائلها؛ القهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق؛ المستحضرات المعدة من 
الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ البضائع المخبوزة والحلويات 

والشوكوالتة والحلويات؛ المثلجات القابلة لألكل؛ السكريات 
والمحليات الطبيعية واألغطية والحشوات للحلويات 
ومنتجات النحل؛ العسل؛ الدبس؛ الخميرة؛ مسحوق 

الخبيز؛ األمالح القابلة لألكل؛ التوابل؛ البهارات؛ منكهات 
الطعام؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصات؛ البهارات؛ الثلج؛ البيتزا؛ 

الفطائر؛ البوشار؛ الشطائر؛ المعكرونة؛ البوظة؛ األشربة؛ 
الحبوب المعالجة والنشويات والبضائع المصنوعة منها 
ومستحضرات الخبز والخمائر؛ المشروبات التي أساسها 
الشوكوال؛ المشروبات التي أساسها القهوة؛ المشروبات 
التي أساسها الشاي؛ الشاي المثلج؛ الحلوى؛ حلوى اللوز؛ 

العلكة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب. 

( 214 )

  

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36753 العالمة التجارية رقم :  36753

Class: 32 في الصنف :   32
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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 برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة؛ المياه المعدنية؛ المياه الغازية؛ المشروبات غير 
الكحولية؛ مشروبات الفواكه وعصائر الفواكه؛ الشراب 

المركز لعمل المشروبات؛ مستحضرات غير كحولية إلعداد 
المشروبات؛ مشروبات الطاقة؛ 

( 215 )

    

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36754 العالمة التجارية رقم :  36754

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم :  ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Austria

العنوان :  أم برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Tobacco and tobacco products (including 
substitutes)  smokers’ articles  matches  
flavourings for tobacco  ashtrays  tobacco 
containers and humidors  lighters for smokers  
personal vaporisers and electronic cigarettes 
and flavourings and solutions therefor. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ ومنتجات التبغ )بما في ذلك بدائلها(؛ مستلزمات 

المدخنين؛ أعواد الثقاب؛ نكهات التبغ؛ المنافض؛ 
حافظات ومرطبات التبغ؛ والعات للمدخنين؛ السجائر 

اإللكترونية والنكهات والسوائل الخاصة بها. 
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Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36755 العالمة التجارية رقم :  36755

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم :  ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Austria

العنوان :  أم برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accommodation   hotels, hostels and boarding 
houses, holiday and tourist accommodation  
nurseries, day-care and elderly care facilities  
event facilities and temporary office and meeting 
facilities  animal boarding  rental of furniture, 
linens and table settings  catering. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير أماكن 
اإلقامة المؤقتة؛ الفنادق، النزل ودور اإلقامة ودور اإلقامة 

السياح؛ خدمات دور الحضانة ومرافق الرعاية النهارية ومراكز 
رعاية المسنين؛ خدمات مرافق إقامة األحداث والمكاتب 

المؤقتة ومرافق االجتماعات؛ مرافق إيواء الحيوانات؛ مرافق 
تأجير األثاث وأغطية ولوازم الطاوالت؛ خدمات تقديم الطعام 

( 217 )

 

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36756 العالمة التجارية رقم :  36756

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم :  ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Austria

العنوان :  أم برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor  
artificial coffee  rice  tapioca  sago  flour  
preparations made from cereals  bread  pastries  
baked goods, confectionery, chocolate and 
desserts  edible ices  sugars, natural sweeteners, 
sweet coatings and fillings, bee products  
honey  treacle  yeast  baking-powder  edible 
salt  seasonings  condiments  food flavourings  
mustard  vinegar  sauces  spices  ice  pizza  
pies  popcorn  sandwiches  pasta  ice creams  
sorbets  processed grains, starches, and goods 
made thereof, baking preparations and yeasts  
chocolate based drinks  coffee based drinks  
tea-based beverages  iced tea  candy  pralines  
chewing gums  cereal based snack foods. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو وبدائلها؛ القهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق؛ المستحضرات المعدة من 
الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ البضائع المخبوزة والحلويات 

والشوكوالتة والحلويات؛ المثلجات القابلة لألكل؛ السكريات 
والمحليات الطبيعية واألغطية والحشوات للحلويات 
ومنتجات النحل؛ العسل؛ الدبس؛ الخميرة؛ مسحوق 

الخبيز؛ األمالح القابلة لألكل؛ التوابل؛ البهارات؛ منكهات 
الطعام؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصات؛ البهارات؛ الثلج؛ البيتزا؛ 

الفطائر؛ البوشار؛ الشطائر؛ المعكرونة؛ البوظة؛ األشربة؛ 
الحبوب المعالجة والنشويات والبضائع المصنوعة منها 
ومستحضرات الخبز والخمائر؛ المشروبات التي أساسها 
الشوكوال؛ المشروبات التي أساسها القهوة؛ المشروبات 
التي أساسها الشاي؛ الشاي المثلج؛ الحلوى؛ حلوى اللوز؛ 

العلكة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر 

( 218 )

   

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36757 العالمة التجارية رقم :  36757

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم :  ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Austria

العنوان :  أم برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة؛ المياه المعدنية؛ المياه الغازية؛ المشروبات غير 
الكحولية؛ مشروبات الفواكه وعصائر الفواكه؛ الشراب 

المركز لعمل المشروبات؛ مستحضرات غير كحولية إلعداد 
المشروبات؛ مشروبات الطاقة؛ 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر 



150 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

( 219 )

   

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36758 العالمة التجارية رقم :  36758

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم :  ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Austria

العنوان :  أم برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Tobacco and tobacco products (including 
substitutes)  smokers’ articles  matches  
flavourings for tobacco  ashtrays  tobacco 
containers and humidors  lighters for smokers  
personal vaporisers and electronic cigarettes 
and flavourings and solutions therefor 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ ومنتجات التبغ )بما في ذلك بدائلها(؛ مستلزمات 

المدخنين؛ أعواد الثقاب؛ نكهات التبغ؛ المنافض؛ 
حافظات ومرطبات التبغ؛ والعات للمدخنين؛ السجائر 

اإللكترونية والنكهات والسوائل الخاصة بها. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر 

( 220 )

   

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36759 العالمة التجارية رقم :  36759

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم :  ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Austria

العنوان :  أم برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accommodation   hotels, hostels and boarding 
houses, holiday and tourist accommodation  
nurseries, day-care and elderly care facilities  
event facilities and temporary office and meeting 
facilities  animal boarding  rental of furniture, 
linens and table settings  catering. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير أماكن 
اإلقامة المؤقتة؛ الفنادق، النزل ودور اإلقامة ودور اإلقامة 

السياح؛ خدمات دور الحضانة ومرافق الرعاية النهارية ومراكز 
رعاية المسنين؛ خدمات مرافق إقامة األحداث والمكاتب 

المؤقتة ومرافق االجتماعات؛ مرافق إيواء الحيوانات؛ مرافق 
تأجير األثاث وأغطية ولوازم الطاوالت؛ خدمات تقديم الطعام. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر

( 221 )

   

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36760 العالمة التجارية رقم :  36760

Class: 33 في الصنف :   33

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم :  ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Austria

العنوان :  أم برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Alcoholic beverages [except beers]  spirits 
and liquors  wine  cider  pre-mixed alcoholic 
beverages  preparations for making alcoholic 
beverages  alcoholic energy drinks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المشروبات الكحولية )باستثناء البيرة(؛ المشروبات 

الروحية والمشروبات الكحولية؛ النبيذ؛ عصير التفاح؛ 
المشروبات الكحولية المخلوطة مسبقا؛ مستحضرات 

إلعداد المشروبات الكحولية؛ مشروبات الطاقة الكحولية. 

( 222 )

 

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36761 العالمة التجارية رقم :  36761

Class: 33 في الصنف :   33
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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 برونين1، 5330 فوشي أم سي، النمسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Alcoholic beverages [except beers]  spirits 
and liquors  wine  cider  pre-mixed alcoholic 
beverages  preparations for making alcoholic 
beverages  alcoholic energy drinks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المشروبات الكحولية )باستثناء البيرة(؛ المشروبات 

الروحية والمشروبات الكحولية؛ النبيذ؛ عصير التفاح؛ 
المشروبات الكحولية المخلوطة مسبقا؛ مستحضرات 

إلعداد المشروبات الكحولية؛ مشروبات الطاقة الكحولية. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر 

( 223 )

 

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36762 العالمة التجارية رقم :  36762

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: JAFORA TABORI LTD.  .بإسم :  جافورا تابوري لميتد

Applicant Address :an Israeli company of, Gad 
Feinstein Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; 
ISRAEL

العنوان :  شركة اسرائيلية عنوانها، غاد فاينشتاين رود، 
ص.ب 2340، ريهوفوت 76120، اسرائيل  

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

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

Goods/Services:
Beers  mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks  fruit drinks and fruit 
juices  syrups and other preparations for 
making beverages  flavored drinking water  
vegetable drinks and vegetable juices  soft 
beverages  soda beverages  ciders  shake 
beverages  health beverages  energy beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة، المياه المعدنية والغازية ومشروبات اخرى غير 

كحولية، شراب الفواكه وعصير الفواكه، الشراب المحلى 
ومستحضرات اخرى لصنع المشروبات، مياه الشرب 

المنكهة،  شراب الخضار وعصائر الخضار، المشروبات 
الخفيفة، مشروبات الصودا، عصير التفاح،  مشروبات 

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

( 224 )

 

Date :16/09/2019 التاريخ :  2019/09/16  

Trademark No.:36766 العالمة التجارية رقم :  36766

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: ANAS ABDEALRAHEEM 
MOSTAFA JADAKKAH

بإسم :  أنس عبد الرجيم مصطفى جاد الله

Applicant Address :NABLUS - INDUSTRIAL 
AREA - JAWAL : 0599661022   

العنوان :  نابلس - المنطقة الصناعيه - جوال : 
    0599661022

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
INDUSTRIAL AREA - JAWAL : 0599661022

عنوان التبليغ  : نابلس - المنطقة الصناعيه - جوال : 
0599661022 فلسطين

Goods/Services:
HALVA

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحالوه

( 225 )

 

Date :17/09/2019 التاريخ :  2019/09/17  

Trademark No.:36767 العالمة التجارية رقم :  36767

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: Emad Mohamad Yousef 
Hamideh

بإسم :  عماد محمد يوسف حميدة  

Applicant Address :Areha Shar›e Alquds 
Madkhal Shar›e Dear Yassen Mahalat Aragel 
Alyasini    

العنوان :  أريحا شارع القدس مدخل شارع دير ياسين 
محالت أراجيل الياسيني        
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Applicant for Correspondence:  Areha Shar›e 
Alquds Madkhal Shar›e Dear Yassen Mahalat 
Aragel Alyasini 

عنوان التبليغ  : أريحا شارع القدس مدخل شارع دير 
ياسين محالت أراجيل الياسيني   جوال 0569900099 

فلسطين

Goods/Services:
Charcoal [fuel] , Coal , Coal briquettes , Coke 
,   Anthracite

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحم انثراسايت ،  فحم وقود ، فحم ، قوالب فحم ، فحم 

الكوك 

( 226 )

 

Date :17/09/2019 التاريخ :  2019/09/17  

Trademark No.:36768 العالمة التجارية رقم :  36768

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: SHARIKIT SHEHAB 
BROTHERS LILADAWAT WA ALMAWAD 
ALZERAIYA WA ALBAYTARYA

بإسم :  شركة شهاب برذرز لالدوات والمواد الزراعية 
والبيطرية 

Applicant Address :NABLUS- SHARE ‹A 
HITEEN JAWAL 0595879976   

العنوان :  نابلس- شارع حطين جوال 0595879976    

Applicant for Correspondence:  NABLUS- 
SHARE ‹A HITEEN JAWAL 0595879976

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع حطين جوال 0595879976
فلسطين

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical use ;food for 
babies,plasters,materialsfor dressings,materials 
for dressing,material for stopping teeth ,dental 
wax, disinfectants, preparations for destroying 
vermin,fungicides, herbicides.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية 
لغايات طبية، مواد حمية  معدة لإلستعمال الطبي أو 

البيطري وأغذية للرضع واألطفال، لصقات ومواد ضماد 
,مواد حشو االسنان وشمع طب االسنان,مطهرات /

مستحضرات البادة الحشرات والحيونات الضارة ,مبيدات 
فطريات ومبيدات اعشاب.

( 227 )

 

Date :17/09/2019 التاريخ :  2019/09/17  

Trademark No.:36770 العالمة التجارية رقم :  36770
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Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: BELAL MAHER A DAR 
DAWOOD

بإسم :  بالل ماهر احمد دار داوود

Applicant Address :HEBRON       0595855981 العنوان :  الخليل العكشة قيطون

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ  : الخليل العكشة قيطون 0595855981
فلسطين

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط 

وأسفنج، فراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان(، مواد 
صنع الفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير 

مشغول أو زجاج شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في 
المباني(، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

غير واردة في فئات أخرى.

( 228 )

 

Date :18/09/2019 التاريخ :  2019/09/18  

Trademark No.:36771 العالمة التجارية رقم :  36771

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SHARIKIT ABUKHARMEA 
LILTAWREDAT ALGHITHAIYA

بإسم :  شركة ابو خرمة للتوريدات الغذائية

Applicant Address :NABLUS - SHARE›A 
ZAWATA - AMARIT LOLAH - TEL : 092344414   

العنوان :  نابلس - شارع زواتا - عمارة لولح - هاتف  : 
    092344414

Applicant for Correspondence:  NABLUS 
- SHARE›A ZAWATA - AMARIT LOLAH - 
TEL : 092344414

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع زواتا - عمارة لولح - هاتف  
: 092344414 - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ 

التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 

عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 
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( 229 )

 

Date :18/09/2019 التاريخ :  2019/09/18  

Trademark No.:36772 العالمة التجارية رقم :  36772

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: SHAREKAT AL HUDHUD 
LLMFROSHAT ADEH AMAH

بإسم :  شركة الهدهد للمفروشات العادية العامة                                                                      

Applicant Address : NABLUS - SHAREE 
BEET IEBA – moqabel kazyet al huda    

العنوان :  نابلس / شارع بيت ايبا  / مقبل كازية الهدى        

Applicant for Correspondence:  NABLUS / 
RAFEDYA BENAYET AL RAWDAH

عنوان التبليغ  :  مكتب كواليتي للمحاماة و االستشارات 
القانونية نابلس / رفيديا / بناية الروضة جوال 

0592334455 - فلسطين

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics.                                                                               

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في 
فئات أخرى( المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو 

الخيزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم 

والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البالستيكية.            

( 230 )

 

Date :18/09/2019 التاريخ :  2019/09/18  

Trademark No.:36773 العالمة التجارية رقم :  36773

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: The Coca-Cola Company  بإسم :  ذا كوكا - كوال كومبني

Applicant Address :One Coca-Cola Plaza, Atlanta, 
Georgia 30313, United States of America

العنوان :  وان كوكا-كوال بالزا، أتالنتا، جيورجيا 30313، 
الواليات المتحدة األمريكية  

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

عنوان التبليغ  : عزيز وفؤاد ورجا شحادة ، محامون ، ص.ب 
74 ، رام الله فلسطين
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Goods/Services:
Beers  mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks  fruit drinks and fruit 
juices  syrups and other preparations for 
making beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة )شراب الشعير(؛ المياه المعدنية والغازية وغيرها 

من المشروبات غير الكحولية؛ المشروبات المستخلصة 
من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى 

لتحضير المشروبات. 

( 231 )

 

Date :19/09/2019  التاريخ : 2019/09/19  

Trademark No.:36775 العالمة التجارية رقم :  36775

Class: 2 في الصنف :   2

Applicant Name: SHARIKIT ABNA›A AHMAD 
AL SHUREFA LLDHANAT W ELSTTHMAR

بإسم :  شركة بناء احمد الشرفا للدهانات واالستثمار  

Applicant Address :NABLUS – SHARE›E 
ELMASLKH QORB ASHOUR LLBALAT –
OREDO : 0562200002   

العنوان :  نابلس – شارع المسلخ قرب عاشور للبالط – 
أوريدو : 0562200002                  

Applicant for Correspondence:  NABLUS – 
SHARE›E ELMASLKH QORB ASHOUR 
LLBALAT –OREDO : 0562200002

عنوان التبليغ  : نابلس – شارع المسلخ قرب عاشور للبالط 
– أوريدو : 0562200002 - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانات والورنيش وطالءات اللك، مواد الوقاية من 

الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد 
تثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق 

أو مسحوق إلستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال 
الطباعة والفنانين.                                        

( 232 )

 

Date :19/09/2019 التاريخ :  2019/09/19  

Trademark No.:36776 العالمة التجارية رقم :  36776
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Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Nermin Mohammad 
Mahmoud Abu Hammad

بإسم :    نرمين محمد محمود أبو حماد

Applicant Address :Ramallah Ein Musbah 
Mujama Ramallah At Tarwehi Nadi Shabab 
Ramallah   

العنوان :  رام الله عين مصباح مجمع رام الله الترويحي 
نادي شباب رام الله    

Applicant for Correspondence:  Ramallah Ein 
Musbah Mujama Ramallah At Tarwehi Nadi 
Shabab Ramallah

عنوان التبليغ  : رام الله عين مصباح مجمع رام الله 
الترويحي نادي شباب رام الله

فلسطين

Goods/Services:
Education  providing of training  entertainment  
sporting and cultural activities

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

والثقافية

( 233 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36778 العالمة التجارية رقم :  36778

Class: 45 في الصنف :   45

Applicant Name: Raed Ibrahim Mohammad 
Nassar

بإسم :  رائد إبراهيم محمد نصار

Applicant Address :Palestine  Albireh  Albaloa  
Emaret Mall Falestine  Altabeq 5   

العنوان :  فلسطين البيرة البالوع عمارة مول فلسطين 
الطابق الخامس     

Applicant for Correspondence:  Palestine  
Albireh  Albaloa  Emaret Mall Falestine  
Altabeq 5

عنوان التبليغ  :  البيرة البالوع عمارة مول  الطابق الخامس 
فلسطين

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

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

وخدمات شخصية وإجتماعية يقدمها آخرون تلبية 
لحاجات األفراد 
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( 234 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36779 العالمة التجارية رقم :  36779

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: SHAREKAT AL HUDHUD 
LLMFROSHAT ADEH AMAH

بإسم :  شركة الهدهد للمفروشات العادية العامة

Applicant Address :NABLUS /SHAREE BEET 
IEBA /NABLUS- Moqabel kazyet al huda    

العنوان :  نابلس /شارع بيت ايبا / مقابل كازية الهدى    

Applicant for Correspondence:  nablus عنوان التبليغ  : نابلس - - شارع رفيديا الرئيسي - بنايه 
الروضه - ط الثاني

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في 
فئات أخرى( المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو 

الخيزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم 

والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البالستيكية.

( 235 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36780 العالمة التجارية رقم :  36780

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MERIDYEN GIDA SANAYI 
VE TICARET LIMITED SIRKETI 

بإسم :  ميريديان جيدا سانايي في تيجاريت ليمتد 
شيركيتي 

Applicant Address :Maltepe Mahallesi, Ali Riza 
Gurcan Caddesi, No:1, Meridyen is Merkezi, 
Kat:4, No: 427 Zeytinburnu - Istanbul / TURKEY

العنوان :  مالتيبى ماهاليسي، علي ريزى غورجان 
جاديسي، رقم: 1، ميريديان اش مركيزي، كات:4، رقم: 

427 زيتينبورنو - اسطنبول / تركيا  
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Applicant for Correspondence:  Biet-Sahour 
P.O.Box 182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
فلسطين

Goods/Services:
Coffee and Ice Coffee  coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة و القهوة المثلجة؛ مشروبات أساسها القهوة أو 

الكاكاو؛  مشروبات أساسها الشوكوالتة 

( 236 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36781 العالمة التجارية رقم :  36781

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Prexiso AG  بإسم :  بريكسيسو ايه جي

Applicant Address :c/o Intertrust Servic?? (Schweiz) 
AG Alpenstrasse 15 6300 Zug(CH), Switzerland 

العنوان :  سي/او انترترست سيرفيسيز )شوايز( ايه جي 
البينشتراسي 15 6300 زوغ)سي اتش(, سويسرا  

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

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

Goods/Services:
rescue laser signalling flares  lasers, not for 
medical purposes   Laser guidance instrument  
Laser measuring instruments  Laser  level 
measuring instrument  Laser pointer  measuring 
apparatus   surveying apparatus and instruments   
precision measuring  apparatus   levelling staffs 
[surveying instruments]   / rods [surveying 
instruments]   surveyors&apos; levels   electro-
dynamic apparatus  for the  remote control of 
signals  detectors   gauges   surveying instruments  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ليزر النجدة مضيئات اشارات؛ اجهزة ليزر ليست لغايات 
طبية؛ اجهزة توجيه بالليزر؛ اجهزة قياس بالليزر؛ اجهزة 

قياس المستوى بالليزر؛ مؤشرات الليزر؛ اجهزة قياس؛ 
اجهزة وادوات مساحة؛ اجهزة قياس دقيقة؛  شواخض 

التسوية ]أدوات مسح[ / شواخص ]ادوات مسح[؛ موازين 
للمساحين؛ اجهزة الكتروديناميكية للتحكم عن بعد 
باالشارات؛ كواشف؛ محددات قياس؛ معدات مساحة 

( 237 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36782 العالمة التجارية رقم :  36782
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Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: DANCO S.P.A.    . بإسم :  دانكو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Volta 12, 20837 
Veduggio con Colzano (MB) – Italy

العنوان :  فيا فولتا 12, 20837 فيدوجيو كون كولزانو )ام 
بي( – ايطاليا  

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

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

Goods/Services:
Metallic hinges, metallic fittings for furniture 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مفصالت معدنية، تراكيب معدنية لالثاث 

( 238 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36783 العالمة التجارية رقم :  36783

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: Chubby Gorilla, Inc.    .بإسم :  شركة تشابي غوريال، إنك

Applicant Address : 10425 Slusher Drive, Santa Fe 
Springs, California 90670, United States of America 

العنوان :   10425 سالشر درايف، سانتا في سبرينغز، 
كاليفورنيا 90670، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Containers, bottles and vials  dropper bottles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اوعية؛ قوارير وزجاجات؛ زجاجات ذات قطارات 

( 239 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36784 العالمة التجارية رقم :  36784

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Chubby Gorilla, Inc.    .بإسم :  شركة تشابي غوريال، إنك
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Applicant Address : 10425 Slusher Drive, Santa Fe 
Springs, California 90670, United States of America 

العنوان :   10425 سالشر درايف، سانتا في سبرينغز، 
كاليفورنيا 90670، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Bottles, vials and containers for household, 
domestic or kitchen use  all purpose portable 
household containers, bottles and  vials  
medication containers for personal use  bottles 
sold empty for medical and pharmaceutical use  
vials for medications sold  empty  medication 
containers for personal use  plastic safety caps for 
medicine containers  lotion containers sold empty 
for  domestic use  liquid containers sold empty for 
domestic use  bottles sold empty not for medical 
use  vials for personal use   containers for personal 
use  plastic storage containers for household or 
domestic use  bottles  vials  containers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قوارير, زجاجات واوعية لالستخدام المنزلي او المطبخ؛ 
قوارير, زجاجات واوعية محمولة لجميع االغراض؛ اوعية 

دواء لالستخدام الشخصي؛ قوارير تباع فارغة الستخدامات 
طبية وصيدالنية؛ زجاجات لالدوية تباع  فارغة؛ اوعية دواء 

لالستخدام الشخصي؛ أغطية السالمة البالستيكية الوعية 
الدواء؛ اوعية غسوالت تباع فارغة لالستخدام المنزلي؛ 

اوعية سوائل تباع فارغة لالستخدام المنزلي؛ قوارير تباع 
فارغة ليست لالستخدام  الطبي؛ زجاجات لالستخدام 
الشخصي؛ قوارير لالستخدام الشخصي؛ اوعية حفظ 

بالستيكية لالستخدام المنزلي؛ قوارير؛ زجاجات؛ اوعية 

( 240 )

  

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36785 العالمة التجارية رقم :  36785

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: Chubby Gorilla, Inc.    .بإسم :  شركة تشابي غوريال، إنك

Applicant Address : 10425 Slusher Drive, Santa 
Fe Springs, California 90670, United States of 
America 

العنوان :   10425 سالشر درايف، سانتا في سبرينغز، 
كاليفورنيا 90670، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Containers, bottles and vials  dropper bottles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اوعية؛ قوارير وزجاجات؛ زجاجات ذات قطارات 
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( 241 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36786 العالمة التجارية رقم :  36786

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Chubby Gorilla, Inc.    .بإسم :  شركة تشابي غوريال، إنك

Applicant Address : 10425 Slusher Drive, Santa Fe 
Springs, California 90670, United States of America 

العنوان :   10425 سالشر درايف، سانتا في سبرينغز، 
كاليفورنيا 90670، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Bottles, vials and containers for household, 
domestic or kitchen use  all purpose portable 
household containers, bottles and  vials  
medication containers for personal use  bottles 
sold empty for medical and pharmaceutical use  
vials for medications sold  empty  medication 
containers for personal use  plastic safety caps for 
medicine containers  lotion containers sold empty 
for  domestic use  liquid containers sold empty for 
domestic use  bottles sold empty not for medical 
use  vials for personal use   containers for personal 
use  plastic storage containers for household or 
domestic use  bottles  vials  containers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قوارير, زجاجات واوعية لالستخدام المنزلي او المطبخ؛ 
قوارير, زجاجات واوعية محمولة لجميع االغراض؛ اوعية 

دواء لالستخدام الشخصي؛ قوارير تباع فارغة الستخدامات 
طبية وصيدالنية؛ زجاجات لالدوية تباع  فارغة؛ اوعية دواء 

لالستخدام الشخصي؛ أغطية السالمة البالستيكية الوعية 
الدواء؛ اوعية غسوالت تباع فارغة لالستخدام المنزلي؛ 

اوعية سوائل تباع فارغة لالستخدام المنزلي؛ قوارير تباع 
فارغة ليست لالستخدام  الطبي؛ زجاجات لالستخدام 
الشخصي؛ قوارير لالستخدام الشخصي؛ اوعية حفظ 

بالستيكية لالستخدام المنزلي؛ قوارير؛ زجاجات؛ اوعية 

( 242 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36787 العالمة التجارية رقم :  36787
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Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Sharikat dib akadymy litadrib 
altaqnii

بإسم :  شركة ثينك ديب اكاديمي للتدريب التقني 

Applicant Address :Nablus – rafedya fawq 
sharkit ordeo   

العنوان :  نابلس – رفيديا – فوق شركة اريدو    

Applicant for Correspondence:  gasan alqad - 
nablus - haifa st - altmoni building - 3 floor 

عنوان التبليغ  : المحامي غسان العقاد
نابلس / شارع حيفا/ عمارة الطموني ط 3 - فلسطين

Goods/Services:
Education, Providing of training, Entertainment 
sporting and Cultural activities.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

والثقافية.

( 243 )

 

Date :22/09/2019 التاريخ :  2019/09/22  

Trademark No.:36788 العالمة التجارية رقم :  36788

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: SHARIKAT KZN 
LETJARAT MOSTALZAMAT ALSALONAT

بإسم :  شركة كزن لتجارة مستلزمات الصالونات

Applicant Address :AL KHALIL       0599428109 العنوان :  الخليل نمرة

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل نمرة 0599428109 - فلسطين

Goods/Services:
COSMETICS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات التجميل

( 244 )

 

Date :23/09/2019 التاريخ :  2019/09/23  

Trademark No.:36792 العالمة التجارية رقم :  36792

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: MOHAMMAD AA ABDEL 
HAFEZAL KARABLEH

بإسم :  محمد عبدالله عبد الحافظ الكرابلية
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Applicant Address :AL KHALIL       0599801175 العنوان :  الخليل ترقوميا

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل ترقوميا 0599801175
فلسطين

Goods/Services:
JUICES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العصير

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

( 245 )

 

Date :23/09/2019 التاريخ :  2019/09/23  

Trademark No.:36793 العالمة التجارية رقم :  36793

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Sharekt renbo falasten kafeh 
lelmataem 

بإسم :  شركة رينبو فلسطين كافيه للمطاعم 

Applicant Address :Jenin - shar&apos;a falstin 
- mujama&apos; falestin

العنوان :  جنين- شارع فلسطين- مجمع فلسطين التجاري  

Applicant for Correspondence:  Jenin- Share›a 
hifa -Dwar Idakhlih

عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا - دوار الداخلية 
فلسطين

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

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

( 246 )

 

Date :23/09/2019 التاريخ :  2019/09/23  

Trademark No.:36795 العالمة التجارية رقم :  36795
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Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: sharekit alhaj omar shakhshir 
wa awlado lltejarah wasena^a

بإسم :  شركة الحاج عمر الشخشير واوالدة للتجارة 
والصناعة

Applicant Address :nablus/ sharee jammal abd 
naser .pox159 /tel 092313320   

العنوان :  نابلس / ش : جمال عبد الناصر / ص.ب : 159 / 
ت : -09 2313320    

Applicant for Correspondence:  nablus/ sharee 
jammal abd naser .pox159 /tel 092313320

عنوان التبليغ  : نابلس / ش : جمال عبد الناصر / ص.ب : 
159 / ت : -09 2313320

فلسطين

Goods/Services:
vehicles spare parts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قطع غيار المركبات 

( 247 )

 

Date :24/09/2019 التاريخ :  2019/09/24  

Trademark No.:36796 العالمة التجارية رقم :  36796

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Itihad Aljamiyat Altahawiniya 
Alziraiya

بإسم :  اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية             

Applicant Address :Ramallah Albireh Shar›e 
Holanda    

العنوان :  رام الله البيرة  شارع هولندا      

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Albireh Shar›e Holanda 

عنوان التبليغ  : رام الله البيرة  شارع هولندا  
فلسطين

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  meat extracts  
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables  jellies, jams, compotes  eggs, milk 
and milk products  edible oils and fats

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، 
فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم  جيلي  

ومربيات

وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل
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( 248 )

 

Date :24/09/2019 التاريخ :  2019/09/24  

Trademark No.:36797 العالمة التجارية رقم :  36797

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Sharekat Fawri Tek 
Liltatbeeqat Althakiya Wakhadamat Altawseel 
Alsaree Mosahama Khososiya

بإسم :   شركة فوري تك للتطبيقات الذكية وخدمات 
التوصيل السريع مساهمة خصوصية  

Applicant Address :Ramallah Alersal Mojam›a 
Altaweel Bejaneb Albazar Tabeq 4   

العنوان :  رام الله االرسال مجمع الطويل بجانب البزار ط 4    

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Alersal Mojam›a Altaweel Bejaneb Albazar 
Tabeq 4

عنوان التبليغ  : رام الله االرسال مجمع الطويل بجانب 
البزار ط 4
فلسطين

Goods/Services:)  Courier services [messages 
or merchandise] , Delivery (Message ) , 
Delivery of goods , Parcel delivery , Transport 
, Transportation information , Transportation 
logistics

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات النقل )نقل الرسائل أو البضائع ( ، تسليم 

الرسائل ، تسليم البضائع ، تسليم الطرود ، النقل ، 
معلومات النقل ، لوجستيات النقل

( 249 )

 

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36798 العالمة التجارية رقم :  36798

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Mohammad Ihab Hilmi Saeed 
Abu Zenah

بإسم :  محمد ايهاب حلمي سعيد أبو زينه
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Applicant Address :Areha Shar›e Alquds 
Bejaneb Novetah See Bee M   

العنوان :  أريحا شارع القدس بجانب نوفتيه سي بي ام    

Applicant for Correspondence:  Areha Shar›e 
Alquds Bejaneb Novetah See Bee M

عنوان التبليغ  : أريحا شارع القدس بجانب نوفتيه سي بي 
ام فلسطين

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

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

مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

( 250 )

 

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36799 العالمة التجارية رقم :  36799

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Sharekat Al  Tarifi 
International Treed Lilsela› Alestihlakiya 
Mosahama Khososiya

بإسم :  شركة الطريفي انترناشونال تريد للسلع 
االستهالكية مساهمة خصوصية

Applicant Address :Ramallah Betonia Dowar 
17    

العنوان :  رام الله بيتونيا دوار 17    

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Betonia Dowar 17 

عنوان التبليغ  : رام الله بيتونيا دوار 17
فلسطين

Goods/Services:
beverages [water Mineral , Seltzer water  , 
Table waters , Waters [beverages]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مياه معدنية )مشروبات ( ، ماء معدني فوار ، مياه الشرب 

الصحية )ماء الينابيع ( ، مياه )مشروبات (

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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( 251 )

 

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36800 العالمة التجارية رقم :  36800

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Sharekat Pal Drink 
Llmashrobat  Mosahama Khososiya

بإسم :  شركة بال درينك للمشروبات مساهمة خصوصية

Applicant Address :Naaleen  Shar›e Al 
madrasah Qurb Mahatet Algaz   

العنوان :   نعلين شارع المدرسة   قرب محطة الغاز    

Applicant for Correspondence:  Naaleen  
Shar›e Al madrasah Qurb Mahatet Algaz

عنوان التبليغ  :  نعلين شارع المدرسة   قرب محطة الغاز
فلسطين

Goods/Services:
energy drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات الطاقة

( 252 )

 

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36802 العالمة التجارية رقم :  36802

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: BIOGENA 
NATURPRODUKTE GmbH & Co KG 

بإسم :  بيوجينا ناتوربرودكتي جي ام بي اتش اند كو 
كي جي 

Applicant Address :Strubergasse 24, A-5020 
Salzburg

العنوان :  ستروبيرجاسي 24، ايه - 5020 سالزبورغ  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations  
nutraceuticals for use as a dietary supplement  
sanitary preparations for medical purposes  
dietic food and substances adapted for 
medical and veterinary use  dietetic products 
for a balanced diet  starch for dietetic or 
pharmaceutical purposes  food for babies  
powdered milk for babies  dietary supplements 
for humans and animals  antioxidants for 
medical purposes  nutritional supplements 
and dietetic food supplements for sports and 
performance enhancement, adapted for medical 
use  meal replacement powders for sports and 
performance enhancement for medical use  
mineral food supplements, consisting primarily 
of vitamins, amino acids, minerals and trace 
elements, adapted for medical purposes  
vitamin preparations  preparations for making 
medicated dietetic beverages  medical plasters  
materials for surgical dressings  material 
for dental fillings and dental impressions  
disinfectants  preparations for destroying 
noxious animals, fungicides  herbicides. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ مستحضرات 

صيدالنية مغذية تستخدم كمكمالت للحمية؛ 
المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أغذية الحمية 

والمواد المعدة لالستخدام الطبي والبيطري؛ منتجات 
الحمية لنظام غذائي متوازن؛ نشا ألغراض الحمية أو 

لغايات صيدالنية؛ أغذية لألطفال الرضع؛ حليب مجفف 
لألطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ 
مضادات أكسدة لألغراض الطبية؛ المكمالت الغذائية 

ومكمالت الحمية الغذائية لتحسين األداء الرياضي 
المعدة لالستخدام الطبي؛ مساحيق استبدال الوجبات 
لتحسين األداء الرياضي لالستخدام الطبي؛ المكمالت 

الغذائية المحتوية على معادن والتي تتكون أساسا من 
الفيتامينات واألحماض االمينية والعناصر المعدنية 

المخصصة لألغراض الطبية؛ مستحضرات الفيتامينات؛ 
مستحضرات إلعداد مشروبات الحمية الغذائية؛ لصقات 

طبية؛ مواد للضمادات الجراحية؛ مواد حشو األسنان 
والطبعات السنية؛ المطهرات؛ مستحضرات القضاء على 
الحيوانات الضارة ومبيدات الفطريات؛ مبيدات األعشاب 

الضارة. 

( 253 )

 

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36803 العالمة التجارية رقم :  36803

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: BIOGENA 
NATURPRODUKTE GmbH & Co KG 

بإسم :  بيوجينا ناتوربرودكتي جي ام بي اتش اند كو 
كي جي 

Applicant Address :Strubergasse 24, A-5020 Salzburg العنوان :  ستروبيرجاسي 24، ايه - 5020 سالزبورغ  

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

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

فلسطين



171 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations  
nutraceuticals for use as a dietary supplement  
sanitary preparations for medical purposes  
dietic food and substances adapted for 
medical and veterinary use  dietetic products 
for a balanced diet  starch for dietetic or 
pharmaceutical purposes  food for babies  
powdered milk for babies  dietary supplements 
for humans and animals  antioxidants for 
medical purposes  nutritional supplements 
and dietetic food supplements for sports and 
performance enhancement, adapted for medical 
use  meal replacement powders for sports and 
performance enhancement for medical use  
mineral food supplements, consisting primarily 
of vitamins, amino acids, minerals and trace 
elements, adapted for medical purposes  
vitamin preparations  preparations for making 
medicated dietetic beverages  medical plasters  
materials for surgical dressings  material 
for dental fillings and dental impressions  
disinfectants  preparations for destroying 
noxious animals, fungicides  herbicides. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ مستحضرات 

صيدالنية مغذية تستخدم كمكمالت للحمية؛ 
المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أغذية الحمية 

والمواد المعدة لالستخدام الطبي والبيطري؛ منتجات 
الحمية لنظام غذائي متوازن؛ نشا ألغراض الحمية أو 

لغايات صيدالنية؛ أغذية لألطفال الرضع؛ حليب مجفف 
لألطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ 
مضادات أكسدة لألغراض الطبية؛ المكمالت الغذائية 

ومكمالت الحمية الغذائية لتحسين األداء الرياضي 
المعدة لالستخدام الطبي؛ مساحيق استبدال الوجبات 
لتحسين األداء الرياضي لالستخدام الطبي؛ المكمالت 

الغذائية المحتوية على معادن والتي تتكون أساسا من 
الفيتامينات واألحماض االمينية والعناصر المعدنية 

المخصصة لألغراض الطبية؛ مستحضرات الفيتامينات؛ 
مستحضرات إلعداد مشروبات الحمية الغذائية؛ لصقات 

طبية؛ مواد للضمادات الجراحية؛ مواد حشو األسنان 
والطبعات السنية؛ المطهرات؛ مستحضرات القضاء على 
الحيوانات الضارة ومبيدات الفطريات؛ مبيدات األعشاب 

الضارة. 

( 254 )

 

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36804 العالمة التجارية رقم :  36804

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: Total S.A.  بإسم :  توتال أس.أيه

Applicant Address :2 place Jean Millier, La 
Defense 6, 92400 Courbevoie, France

العنوان :  2 بالس جان ميلير، ال ديفونس 6، كوربيفوا 
92400،  فرنسا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Petroleum (crude or refined)  electrical 
energy in all forms  petroleum derivatives 
and  petroleum based preparations  propellant  
biopropellants  fuels and biofuels  fuel 
oil  natural gas and petroleum gases in all 
forms  lubricants, industrial oils and greases  
base oils  non-chemical additives for use in 
industry  non-chemical additives for fuels, 
lubricants, propellants, bitumen and other 
petroleum products  non-chemical additives 
for insecticides, herbicides and fungicides  
petroleum solvents. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البترول )الخام أو المكرر(؛ الطاقة الكهربائية بجميع 

أشكالها؛ المشتقات النفطية والمستحضرات البترولية؛ 
وقود الدفع؛ وقود الدفع الحيوي؛ الوقود والوقود الحيوي؛ 

زيت الوقود؛ الغاز الطبيعي وغازات البترول بجميع 
األشكال؛ المزلقات، الزيوت والشحوم الصناعية؛ الزيوت 

األساسية؛ المضافات غير الكيماوية لالستخدام في 
الصناعة؛ إضافات غير كيميائية للوقود، المزلقات، المواد 

المتفاعلة إلحداث الدفع، القار والمنتجات البترولية 
األخرى؛ المضافات غير الكيماوية للمبيدات الحشرية، 

ولمبيدات األعشاب ولمبيدات الفطريات؛ المذيبات 
البترولية. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر والبرتقالي واالزرق الغامق واالزرق الفاتح 

( 255 )

  

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36806 العالمة التجارية رقم :  36806

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Total S.A.  بإسم :  توتال أس.أيه

Applicant Address :2 place Jean Millier, La 
Defense 6, 92400 Courbevoie, France

العنوان :  2 بالس جان ميلير، ال ديفونس 6، كوربيفوا 
92400،  فرنسا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Scientific, photographic, optical, surveying, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and 
instruments  apparatus and instruments 
for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, adjusting, or controlling 
electricity  electricity conduits and equipment 
for conducting electricity (wires, cables)  
electrical collectors  electricity measuring

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األجهزة واألدوات العلمية، وللتصوير الفوتوغرافي ، 

والبصرية، والمساحية، والوزن، القياس، وإرسال االشارات، 
أجهزة وأدوات الفحص )اإلشراف( والتعليم؛ أجهزة 

ومعّدات توصيل ، توزيع، التحويل، التجميع، أو التعديل، 
أو التحكم بالكهرباء؛ القنوات للكهرباء والمعدات لتوصيل 

الكهرباء )أسالك، كابالت(؛ المجمعات الكهربائية؛
أجهزة قياس الكهرباء؛ مقاييس الغازات )أدوات قياس(؛ 
األجهزة واألدوات لمراقبة، وقياس وتنظيم الطاقة؛ أجهزة
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instruments  gasometers (measuring 
instruments)  apparatus and instruments for 
monitoring, measuring and managing energy  
device control and management devices for 
the production of energy  energy regulators  
batteries and cells  chargers for batteries and 
cells  solar apparatus and installations for the 
production of electricity  photovoltaic cells 
and modules  solar panels  accumulators for 
photovoltaic power  safety and automation 
apparatus for buildings and private houses  
servers for home automation  frequency 
changers, voltage converters  fuel dispensers 
for service stations  electric accumulators and 
apparatus for recharging electric accumulators  
charging stations for electric vehicles  
protective and safety equipment and clothing   
warning triangles for breakdown vehicles  
spectacles and spectacle cases  loudspeakers  
data processing equipment  software and 
mobile applications  diagnostic apparatus, not 
for medical purposes  apparatus and software 
for testing and analysing petroleum and 
chemical products  electronic and magnetic 
cards  transmitters, cards and badges allowing 
access to road or motorway networks. 

التحكم واإلدارة للجهاز فنتاج الطاقة؛ منظمات الطاقة؛ 
البطاريات والخاليا؛ الشواحن للبطاريات والخاليا؛ األجهزة 
والتجهيزات الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ الخاليا والوحدات 

الفولتية الضوئية ؛ االلواح الشمسية؛ مجمعات الطاقة 
الضوئية الفولتية؛ أجهزة السالمة واألتمتة للمباني 

والمنازل الخاصة؛ الخوادم ألتمتة المنازل؛ مغيرات التردد، 
محوالت الفولطية؛ موزعات الوقود لمحطات البنزين؛ 

المراكمات الكهربائية واألجهزة إلعادة شحن المراكمات 
الكهربائية؛ محطات الشحن للمركبات الكهربائية؛ معدات 

ومالبس الوقاية والسالمة؛ مثلثات التحذير عند تعطل 
المركبات؛ النظارات وحافظات النظارات؛ والسماعات؛ 

معدات معالجة البيانات؛ البرمجيات وتطبيقات األجهزة 
النقالة؛ أجهزة التشخيص، لغير الغايات الطبية؛ 

األجهزة والبرمجيات الختبار وتحليل المنتجات البترولية 
والكيماوية؛ البطاقات اإللكترونية والمغناطيسية؛ أجهزة 

اإلرسال، البطاقات والشارات التي تسمح بالدخول إلى 
شبكات الطرق أو الطرق السريعة. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر والبرتقالي واالزرق الغامق واالزرق الفاتح 

( 256 )

  

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36807 العالمة التجارية رقم :  36807

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Total S.A.  بإسم :  توتال أس.أيه

Applicant Address :2 place Jean Millier, La 
Defense 6, 92400 Courbevoie, France

العنوان :  2 بالس جان ميلير، ال ديفونس 6، كوربيفوا 
92400،  فرنسا  
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Applicant for Correspondence:  Saba & Co. 
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh 
- West Bank – Tel    02-2989760

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

فلسطين

Goods/Services:
Natural resources extraction services  refuelling 
and fuelling services  vehicle service stations  
maintenance, washing and repair of vehicles 
and vehicle parts  vehicle oil change services  
assistance in case of vehicle breakdown  
(repair)  greasing, lubrication and engine 
tuning  inflation, repair and fitting of tyres  road 
construction, maintenance and upkeep services  
commissioning, maintenance, troubleshooting, 
repair and rental of energy production and 
distribution apparatus and installations  
construction, maintenance and upkeep of 
refineries and structures for the production, 
distribution and storage of petroleum and 
chemical products  rental of rigs and drilling 
equipment  drilling of wells  construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil 
and gas pipelines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات استخراج الموارد الطبيعية؛  التزود بالوقود 

وخدمات التزود بالوقود؛ محطات خدمة المركبات؛ 
والصيانة، غسيل وإصالح المركبات وقطع المركبات؛ 

خدمات تغيير زيت المركبة؛ المساعدة في حالة تعطل 
السيارة )إصالح(؛ التشحيم، والتزييت وضبط المحرك؛ 

ونفخ، تصليح ولوازم اإلطارات؛ شق الطرق، خدمات 
الصيانة والصيانة الدورية؛ التزويد، والصيانة، وحل 

المشكالت، إصالح واستئجار أجهزة وتجهيزات إنتاج 
وتوزيع الطاقة ؛ خدمات اإلنشاء، والصيانة والصيانة 

الدورية للمصافي وهياكل اإلنتاج، توزيع وتخزين البترول 
والمنتجات الكيماوية؛ تأجير المنصات ومعدات الحفر؛ 
خدمات حفر اآلبار؛ خدمات اإلنشاء، والتركيب والصيانة 

لخطوط األنابيب، خطوط األنابيب للنفط والغاز. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر والبرتقالي واالزرق الغامق واالزرق الفاتح 

( 257 )

   

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36808 العالمة التجارية رقم :  36808

Class: 40 في الصنف :   40

Applicant Name: Total S.A.  بإسم :  توتال أس.أيه

Applicant Address :2 place Jean Millier, La 
Defense 6, 92400 Courbevoie, France

العنوان :  2 بالس جان ميلير، ال ديفونس 6، كوربيفوا 
92400،  فرنسا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Production of all forms of energy  
transformation and treatment of all materials 
for energy production  processing services 
of natural elements (sun, water, wind) into 
energy  treatment of materials  treatment, 
recycling and disposal of waste and organic 
matter  refining  purification, decontamination 
and depollution services for air, water and soil  
decontamination, depollution and sanitation 
services for industrial installations and sites, 
equipment and apparatus in the field of energy 
production  technical information and advice 
to others relating to energy production  studies 
and research on the production and processing 
of materials, particularly in the energy field  
rental of apparatus and installations for 
generating energy in all forms and providing 
of information relating thereto  rental of 
chemical treatment apparatus and installations 
and provision of information relating thereto  
mixing lubricants for third parties. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إنتاج جميع أشكال الطاقة؛ تحويل ومعالجة جميع 

المواد إلنتاج الطاقة؛ خدمات معالجة العناصر الطبيعية 
)الشمس، المياه، الرياح( إلى الطاقة؛ خدمات معالجة 

المواد؛  المعالجة، إعادة التدوير والتخلص من النفايات 
والمواد العضوية؛ وللتكرير؛ والتنقية، خدمات إزالة التلوث 

وإزالة التلوث من الهواء، والمياه والتربة؛ إزالة التلوث، 
خدمات إزالة التلوث والصرف الصحي للمنشآت والمواقع 

الصناعية، المعدات واألجهزة في مجال إنتاج الطاقة؛ 
المعلومات الفنية والمشورة لآلخرين فيما يتعلق بإنتاج 

الطاقة؛ دراسات وبحوث حول إنتاج ومعالجة المواد، ال 
سيما في مجال الطاقة؛ تأجير أجهزة ومنشآت لتوليد 

الطاقة بجميع أشكالها وتوفير المعلومات المتعلقة 
بها؛ تأجير أجهزة ومنشآت المعالجة الكيميائية وتوفير 

المعلومات المتعلقة بها؛ مزج زيوت تشحيم لآلخرين. 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االحمر والبرتقالي واالزرق الغامق واالزرق الفاتح 

( 258 )

 

Date :25/09/2019 التاريخ :  2019/09/25  

Trademark No.:36809 العالمة التجارية رقم :  36809

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: SHARIKIT AL-ESTEITEH 
LLAGARAT W TGART ALARADE

بإسم :  شركة االستيتية للهقارات وتجارة األراضي 

Applicant Address :NABLUS- SHAREE 
ALBASATEEN - AMARET ALISRAA - 
ALTABIQ ALTHANI - TEFON : 09237370   

العنوان :  نابلس - شارع البساتين - عمارة اإلسراء - الطابق 
الثاني - تلفون :092357370    
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Applicant for Correspondence:  NABLUS 
- SHAREE ALBASATEEN - AMART 
ALATA›A ALTABIQ ALTASE›E - 
TELEAFON : 092379152

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع البساتين - عمارة العطاء - 
الطابق الثاسع - تلفون 092379152

فلسطين

Goods/Services:
Building construction; repair; installation 
services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو التجميع.

( 259 )

 

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36810 العالمة التجارية رقم :  36810

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: sameer yousaf sa~eed alahwal بإسم :  سمير يوسف سعيد االحول 

Applicant Address :jenin - share alnasera   العنوان :  جنين - شارع الناصرة

جوال :0599317837    

Applicant for Correspondence:  jenin - share 
alnasera

عنوان التبليغ  : جنين - شارع الناصرة
جوال :0599317837

Goods/Services:
mineral and areated waters

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مياه معدنية 

( 260 )

 

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36811 العالمة التجارية رقم :  36811

Class: 43 في الصنف :   43
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Applicant Name: Shareket Alestshreyon 
Lekhadmat ALdeyafa Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة االستشاريون لخدمات الضيافة مساهمة 
خصوصية 

Applicant Address :Ramallah Wast Albalad 
Mokabel Dowar Alsa&apos;a

العنوان :  رام الله، وسط البلد، مقابل دوار الساعة  

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Emaret Alas›d Tabeq 1 

عنوان التبليغ  : رام الله عمارة االسعد طابق1 
فلسطين

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

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

( 261 )

 

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36812 العالمة التجارية رقم :  36812

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Shareket Alestshreyon 
Lekhadmat ALdeyafa Mosahama Khososiya 

بإسم :  شركة االستشاريون لخدمات الضيافة مساهمة 
خصوصية 

Applicant Address :Ramallah Wast Albalad 
Mokabel Dowar Alsa&apos;a

العنوان :  رام الله، وسط البلد، مقابل دوار  الساعة  

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Emaret Alas&apos;d Tabeq 1 

عنوان التبليغ  : رام الله عمارة االسعد طابق1 
فلسطين

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

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

( 262 )

 

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36813 العالمة التجارية رقم :  36813
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Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Fontem Holdings 4 B.V.    .بإسم :  فونتيم هولدينغز 4 بي.في

Applicant Address :Radarweg 60, Amsterdam 
1043 NT, Netherlands

العنوان :  رادارويغ 60, امستردام 1043 ان تي, هولندا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Batteries for electronic cigarettes, smokeless 
vaporisers and electronic devices used for 
heating tobacco  Battery chargers for use  with 
electronic cigarettes, smokeless vaporisers and 
electronic devices used for heating tobacco  
USB chargers for electronic  cigarettes and for 
electronic devices used for heating tobacco  
car chargers for electronic cigarettes and for 
devices used for  heating tobacco  portable 
charging cases for battery operated portable 
vaporising units such as electronic cigarettes, 
smokeless  vaporisers and devices used for 
heating tobacco  firmware and software for 
electronic cigarettes, smokeless vaporisers and 
 devices used for heating tobacco 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بطاريات للسجائر االلكترونية, اجهزة تبخير بدون 

دخان واالجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ 
شواحن بطاريات لالستخدام مع السجائر االلكترونية, 

اجهزة تبخير بدون دخان واالجهزة االلكترونية 
 المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن  USB  للسجائر 

االلكترونية ولالجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين 
التبغ؛ شواحن سيارات للسجائر االلكترونية ولالجهزة 

المستخدمة لتسخين التبغ؛ علب شحن محمولة 
 لوحدات التبخير المحمولة التي تعمل بالبطاريات مثل 

السجائر اإللكترونية, اجهزة تبخير بدون دخان واالجهزة 
االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ البرامج الثابتة 

للسجائر االلكترونية ,اجهزة تبخير بدون دخان  واالجهزة 
المستخدمة لتسخين التبغ 

( 263 )

  v

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36814 العالمة التجارية رقم :  36814

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Fontem Holdings 4 B.V.    .بإسم :  فونتيم هولدينغز 4 بي.في

Applicant Address :Radarweg 60, Amsterdam 
1043 NT, Netherlands

العنوان :  رادارويغ 60, امستردام 1043 ان تي, هولندا  

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

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

فلسطين



179 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

Goods/Services:
Tobacco whether manufactured or 
unmanufactured  cigarettes  cigars  tobacco 
products  tobacco substitutes, none being 
for  medicinal or curative purposes  matches 
and smokers&apos; articles  electronic 
cigarettes  Liquids for electronic cigarettes  
Smoker&apos;s  articles for electronic 
cigarettes  Pouches and cases for carrying 
electronic cigarettes  Mouth pieces for 
electronic cigarettes   Vaporising devices 
for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes  Cigarettes containing tobacco 
substitutes  electronic  devices for heating 
tobacco sticks, tobacco products and tobacco 
substitutes  Tobacco sticks, tobacco products 
and tobacco  substitutes for the purposes 
of being heated  parts and fittings for the 
aforesaid goods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ سواء مصنع او غير مصنع؛ السجائر؛ السيجار؛ 

منتجات التبغ؛ بدائل التبغ, ليست الغراض طبية او 
عالجية؛ اعواد الثقاب وادوات المدخنين؛ السجائر 

االلكترونية؛ سوائل للسجائر االلكترونية؛ ادوات  مدخنين 
للسجائر االلكترونية؛ جعب وعلب لحمل السجائر 

االلكترونية؛ مباسم للسجائر االلكترونية؛ اجهزة تبخير 
للتبغ, ومنتجات وبدائل التبغ؛ سجائر تحتوي على بدائل 

التبغ؛ اجهزة الكترونية لتسخين اعواد  التبغ, ومنتجات 
وبدائل التبغ؛ اعواد ومنتجات وبدائل التبغ لغرض 

تسخينها؛ قطع وتركيبات البضائع المذكورة سابقا 

( 264 )

 

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36815 العالمة التجارية رقم :  36815

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Ignacio Aguirre Ibarzabal  بإسم :  اغناسيو اغويري ابارزبال

Applicant Address :C/ ALESSANDRO 
VOLTA, 2., 29590 CAMPANILLAS, 
MALAGA, SPAIN 

العنوان :  سي/ اليساندرو فولتا، 2.، 29590 كامبانيالس، 
ملقا، اسبانيا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headwear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
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( 265 )

 

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36816 العالمة التجارية رقم :  36816

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Ignacio Aguirre Ibarzabal  بإسم :  اغناسيو اغويري ابارزبال

Applicant Address :C/ ALESSANDRO 
VOLTA, 2., 29590 CAMPANILLAS, 
MALAGA, SPAIN 

العنوان :  سي/ اليساندرو فولتا، 2.، 29590 كامبانيالس، 
ملقا، اسبانيا  

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

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

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions  import-export 
and retailing and wholesaling in  shops, via 
electronic means and computer networks of 
clothing, footwear, headwear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل 
النشاط المكتبي؛ خدمات االستيراد والتصدير وخدمات 

البيع بالجملة والمفرق في المحالت للمالبس ولباس القدم 
واغطية الرأس من خالل طرق الكترونية  وشبكات كمبيوتر 

( 266 )

   

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36817 العالمة التجارية رقم :  36817

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: HLH LLC  بإسم :  اتش ال اتش ال ال سي

Applicant Address :Grosvenor Court, Albert 
Road, Ramsey, Isle of Man, UK

العنوان :  غروسفينور كورت, البيرت رود, رامسي, ايل 
اوف مان, المملكة المتحدة  

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

عنوان التبليغ  : ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي – تي ام بي 
اجنتس ليمتد ص ب 3800 البيرة  
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Goods/Services:
E-Cigarettes, Batteries for electronic cigarettes  
electric plugs  plug adaptors  Adaptors for 
charging electronic cigarettes  USB  cables for 
electronic cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السجائر االلكترونية, بطاريات للسجائر االلكترونية؛ 

قوابس كهربائية؛ قوابس الكترونية؛ محوالت قوابس؛ 
محوالت لشحن السجائر االلكترونية؛ كوابل  USB  للسجائر 

االلكترونية 

( 267 )

  

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36818 العالمة التجارية رقم :  36818

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: HLH LLC  بإسم :  اتش ال اتش ال ال سي

Applicant Address :Grosvenor Court, Albert 
Road, Ramsey, Isle of Man, UK

العنوان :  غروسفينور كورت, البيرت رود, رامسي, ايل 
اوف مان, المملكة المتحدة  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
E-Cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السجائر االلكترونية 

( 268 )

 

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36819 العالمة التجارية رقم :  36819

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co 
LLC 

بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.  

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 
4115, الشارقة, االمارات العربية المتحدة  
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Applicant for Correspondence:  Abu – 
Ghazaleh Intellectual Property – TMP – Agents 
Limited -  P.O. Box 3800 Al-Birah 

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالته، الحلويات، السكاكر، البسكويت )بكافة 

انواعه(، الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائية، 
المعكرونة العصائية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، 

الخميرة، مسحوق الخبازة والمكونات االخرى  للمخابز، 
توابل السلطة، المايونيز، الخل، الكاتش اب والصلصات 

)التوابل(، منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير المصنوعة 

من االلبان، الحلويات المثلجة  المصنوعة من الفواكه، 
الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 

التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، الخبز، دبس 
السكر، الملح، الخردل، الطحين المصنوع من الحبوب، 
التوابل،  مشروبات االطعمة )المعتمدة على الحبوب 

واالعشاب(، الصلصات، الشاي العشبي، العسل 

( 269 )

 

Date :26/09/2019 التاريخ :  2019/09/26  

Trademark No.:36820 العالمة التجارية رقم :  36820

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Arma Limited  بإسم :  شركة آرما المحدودة

Applicant Address :Level 5, Tower III, 
Nexteracom - cybercity - Ebene - Mauritius

العنوان :  الدور الخامس، البرج الثالث، نيكستراكوم - 
سيبيرسيتي - إبينى - جمهورية موريشيوس  

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى تستعمل 

في غسيل وكي المالبس, مستحضرات تنظيف وصقل 
وجلي وكشط, صابون, عطور وزيوت عطرية, مستحضرات 

تجميل, غسول )لوشن( للشعر, منظفات  أسنان 
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( 270 )

 

Date :29/09/2019 التاريخ :  2019/09/29  

Trademark No.:36822 العالمة التجارية رقم :  36822

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Lusiteca - Produtos 
Alimentares, S.A.  

بإسم :  لوسيتيكا – برودوتوس اليمنتاريس, اس.ايه.  

Applicant Address :RUA DAS VAGENS, N? 
56, 2726-920 MEM MARTINS, PORTUGAL 

العنوان :  روا داس فاجينس, ان° 56, 2726-920 ميم 
مارتينز, البرتغال  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Confectionery items, fruit drops 
(confectionery), sweets, toffees, chewing gum, 
fruit gums (confectionery), lollipops and cereal 
 bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات الحلويات، قطرات الفاكهة )الحلويات(، الحلويات، 

حلوى التوفي، العلكة، علكة الفاكهة )الحلويات(، 
المصاصات والواح الحبوب 
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Date :29/09/2019 التاريخ :  2019/09/29  

Trademark No.:36823 العالمة التجارية رقم :  36823

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Lusiteca - Produtos 
Alimentares, S.A.  

بإسم :  لوسيتيكا – برودوتوس اليمنتاريس, اس.ايه.  

Applicant Address :RUA DAS VAGENS, N? 
56, 2726-920 MEM MARTINS, PORTUGAL 

العنوان :  روا داس فاجينس, ان° 56, 2726-920 ميم 
مارتينز, البرتغال  

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

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

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Confectionery items, fruit drops (confectionery), 
sweets, toffees, chewing gum, fruit gums 
(confectionery), lollipops and cereal  bars 

منتجات الحلويات، قطرات الفاكهة )الحلويات(، الحلويات، 
حلوى التوفي، العلكة، علكة الفاكهة )الحلويات(، 

المصاصات والواح الحبوب 
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Date :29/09/2019 التاريخ :  2019/09/29  

Trademark No.:36824 العالمة التجارية رقم :  36824

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

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 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)  

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات 
للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛ 

محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 

محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛ 
سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  
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Date :29/09/2019 التاريخ :  2019/09/29  

Trademark No.:36825 العالمة التجارية رقم :  36825

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

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

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

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 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)  

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

سيجار؛ سيجار؛ منافض سجائر للمدخنين؛ سجائر 
الكترونية؛ علب السجائر االلكترونية؛ اعواد لتنظيف 

وتعقيم السجائر االلكترونية؛ ادوات تنظيف  السجائر 
االلكترونية؛ فراشي تنظيف للسجائر االلكترونية؛ لبادات 
تنظيف للسجائر االلكترونية؛ فراشي لتنظيف السجائر 

االلكترونية؛ اعواد لتنظيف السجائر االلكترونية؛ بخاخات 
للسجائر االلكترونية؛ علب لحماية  السجائر االلكترونية؛ 

محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
محاليل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 

محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية؛ علبة تغطية الجهزة  السجائر االلكترونية؛ 
سالسل العنق للسجائر االلكترونية؛ منظفات للسجائر 
االلكترونية؛ علب مزينة للسجائر االلكترونية؛ منظفات 

كهربائية للسجائر االلكترونية؛اجهزة تنظيف السجائر 
االلكترونية؛ منكهات  بخالف الزيوت العطرية لالستخدام 

في السجائر االلكترونية؛ ادوات المدخنين )بما فيها 
الوالعات للمدخنين(  
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Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36826 العالمة التجارية رقم :  36826

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: «Public Joint Stock Company 
«Krasnyj Octyabr 

بإسم :  الشركة المساهمة العامة )مصنع حلويات موسكو( 
– »كراسني اوكتيابر« 

Applicant Address :Building  24, 7, Malaya 
Krasnoselskaya, RU-107140 Moscow, Russian 
Federation                   

العنوان :  بناء رقم ,24 , شارع ماالياكراسنوسيلسكايا, 
مبنى رقم7  مدينة موسكو 107140, االتحاد الروسي                     

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.ب.768 

فلسطين

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee  bakery confectionery 
being frozen  boiled confectionery  cachou 
[confectionery], other than for pharmaceutical 
purposes  chocolate confectionery  chocolate 
confectionery containing pralines  chocolate 
confectionery having a praline favour  chocolate 
confectionery products  chocolate decorations 
for confectionery items  chocolate flavoured 
confectionery  chocolate for confectionery and 
bread  confectionery for decorating Christmas 
trees  clear gums [confectionery]  coated nuts 
[confectionery]  confectionery  confectionery 
bars  confectionery chocolate products  
confectionery containing jelly confectionery 
containing jam  confectionery having liquid 
spirit fillings  confectionery having liquid fruit 
fillings  confectionery having wine fillings  
confectionery ices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البن, الشاي , الكاكاو, السكر, األرز, التابيوكا, الساغو, 

البن االصطناعي  حلويات مخبوزة مجمدة  حلويات 
مغلية  حبة سكرية )حلويات( بخالف الغايات الصيدلية  

حلويات الشوكالتة  حلويات الشوكالتة المحتوية على 
برالين )حلوى اللوز او الجوز(  حلويات الشوكالتة بنكهة 

برالين )حلوى اللوز او الجوز(  منتجات حلويات الشوكالتة   
شوكالتة للزينة لمنتجات الحلويات  حلويات بنكهة 

الشوكالتة   شوكالتة للحلويات والخبز  حلويات لتزيين 
اشجار عيد الميالد    علكة شفافة )حلويات ليست لغايات 
طبية(  الجوز المطلي )حلويات(  حلويات  قوالب حلويات  
منتجات حلويات الشوكالتة   حلويات محتوية على هالم 
)جيلي(   حلويات محتوية على مربيات  حلويات محشية 

بسائل روحي    حلويات محشية بسائل الفواكة  حلويات 
محشية بالنبيذ  حلويات مثلجة   حلويات بشكل مجمد   

حلويات بشكل سائل  حلويات على شكل ألواح    حلويات 
مطلية بالشوكالتة    حلويات مشكلة من الشوكالتة    

منتجات الحلويات الغير طبية  حلويات مصنوعة من 
السكر   الحلويات الغير طبية  منتجات الحلويات الغير
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confectionery in frozen form  confectionery 
in liquid form  confectionery in the form 
of tablets  confectionery items coated with 
chocolate  confectionery items formed from 
chocolate  non-medicated confectionery 
items  confectionery made of sugar  non-
medicated confectionery  non-medicated 
confectionery products  crystal sugar 
[not confectionery]  crystal sugar pieces 
[confectionery]  dairy confectionery  dragees 
[non-medicated confectionery]  flavoured 
fillings for confectionery  flavoured sugar 
confectionery  flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices  flour confectionery  fondants 
[confectionery]  glucose confectionery  frozen 
yoghurt [confectionery ices]  fruit drops 
[confectionery]  frozen yogurt [confectionery 
ices]  fruit jellies [confectionery]  ice 
confectionery  ice confectionery in the form 
of lollipops  ice cream confectionery  non-
medicated iced confectionery  cocoa-based 
ingredients for confectionery products  
liquorice [confectionery]  liquorice flavoured 
confectionery  lollipops [confectionery]  
lozenges [confectionery]  lozenges [non-
medicated confectionery]  mallows 
[confectionery]  marshmallow confectionery  
non-medicated mint flavoured confectionery  
non-medicated chocolate confectionery  non-
medicated confectionery containing milk  non-
medicated confectionery in jelly form  non-
medicated confectionery candy  non-medicated 
confectionery containing chocolate  non-
medicated confectionery having toffee fillings  
non-medicated confectionery in the form of 
lozenges  non-medicated confectionery in the 
shape of eggs  non-medicated confectionery 
for use as part of a calorie controlled diet  non-
medicated flour confectionery  non-medicated 
flour confectionery coated with chocolate  
non-medicated flour confectionery coated 
with imitation chocolate  non-medicated flour 
confectionery containing with chocolate  non-
medicated flour confectionery

طبية   السكر المبلور )ليست حلويات(   قطع السكر 
المبلورة )حلويات(   حلويات األلبان   ملبس )حلويات غير 

طبية(   حشوات منكهة للحلويات   حلويات بنكهة السكر   
دقيق ومستحضرات مصنوعة من الحبوب   الخبز, الفطائر 

والحلويات, مثلجات  حلويات الدقيق  اقراص سكرية 
)حلويات(   حلويات جلوكوز   لبن مجمد )حلويات مثلجة(  

ملبس فاكهة )حلويات(  لبن مجمد )حلويات مثلجة(  
هالميات )جلي( فواكة )حلويات(  حلويات الثلج  حلويات 

الثلج بشكل قطعة سكر على العود  حلويات البوظة 
)ايسكريم(  حلويات مثلجة غير طبية  مكونات اساسها 

الكاكاو لمنتجات الحلويات  سوس )حلويات(  حلويات 
بنكهة السوس  قطع سكرية على العود )حلويات(  

قطع حلوى )حلويات غير طبية(  مارشميللو )حلويات(   
حلويات بنكهة النعنع )ليست لغايات طبية(  حلويات 
الشوكالتة )ليست لغايات طبية(  حلويات تحتوي على 
الحليب )ليست لغايات طبية(  حلويات على شكل هالم 

)جلي( )ليست لغايات طبية(  سكاكر حلويات )ليست 
لغايات طبية(  حلويات تحتوي على الشوكالتة )ليست 

لغايات طبية(  حلويات محشية بالتوفي )ليست لغايات 
طبية(  حلويات بشكل معينات )ليست لغايات طبية(  
حلويات بشكل بيض )ليست لغايات طبية(  حلويات 

لغايات استخدامها كجزء من نظام غذائي يعتمد على 
تحديد مستوى السعرات الحرارية )ليست لغايات طبية(  

حلويات الدقيق )ليست لغايات طبية(  حلويات الدقيق 
)ليست لغايات طبية( مغطاة بالشوكوالتة  حلويات 
الدقيق )ليست لغايات طبية( مغطاة بالشوكوالتة 

الزائفة  حلويات الدقيق )ليست لغايات طبية( تحتوي 
على الشوكالتة   حلويات الدقيق )ليست لغايات طبية( 
تحتوي على الشوكوالتة الزائفة  حلويات النعنع )ليست 

لغايات طبية(  حلويات السكر )ليست لغايات طبية(  
حلويات الجوز   حلويات اساسها البرتقال  اقراص محالة 

)حلويات(   حلويات الفطائر  رقائق الحلويات بزبدة 
الفول السوداني  حلويات بزبدة الفول السوداني  نعناع 

للحلويات  اقراص محالة بالنعناع )حلويات( بخالف 
االستعمال الطبي  حلويات دقيق البطاطا  حلويات محضرة 

)حلويات(  عيدان الحلويات  شراب )حلويات(  شربات 
)حلويات(  قوالب اطعمة خفيفة تحتوي على خليط من 
البقوليات  الجوز والفواكة المجففة )حلويات(   قوالب 

اطعمة خفيفة تحتوي على الفواكة المجففة)حلويات(   
قوالب اطعمة خفيفة تحتوي على البقوليات )حلويات(   

قوالب اطعمة خفيفة تحتوي على الجوز )حلويات(  
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containing imitation chocolate  non-medicated 
mint confectionery  non-medicated sugar 
confectionery  nut confectionery  orange based 
confectionery  pastilles [confectionery]  pastry 
confectionery  peanut butter confectionery 
chips  peanut confectionery  peppermint 
for confectionery  peppermint pastilles 
[confectionery], other than for medicinal use  
potato flour confectionery  prepared desserts 
[confectionery]  rock [confectionery]  sherbet 
[confectionery]  sherbets [confectionery]  
snack bars containing a mixture of grains, nuts 
and dried fruit [confectionery]  snack bars 
containing dried fruits [confectionery]  snack 
bars containing grains [confectionery]  snack 
bars containing nuts [confectionery]  snack 
foods consisting principally of confectionery  
stick liquorice [confectionery]  non-medicated 
sweets in the nature of sugar confectionery  
truffles [confectionery]  rum truffles 
[confectionery]  ices  honey, treacle  yeast, 
baking-powder  salt, mustard  vinegar, sauces 
(condiments)  spices  ice. 

اطعمة خفيفة تتكون بشكل اساسي من الحلويات   
سوس )حلويات(  حلويات غير طبية بطبيعة حلويات 

السكر  الكمأ )حلويات(   الكمأ المسكر )حلويات(   مثلجات  
عسل النحل  دبس السكر  الخميرة  مسحوق الخبيز  ملح 

الطعام   خردل  الخل  صلصات )توابل(   بهارات  ثلج 
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Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36827 العالمة التجارية رقم :  36827

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: «Public Joint Stock Company 
«Krasnyj Octyabr 

بإسم :  الشركة المساهمة العامة )مصنع حلويات موسكو( 
– »كراسني اوكتيابر« 

Applicant Address :Building  24, 7, Malaya 
Krasnoselskaya, RU-107140 Moscow, Russian 
Federation                   

العنوان :  بناء رقم ,24 , شارع ماالياكراسنوسيلسكايا, 
مبنى رقم7  مدينة موسكو 107140, االتحاد الروسي                     

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.ب.768
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Goods/Services:
Almond confectionery  bakery confectionery 
being frozen  boiled confectionery  cachou 
[confectionery], other than for pharmaceutical 
purposes  chocolate confectionery  
chocolate confectionery containing pralines  
chocolate confectionery having a praline 
favour  chocolate confectionery products  
chocolate decorations for confectionery 
items  chocolate flavoured confectionery  
chocolate for confectionery and bread  
Christmas trees (confectionery for decorating 
-)  clear gums [confectionery]  coated nuts 
[confectionery]  confectionery  confectionery 
bars  confectionery chocolate products  
confectionery containing jelly  confectionery 
containing jam  confectionery having liquid 
spirit fillings  confectionery having liquid 
fruit fillings  confectionery having wine 
fillings  confectionery ices  confectionery 
in frozen form  confectionery in liquid 
form  confectionery in the form of tablets  
confectionery items coated with chocolate  
confectionery items formed from chocolate  
confectionery made of sugar  confectionery 
(non-medicated-)  confectionery products 
(non-medicated-)  crystal sugar pieces 
[confectionery]  dairy confectionery  dragees 
[non-medicated confectionery]  flavoured 
fillings for confectionery  flavoured sugar 
confectionery  bread  pastries  ices  flour 
confectionery  fondants [confectionery]  food 
supplements (non-medicated-) being glucose 
confectionery  frozen yoghurt [confectionery 
ices]  fruit drops [confectionery]  frozen yogurt 
[confectionery ices]  fruit jellies [confectionery]  
ice confectionery  ice confectionery in the form 
of lollipops  ice cream confectionery  iced 
confectionery (non-medicated-)  ingredients 
for confectionery  liquorice [confectionery]  
liquorice flavoured confectionery  lollipops 
[confectionery]  lozenges [confectionery]  
lozenges [non-medicated confectionery]  
mallows [confectionery]  marshmallow 
confectionery  mint flavoured confectionery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويت اللوز  حلويات مخبوزة مجمدة  حلويات مغلية  حبة 

سكرية )حلويات( بخالف الغايات الصيدلية  حلويات 
الشوكالتة  حلويات الشوكالتة المحتوية على برالين 

)حلوى اللوز او الجوز(  حلويات الشوكالتة بنكهة برالين 
)حلوى اللوز او الجوز(  منتجات حلويات الشوكالتة   
شوكالتة للزينة لمنتجات الحلويات  حلويات بنكهة 

الشوكالتة   شوكالتة للحلويات والخبز  حلويات لتزيين 
اشجار عيد الميالد    علكة شفافة )حلويات ليست لغايات 
طبية(  الجوز المطلي )حلويات(  حلويات  قوالب حلويات  
منتجات حلويات الشوكالتة   حلويات محتوية على هالم 
)جيلي(   حلويات محتوية على مربيات  حلويات محشية 

بسائل روحي    حلويات محشية بسائل الفواكة  حلويات 
محشية بالنبيذ  حلويات مثلجة   حلويات بشكل مجمد   

حلويات بشكل سائل  حلويات على شكل ألواح    حلويات 
مطلية بالشوكالتة    حلويات مشكلة من الشوكالتة    

منتجات الحلويات الغير طبية  حلويات مصنوعة من 
السكر   الحلويات الغير طبية  منتجات الحلويات الغير 

طبية   السكر المبلور )ليست حلويات(   قطع السكر 
المبلورة )حلويات(   حلويات األلبان   ملبس )حلويات غير 

طبية(   حشوات منكهة للحلويات   حلويات بنكهة السكر   
الخبز  الفطائر  مثلجات   حلويات الدقيق  اقراص سكرية 
)حلويات(   حلويات جلوكوز   لبن مجمد )حلويات مثلجة(  

ملبس فاكهة )حلويات(  لبن مجمد )حلويات مثلجة(  
هالميات )جلي( فواكة )حلويات(  حلويات الثلج  حلويات 

الثلج بشكل قطعة سكر على العود  حلويات البوظة 
)ايسكريم(  حلويات مثلجة غير طبية  مكونات تستخدم 

للحلويات   سوس )حلويات(  حلويات بنكهة السوس  
قطع سكرية على العود )حلويات(  قطع حلوى )حلويات 

غير طبية(  مارشميللو )حلويات(   حلويات بنكهة النعنع 
)ليست لغايات طبية(  حلويات الشوكالتة )ليست لغايات 
طبية(  حلويات تحتوي على الحليب )ليست لغايات طبية(  

حلويات على شكل هالم )جلي( )ليست لغايات طبية(  
سكاكر حلويات )ليست لغايات طبية(  حلويات تحتوي 
على الشوكالتة )ليست لغايات طبية(  حلويات تحتوي 

على نكهة الحليب ) ليست لغايات طبية (   حلويات 
محشية بالتوفي )ليست لغايات طبية(  حلويات بشكل 

معينات )ليست لغايات طبية(  حلويات بشكل بيض 
)ليست لغايات طبية(  حلويات لغايات استخدامها كجزء 

من نظام غذائي يعتمد على تحديد مستوى السعرات 
الحرارية )ليست لغايات طبية(  حلويات الدقيق )ليست
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(non-medicated-)  non-medicated chocolate 
confectionery  non-medicated confectionery 
containing milk  non-medicated confectionery 
in jelly form  non-medicated confectionery 
candy  non-medicated confectionery containing 
chocolate  non-medicated confectionery 
having a milk flavour  non-medicated 
confectionery having toffee fillings  non-
medicated confectionery in the form of 
lozenges  non-medicated confectionery in the 
shape of eggs  non-medicated confectionery 
for use as part of a calorie controlled diet  
non-medicated flour confectionery  non-
medicated flour confectionery coated with 
chocolate  non-medicated flour confectionery 
coated with imitation chocolate  non-
medicated flour confectionery containing with 
chocolate  non-medicated flour confectionery 
containing imitation chocolate  non-medicated 
mint confectionery  non-medicated sugar 
confectionery  nut confectionery  orange based 
confectionery  pastilles [confectionery]  pastry 
confectionery  peanut butter confectionery 
chips  peanut confectionery  peppermint 
for confectionery  peppermint pastilles 
[confectionery], other than for medicinal use  
potato flour confectionery  prepared desserts 
[confectionery]  rock [confectionery]  sherbet 
[confectionery]  sherbets [confectionery]  
snack bars containing a mixture of grains, nuts 
and dried fruit [confectionery]  snack bars 
containing dried fruits [confectionery]  snack 
bars containing grains [confectionery]  snack 
bars containing nuts [confectionery]  snack 
foods consisting principally of confectionery  
stick liquorice [confectionery]  sweets 
(non-medicated-) in the nature of sugar 
confectionery  truffles [confectionery]  truffles 
(rum-) [confectionery]  wafers  pastries  
caramels [candy]  sweetmeats [candy]  
chocolate  pralines  pralines made of chocolate  
chocolate wafers  chocolate caramel wafers  
bean-jam filled wafers (monaka)  rolled 
wafers [biscuits]  cocoa  marzipan  chocolate 
beverages  coffee. 

لغايات طبية(  حلويات الدقيق )ليست لغايات طبية( 
مغطاة بالشوكوالتة  حلويات الدقيق )ليست لغايات 

طبية( مغطاة بالشوكوالتة الزائفة  حلويات الدقيق 
)ليست لغايات طبية( تحتوي على الشوكالتة   حلويات 
الدقيق )ليست لغايات طبية( تحتوي على الشوكوالتة 
الزائفة  حلويات النعنع )ليست لغايات طبية(  حلويات 
السكر )ليست لغايات طبية(  حلويات الجوز   حلويات 

اساسها البرتقال  اقراص محالة )حلويات(   حلويات 
الفطائر  رقائق الحلويات بزبدة الفول السوداني  حلويات 

بزبدة الفول السوداني  نعناع للحلويات  اقراص محالة 
بالنعناع )حلويات( بخالف االستعمال الطبي  حلويات 

دقيق البطاطا  حلويات محضرة )حلويات(  عيدان 
الحلويات  شراب )حلويات(  شربات )حلويات(  قوالب 

اطعمة خفيفة تحتوي على خليط من البقوليات  الجوز 
والفواكة المجففة )حلويات(   قوالب اطعمة خفيفة 

تحتوي على الفواكة المجففة)حلويات(   قوالب اطعمة 
خفيفة تحتوي على البقوليات )حلويات(   قوالب اطعمة 

خفيفة تحتوي على الجوز )حلويات(   اطعمة خفيفة 
تتكون بشكل اساسي من الحلويات   سوس )حلويات(  

حلويات غير طبية بطبيعة حلويات السكر  الكمأ )حلويات(   
الكمأ المسكر )حلويات(   بسكويت رقيق   فطائر   سكاكر 

الكراميل   حلويات سكرية   شوكالتة   برالين )حلوى 
الجوز او اللوز (   برالين )حلوى الجوز او اللوز( مصنوعة من 
الشوكالتة   بسكويت رقيق بالشوكالتة   بسكويت رقيق 

بالكراميل   بسكويت رقيق محشي بمربى الفاصولياء 
)موناكا(    رقائق بسكويت ملفوفة  كاكاو  مرزبانية   

مشروبات شوكالتة   البن. 
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Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36828 العالمة التجارية رقم :  36828

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Joint-Stock Company 
«Voronezhskaya Conditerskaya Fabrika» 

بإسم :  شركة مساهمة »مصنع حلويات فورونيج« 

Applicant Address :Koltsovskaya,40 RU-
394030 Voronezh, Russian Federation                   

العنوان :  شارع كولتسوفسكايا,مبنى رقم 40, 394030, 
مدينة فورونيج االتحاد الروسي                     

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.ب.768 

فلسطين

Goods/Services:
Cocoa  sugar  flour and preparations made 
from cereals, namely cereal based snack foods, 
high-protein cereal bars  pastry  confectionery 
made of sugar, namely candy, sweets, caramels, 
pralines, chocolate, pastilles, halvah, waffles, 
marzipan, marshmallow, gingerbread  cakes  
honey 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكاكاو   السكر  الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 

الحبوب, وتشمل وجبات خفيفة اساسها الحبوب, قوالب 
من البقوليات عالية نسبة البروتين  الفطائر  حلويات 

مصنوعة من السكر, وتشمل حلوى, الحلويات, كراميل, 
برالين )حلوى اللوز أو الجوز(, الشكوكوالتة, أقراص محالة, 

حالوة طحينية, كعكة الوفل, مرزبانية, مارشميللو, خبز 
زنجبيل  كعك  عسل النحل. 
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Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36829 العالمة التجارية رقم :  36829

Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  



192 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices tobacco, raw or 
manufactured tobacco products, including 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek snus tobacco 
substitutes (not for medical purposes) smokers› 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases 
and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters matches tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being 
heated, electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes electronic smoking devices 
electronic cigarettes electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes 
smoker›s articles for electronic cigarettes parts 
and fittings for the aforesaid products included 
in class 34 devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks electronic rechargeable cigarette cases.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين 
االلكترونية؛ التبغ، الخام أو المصّنع؛ منتجات التبغ، بما في 

ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف 
اليدوية، تبغ الغليون، تبغ المضغ، تبغ السعوط، السجائر 

المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
)لغير األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين، بما في ذلك 

ورق وأنابيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب 
ومنافض السجائر، الغاليين، أدوات الجيب للف السجائر، 

القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ 
التي يتم تسخينها ، أجهزة إلكترونية وقطعها لغاية 

تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين 
لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في 

السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ السجائر 
اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر 
التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين 

المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين 
، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين 

للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة 
سابقا المتضمنة، في الفئة 34؛ أجهزة إطفاء السجائر 
نة؛ علب 

ّ
ن وكذلك أعواد التبغ المسخ

ّ
والسيجار المسخ

السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن. 
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Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36830 العالمة التجارية رقم :  36830

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه
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Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices tobacco, raw or 
manufactured tobacco products, including 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek snus tobacco 
substitutes (not for medical purposes) smokers› 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases 
and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters matches tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being 
heated, electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes electronic smoking devices 
electronic cigarettes electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes 
smoker›s articles for electronic cigarettes parts 
and fittings for the aforesaid products included 
in class 34 devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks electronic rechargeable cigarette cases.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين 
االلكترونية؛ التبغ، الخام أو المصّنع؛ منتجات التبغ، بما في 

ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف 
اليدوية، تبغ الغليون، تبغ المضغ، تبغ السعوط، السجائر 

المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
)لغير األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين، بما في ذلك 

ورق وأنابيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب 
ومنافض السجائر، الغاليين، أدوات الجيب للف السجائر، 

القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ 
التي يتم تسخينها ، أجهزة إلكترونية وقطعها لغاية 

تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين 
لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في 

السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ السجائر 
اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر 
التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين 

المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين 
، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين 

للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة 
سابقا المتضمنة، في الفئة 34؛ أجهزة إطفاء السجائر 
نة؛ علب 

ّ
ن وكذلك أعواد التبغ المسخ

ّ
والسيجار المسخ

السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن. 

( 279 )

 

Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36831 العالمة التجارية رقم :  36831
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Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: sharekat alzalmout letawze بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع

Applicant Address :nablus-alhesba street العنوان :  نابلس-شارع الحسبة

Applicant for Correspondence:  Ali AL bakar 
-Nablus

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، 

هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، 
البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون 

الصالحة لألكل.

( 280 )

  

Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36832 العالمة التجارية رقم :  36832

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: sharekat alzalmout letawze بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع

Applicant Address :nablus-alhesba street العنوان :  نابلس-شارع الحسبة

Applicant for Correspondence:  Ali ALBakar 
-Nablus

عنوان التبليغ  :  مكتب المحامي علي البكار نابلس - ش 
سفيان - عمارة غزال - جوال : 0599383841

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ 

التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات 

المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
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( 281 )

   

Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36833 العالمة التجارية رقم :  36833

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: sharekat alzalmout letawze بإسم :  شركة الزلموط للتوزيع

Applicant Address :nablus-alhesba street العنوان :  نابلس-شارع الحسبة

Applicant for Correspondence:  Ali al bakar 
nablus

عنوان التبليغ  : المحامي علي البكار نابلس - ش سفيان - 
عمارة غزال - جوال : 0599383841 - فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرها 

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

المشروبات.

( 282 )

 

Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36835 العالمة التجارية رقم :  36835

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: Back Care Company For 
Trading 

بإسم :  شركة رعاية الظهر للتجارة 

Applicant Address :Al Hamra District – Khalid 
Ibn Al Waleed Street – P.O.Box 14236- Riyadh 
– Saudi Arabia

العنوان :  حي الحمرا - شارع خالد ابن  الوليد – صندوق 
بريد --14236 الرياض – المملكة العربية السعودية  

Applicant for Correspondence:  Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202 

عنوان التبليغ  : نابلس – شارع رفيديا عمارة برج المدنية  
– الطابق السادس  ص ب 219  - فلسطين
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Goods/Services:
Air cushions, not for medical purposes, Air 
mattresses, not for medical purposes, Air 
pillows, not for medical purposes, Bedding 
[except linen], Beds, Beds (Hospital—), 
Bolsters, Brush mountings, Cabinets (Index—) 
[furniture], Chairs [seats], Cots, Covers 
(Garment—) [storage], Deck chairs, Desks 
(standing-), Easy chairs, Furniture, Head-rests 
[furniture], Hospital beds, Massage tables, 
Mattresses, Mattresses (Spring—), Spring 
mattresses, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وسائد هوائية ليست لغايات طيبة ،فرشات هوائية 
ليست لغايات طبية ، مخدات هوائية ليست لغايات 

طبية ، فراش نوم )ما عدا البياضات ( ، أسرة ، أسرة 
للمستشفيات ،وسائد ،مساند للفراشي ،خزانات كتب ) 
اثاث (،كراسي ) مقاعد ( أسرة لألطفال ، خزانات  مالبس 

) للتخزين ( ، كراسي قابلة للطي ،مكاتب )أثاث ( ،كراسي 
مريحة ، أثاث ، مساند الرأس )أثاث (، أسرة مستشتفيات 

، طاوالت تدليك ، فرشات ، فرشات مزودة بنوابض ،  
فرشات مزودة بنوابض . 

( 283 )

 

Date :30/09/2019 التاريخ :  2019/09/30  

Trademark No.:36836 العالمة التجارية رقم :  36836

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: SKODA AUTO a.s. بإسم :  سكودا اوتو اي.اس. 

Applicant Address :ts. Vsclava Klementa 869, 
Mlads Boleslav II, CZ -293 01 Mlads Boleslav, 
CZECH REPUBLIC                   

العنوان :  تي ار. فاكالفا كليمنتا 869، مالدا بوليسالف اي 
اي،  سي زد01- 293 مالدا بولسالف، الجمهورية التشيكية                     

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

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

Goods/Services:
Automobiles and their parts. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السيارات واالجزاء التابعة لها. 

( 284 )

 

Date :02/10/2019 التاريخ :  2019/10/02  

Trademark No.:36840 العالمة التجارية رقم :  36840
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Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: G M B GENERAL 
TRADING L.L.C 

بإسم :  جي إم بي للتجارة العامة ذ.م.م 

Applicant Address :Al- Emarat Al-Arabia Al-
Motahida, Duby, Al- Dera

العنوان :  االمارات العربية المتحدة، دبي، الديرة  

Applicant for Correspondence:  Salfeet, Sharea 
AL-Khalil, Bilkorb Min Dooar Al- Shohadaa 

عنوان التبليغ  : سلفيت شارع الخليل، بالقرب من دوار 
الشهداء 

Goods/Services:
Tobacco؛ smokers articles, matches, 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, cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases 
and ashtrays, pipes, pocket apparatus, for 
rolling cigarettes, artices cigarettes parts and 
fittings for the aforesaid products included in 
class (34) devices for extinguishing heated 
cigars as well ae heated tobacco procucts and 
sticks, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ ؛ أدوات المدخنين ؛ أعواد الثقاب، التبغ الخام والتبغ 

المصنع، منتجات التبغ بما في ذلك السجائر والسيجار، 
والسيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليديوية، تبغ 

الغليون، تبغ المضغ، تبغ السعوط، والسجائر المصنوعة 
من خليط السجائر والقرنفل، مستلزمات التبغ بما في 

ذلك الورق واالنابيب الخاصة بالمدخنين، وفالتر السجائر، 
وعلب السجائر ومناضد السجائر، الغاليين، ادوات لف 
السجائر كافة، للف السجائر العادية، ادوات السجائر 

كافة، قطع ولوازم السجائر العادية، وقطع ولزاوم انتاج 
السجائرالعادية الخاصة بالصنف )34( بما في ذلك عصي 

ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها 

( 285 )

 

Date :02/10/2019 التاريخ :  2019/10/02  

Trademark No.:36841 العالمة التجارية رقم :  36841

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Marj Maher Saeed Hani  بإسم :  مرج  ماهر سعيد هاني

Applicant Address :Ramallah  Birzeit  Almarj 
Emaret Baddad

العنوان :  رام الله بيرزيت المرج  عمارة البداد  

Applicant for Correspondence:   Ramallah 
Emaret Alesr›a Tabeq 4 jawal 0598509126             

عنوان التبليغ  :  رام الله عمارة االسراء ط  جوال 
0598509126 - فلسطين
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Goods/Services:
Cafeterias , Catering (Food and drink) , 
Restaurants , Restaurants (Self-service) , 
Snack-bars 

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

مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

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

( 286 )

 

Date :03/10/2019 التاريخ :  2019/10/03  

Trademark No.:36843 العالمة التجارية رقم :  36843

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: JELANCO FOR TRADE & 
INDUSTRY

بإسم :  شركة جيالنكو للتجارة والصناعة المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Namera, Al-Rama, Hebron, 
West Bank 

العنوان :  نمرة, الرامة, الخليل, الضفة الغربية, فلسطين 
ص ب 176 

Applicant for Correspondence:  Namera, Al-
Rama, Hebron, West Bank, Palestine

عنوان التبليغ  : نمرة, الرامة, الخليل, الضفة الغربية,  ص 
ب 176

Goods/Services:
metal wire brushes used in manuale maners and 
machines

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فراشي سلك معدنية تستخدم بطريقة يدوية 

( 287 )

 

Date :03/10/2019 التاريخ :  2019/10/03  

Trademark No.:36844 العالمة التجارية رقم :  36844

Class: 6 في الصنف :   6
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Applicant Name: JELANCO FOR TRADE & 
INDUSTRY

بإسم :  شركة جيالنكو للتجارة والصناعة المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Namera, Al-Rama, Hebron, 
West Bank, Palestine 

العنوان :  نمرة, الرامة, الخليل, الضفة الغربية, فلسطين 
ص ب 176 

Applicant for Correspondence:  Namera, Al-
Rama, Hebron, West Bank, Palestine

عنوان التبليغ  : نمرة, الرامة, الخليل, الضفة الغربية,  ص 
ب 176 - فلسطين

Goods/Services:
metal wire brushes used in manual manners and 
machines

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فراشي سلك معدنية تستخدم بطريقة يدوية

( 288 )

 

Date :03/10/2019 التاريخ :  2019/10/03  

Trademark No.:36845 العالمة التجارية رقم :  36845

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: MONTASER WLID MOH 
SAIED AHMAD

بإسم :  منتصر وليد محمد سيد احمد

Applicant Address :AL KHALIL       0568807857 العنوان :  الخليل واد ابو اكتيلة

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل واد ابو اكتيلة 0568807857
فلسطين

Goods/Services:
COMPUTER PROGRAM

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تطبيق حاسوبي

( 289 )

 

Date :03/10/2019 التاريخ :  2019/10/03  

Trademark No.:36846 العالمة التجارية رقم :  36846

Class: 29 في الصنف :   29
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Applicant Name: Mohannad Mohammad Saleh 
Azem

بإسم :  مهند محمد صالح عزم

Applicant Address :Alezarya-0597215797       -0597215797العنوان :  العيزرية

Applicant for Correspondence:  
Alezarya-0597215797

عنوان التبليغ  : العيزرية0597215797-
فلسطين

Goods/Services:
dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور

( 290 )

 

Date :06/10/2019 التاريخ :  2019/10/06  

Trademark No.:36847 العالمة التجارية رقم :  36847

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: SHARIKAT SINAMEES 
LLMAWAD AL GHITHAIEH WAL 
TAMWINIEH

بإسم :  شركة سيناميس للمواد الغذائية والتموينية

Applicant Address :akalel alhawwoz alol       0599117757 العنوان :  الخليل الحاووز االول

Applicant for Correspondence:  akalel 
alhawwoz alol

عنوان التبليغ  : الخليل الحاووز االول 0599117757
فلسطين

Goods/Services:
juices  and soft drinks

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العصائر والمشروبات الخفيفة

( 291 )

 

Date :06/10/2019 التاريخ :  2019/10/06  

Trademark No.:36848 العالمة التجارية رقم :  36848

Class: 45 في الصنف :   45
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Applicant Name: Andersen Tax LLC  بإسم :  شركه اندرسين تاكس ال ال سي

Applicant Address :71 S. Wacker Drive; Suite 
2600, Chicago Illinois 60606, USA

العنوان :  71 اس . ووكر درايف، سويت 2600، شيكاغو، 
ايللينوي 60606، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Provision of legal advice and legal 
representation  legal research  legal 
investigation services, mediation services 
in the context of commercial conflicts and 
dispute resolution  litigation services  litigation 
assistance services and legal dispute resolution 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني؛ األبحاث 

القانونية؛ خدمات التحقيقات القانونية ، خدمات الوساطة 
في سياق النزاعات التجارية وحل النزاعات؛ خدمات 

التقاضي ؛ خدمات المساعدة في التقاضي وخدمات 
تسوية المنازعات القانونية 

( 292 )

 

Date :06/10/2019 التاريخ :  2019/10/06  

Trademark No.:36849 العالمة التجارية رقم :  36849

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Andersen Tax LLC  بإسم :  شركه اندرسين تاكس ال ال سي

Applicant Address :71 S. Wacker Drive; Suite 
2600, Chicago Illinois 60606, USA

العنوان :  71 اس . ووكر درايف، سويت 2600، شيكاغو، 
ايللينوي 60606، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Provision of financial advice relating to fiscal 
planning  financial consulting and advisory 
services  actuarial consultancy services  
financial evaluation services  financial 
analysis  financial investment services  capital 
investment  financial risk management  
consultants relating to financial instruments and 
derivatives  provision of information relating to 
finance and securities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديم المشورة المالية المتعلقة بالتخطيط المالي ؛ 
االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات 

االستشارية االكتوارية؛ خدمات التقييم المالي؛ تحليل 
مالي؛ خدمات االستثمار المالي؛ استثمار رؤوس األموال 

؛ إدارة المخاطر المالية؛ االستشارة المتعلقة باألدوات 
المالية والمشتقات؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتمويل 

واألوراق المالية. 
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( 293 )

 

Date :06/10/2019 التاريخ :  2019/10/06  

Trademark No.:36850 العالمة التجارية رقم :  36850

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Andersen Tax LLC  بإسم :  شركه اندرسين تاكس ال ال سي

Applicant Address :71 S. Wacker Drive; Suite 
2600, Chicago Illinois 60606, USA

العنوان :  71 اس . ووكر درايف، سويت 2600، شيكاغو، 
ايللينوي 60606، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Tax preparation and services provided 
by consultants relating thereto  business 
management consultancy  services provided 
by consultants in the field of commercial 
strategy and in the field of business planning  
services provided by consultants in connection 
with business processes  services provided by 
consultants in the field of mergers, acquisitions 
and sale of companies  market and competition 
analysis services  accounting  commercial 
activity appraisal services  business appraisals  
services provided by consultants relating 
to accounting, tax preparation, trading and 
commercial business management  services 
provided by consultants relating to business risk 
management  business risk assessment services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إعداد الضرائب والخدمات التي يقدمها االستشاريون 
المتعلقة بها؛ استشارات إدارة األعمال؛ الخدمات التي 

يقدمها االستشاريون في مجال االستراتيجية التجارية 
وفي مجال تخطيط األعمال ؛ الخدمات المقدمة من 

االستشاريين فيما يتعلق بعمليات األعمال ؛ الخدمات 
التي يقدمها االستشاريون في مجال عمليات الدمج 
، االستحواذ وبيع الشركات ؛ خدمات تحليل السوق 

والمنافسة ؛ المحاسبة؛ خدمات تقييم النشاط التجاري؛ 
تقييم األعمال؛ الخدمات المقدمة من قبل االستشاريين 

المتعلقة بالمحاسبة ، إعداد الضرائب، التجارة وإدارة 
األعمال التجارية؛ الخدمات المقدمة من االستشاريين 

فيما يتعلق بإدارة مخاطر األعمال ؛ خدمات تقييم مخاطر 
األعمال. 

( 294 )

 

Date :06/10/2019 التاريخ :  2019/10/06  

Trademark No.:36851 العالمة التجارية رقم :  36851

Class: 45 في الصنف :   45
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Applicant Name: Andersen Tax LLC  بإسم :  شركه اندرسين تاكس ال ال سي

Applicant Address :71 S. Wacker Drive; Suite 
2600, Chicago Illinois 60606, USA

العنوان :  71 اس . ووكر درايف، سويت 2600، شيكاغو، 
ايللينوي 60606، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Provision of legal advice and legal 
representation  legal research  legal 
investigation services, mediation services 
in the context of commercial conflicts and 
dispute resolution  litigation services  litigation 
assistance services and legal dispute resolution 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني؛ األبحاث 

القانونية؛ خدمات التحقيقات القانونية ، خدمات الوساطة 
في سياق النزاعات التجارية وحل النزاعات؛ خدمات 

التقاضي ؛ خدمات المساعدة في التقاضي وخدمات 
تسوية المنازعات القانونية 

( 295 )

 

Date :06/10/2019 التاريخ :  2019/10/06  

Trademark No.:36852 العالمة التجارية رقم :  36852

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Andersen Tax LLC  بإسم :  شركه اندرسين تاكس ال ال سي

Applicant Address :71 S. Wacker Drive; Suite 
2600, Chicago Illinois 60606, USA

العنوان :  71 اس . ووكر درايف، سويت 2600، شيكاغو، 
ايللينوي 60606، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Provision of financial advice relating to fiscal 
planning  financial consulting and advisory 
services  actuarial consultancy services  
financial evaluation services  financial 
analysis  financial investment services  capital 
investment  financial risk management  
consultants relating to financial instruments and 
derivatives  provision of information relating to 
finance and securities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تقديم المشورة المالية المتعلقة بالتخطيط المالي ؛ 
االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات 

االستشارية االكتوارية؛ خدمات التقييم المالي؛ تحليل 
مالي؛ خدمات االستثمار المالي؛ استثمار رؤوس األموال 

؛ إدارة المخاطر المالية؛ االستشارة المتعلقة باألدوات 
المالية والمشتقات؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتمويل 

واألوراق المالية. 
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Date :06/10/2019 التاريخ :  2019/10/06  

Trademark No.:36853 العالمة التجارية رقم :  36853

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Andersen Tax LLC  بإسم :  شركه اندرسين تاكس ال ال سي

Applicant Address :71 S. Wacker Drive; Suite 
2600, Chicago Illinois 60606, USA

العنوان :  71 اس . ووكر درايف، سويت 2600، شيكاغو، 
ايللينوي 60606، الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Tax preparation and services provided 
by consultants relating thereto  business 
management consultancy  services provided 
by consultants in the field of commercial 
strategy and in the field of business planning  
services provided by consultants in connection 
with business processes  services provided by 
consultants in the field of mergers, acquisitions 
and sale of companies  market and competition 
analysis services  accounting  commercial 
activity appraisal services  business appraisals  
services provided by consultants relating 
to accounting, tax preparation, trading and 
commercial business management  services 
provided by consultants relating to business risk 
management  business risk assessment services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إعداد الضرائب والخدمات التي يقدمها االستشاريون 
المتعلقة بها؛ استشارات إدارة األعمال؛ الخدمات التي 

يقدمها االستشاريون في مجال االستراتيجية التجارية 
وفي مجال تخطيط األعمال ؛ الخدمات المقدمة من 

االستشاريين فيما يتعلق بعمليات األعمال ؛ الخدمات 
التي يقدمها االستشاريون في مجال عمليات الدمج 
، االستحواذ وبيع الشركات ؛ خدمات تحليل السوق 

والمنافسة ؛ المحاسبة؛ خدمات تقييم النشاط التجاري؛ 
تقييم األعمال؛ الخدمات المقدمة من قبل االستشاريين 

المتعلقة بالمحاسبة ، إعداد الضرائب، التجارة وإدارة 
األعمال التجارية؛ الخدمات المقدمة من االستشاريين 

فيما يتعلق بإدارة مخاطر األعمال ؛ خدمات تقييم مخاطر 
األعمال. 

( 297 )

 

Date :06/10/2019 التاريخ : 

Trademark No.:36860 العالمة التجارية رقم :  36860

Class: 20 في الصنف :   20
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Applicant Name: SHAREKAT AL HUDHUD 
LLMFROSHAT ADEH AMAH

بإسم :  شركة الهدهد للمفروشات العادية العامة

Applicant Address :NABLUS /SHAREE BEET 
IEBA /NABLUS- Moqabel kazyet al huda    

العنوان :  نابلس /شارع بيت ايبا / مقابل كازية الهدى    

Applicant for Correspondence:  maktab quality 
llmohamah walistsharat el kanoneyeh

عنوان التبليغ  : مكتب كواليتي للمحاماه واالستشارات 
القانونية نابلس - - شارع رفيديا الرئيسي - بنايه الروضه 

- ط الثاني

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في 

فئات أخرى( المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب 
أو الخيزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج 
أو عظم فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد 

البالستيكية.

( 298 )

 

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36862 العالمة التجارية رقم :  36862

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharهikat Al-Qassrawi 
Altijariah Wa AlSenaieah Almosahemah 
Alkhsosiah Almahdudah

بإسم :  شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Alkhalil / Al - Hawouz 
thani - Tel: 2233950

العنوان :  الخليل / الحاووز الثاني ت: 2233950

Applicant for Correspondence:  Alkhalil / Al - 
Hawouz thani - Tel: 2233950

عنوان التبليغ  : الخليل / الحاووز الثاني ت: 2233950
فلسطين

Goods/Services:
flacks made from potato or corn flower

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا



206 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

( 299 )

 

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36863 العالمة التجارية رقم :  36863

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sameer  Saleh   Mousa   Abu 
Shuieb 

بإسم :  سمير صالح موسى ابو شعيب 

Applicant Address :Ramallah, Alersal Alburj 
Building, 18th Floor, 0599124685

العنوان :  رام الله ، االرسال ، عمارة البرج ط 18 ،  
  0599124685

Applicant for Correspondence:  عنوان التبليغ  : فلسطين

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

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

النشاط المكتبي. 

( 300 )

 

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36864 العالمة التجارية رقم :  36864

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Sameer  Saleh   Mousa   Abu 
Shuieb 

بإسم :  سمير صالح موسى ابو شعيب 

Applicant Address :Ramallah, Alersal Alburj 
Building, 18th Floor, 0599124685

العنوان :  رام الله ، االرسال ، عمارة البرج ط 18 ،  
  0599124685

Applicant for Correspondence:  Ramallah, 
Alersal Alburj Building, 18th Floor, 
0599124685

عنوان التبليغ  : رام الله ، االرسال ، عمارة البرج ط 18 ،  
0599124685 - فلسطين

Goods/Services:
Education  providing of training  entertainment  
sporting and cultural activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

والثقافية 
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( 301 )

 

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36865 العالمة التجارية رقم :  36865

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharهikat Al-Qassrawi 
Altijariah Wa AlSenaieah Almosahemah 
Alkhsosiah Almahdudah

بإسم :  شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Alkhalil / Al - Hawouz 
thani - Tel: 2233950

العنوان :  الخليل / الحاووز الثاني ت: 2233950

Applicant for Correspondence:  Alkhalil / Al - 
Hawouz thani - Tel: 2233950

عنوان التبليغ  : الخليل / الحاووز الثاني ت: 2233950
فلسطين

Goods/Services:
FLAKES MADE FROM POTATO OR CORN 
FLOWER

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا

( 302 )

 

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36867 العالمة التجارية رقم :  36867

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharهikat Al-Qassrawi 
Altijariah Wa AlSenaieah Almosahemah 
Alkhsosiah Almahdudah

بإسم :  شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Alkhalil / Al - Hawouz 
thani - Tel: 2233950

العنوان :  الخليل / الحاووز الثاني ت: 2233950

Applicant for Correspondence:  Alkhalil / Al - 
Hawouz thani - Tel: 2233950

عنوان التبليغ  : الخليل / الحاووز الثاني ت: 2233950
فلسطين
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Goods/Services:
FLAKES MADE FROM POTATO OR CORN 
FLOWER

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا

( 303 )

 

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36868 العالمة التجارية رقم :  36868

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Samer Ziad Nabeeh Jaghab  بإسم :  سامر زياد نبيه جغب

Applicant Address :Ramallah, Um Al-Sharayet 
- Dar Al-Karameh Street  0569563774

العنوان :  رام الله، ام الشرايط - شارع دار الكرامة ، هاتف 
  0569563774

Applicant for Correspondence:  Ramallah, 
Um Al-Sharayet - Dar Al-Karameh Street، 
0569563774

عنوان التبليغ  : رام الله، ام الشرايط - شارع دار الكرامة ، 
هاتف 0569563774 

فلسطين

Goods/Services:
flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب    الخبز 

والفطائر والحلويات 

( 304 )

 

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36869 العالمة التجارية رقم :  36869

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name: UAB «SCT Lubricants»  »بإسم :  يو ايه بي » أس سي تي لوبريكانتس

Applicant Address :Silutes pl. 119, Klaipeda 
Lithuania                   

العنوان :  سيلوتيس بيه ال. 119، كاليبيدا ليتوانيا                     
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Applicant for Correspondence:  Saba & Co. 
Intellectual Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh 
- West Bank – Tel    02-2989760

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

فلسطين

Goods/Services:
Chemical products for use in industry, in 
particular chemically and physically active 
additives for lubricants, greases, industrial 
oils and for engine, transmission, compressor 
and hydraulic oils and additives for fuels, in 
particular petrol and diesel fuels  additives 
for coolants and for fluids of windscreen 
washer systems  hydraulic fluids  brake fluids  
adhesives used in industry  filtering charcoal  
strainers (chemical products, unprocessed 
plastics, mineral and vegetable substances), 
ceramic particles as strainers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الكيماوية المستخدمة في الصناعة، تحديدا 
المواد المضافة الكيميائية والفيزيائية النشطة لزيوت 

التشحيم، الشحوم، الزيوت الصناعية للمحركات، 
والناقالت، زيوت الضاغطات والزيوت الهيدروليكية 

والمواد المضافة للوقود، تحديدا البترول ووقود الديزل؛ 
المواد المضافة للمبردات ولسوائل أنظمة غسل الزجاج 

األمامي؛ السوائل الهيدروليكية؛ زيوت المكابح؛ مواد 
اللصق المستخدمة في الصناعة؛ فحم التنقية؛ المصفيات 
)منتجات كيماوية(، بالستيك غير معالج، المواد المعدنية 

والنباتية(، أدوات السيراميك المستخدمة كمصفيات. 

( 305 )

  

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36870 العالمة التجارية رقم :  36870

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: UAB «SCT Lubricants»  »بإسم :  يو ايه بي » أس سي تي لوبريكانتس

Applicant Address :Silutes pl. 119, Klaipeda 
Lithuania                   

العنوان :  سيلوتيس بيه ال. 119، كاليبيدا ليتوانيا                     

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Washing and cleaning preparations  cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations  
cleaning preparations for oil-soiled engines 
and other soiled industrial objects  cleaning 
preparations for fuel pipes and injection 
systems of engines, in particular of motor 
vehicle engines  car care products, namely 
wash preservative agents, paint cleaning

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات الغسيل والتنظيف؛ مستحضرات التنظيف، 

التلميع، مستحضرات الفرك والكشط؛ مستحضرات 
التنظيف للمحركات الملطخة بالزيت واألجسام الصناعية 
المتسخة األخرى ؛ مستحضرات التنظيف ألنابيب الوقود 

وأنظمة الحقن للمحركات، تحديدا لمحركات السيارات؛ 
منتجات العناية بالسيارات، تحديدا العوامل الحافظة 

للغسيل، منتجات تنظيف الدهان، منتجات تنظيف
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products, paint preservative agents in paste 
form and liquid form  paint waxes  washing 
shampoos  washing preparations for vehicle 
washing equipment  powder and liquid pre-
washing and washing preparations for steam-jet 
equipment and high pressure cleaning
equipment  water repellent agents for vehicle 
washing equipment  chrome care products  
plastic cleaning products  impregnating agents 
and cleaning preparations for motor vehicle 
folding roofs  plastic care products  upholstery 
care products  wheel rim cleaning preparations  
soaps. 

الدهان على شكل معاجين وسوائل؛ شمع الدهان؛ 
شامبو الغسيل ؛ مستحضرات الغسيل لمعدات غسيل 
المركبات؛ مستحضرات الغسيل وما قبل الغسيل على 

شكل مساحيق وسوائل للمعّدات العاملة بالنفث البخاري 
ومعّدات التنظيف العاملة بالضغط العالي؛ العوامل 

المضاّدة للماء لمعّدات عسيل المركبات؛ منتجات العناية 
بالكروم؛ منتجات تنظيف البالستيك؛ عوامل النقع 

ومستحضرات التنظيف ألسقف السيارات القابلة للطي؛ 
منتجات العناية بالبالستيك؛ منتجات العناية بالتنجيد؛ 

مستحضرات تنظيف دواليب السيارات المعدنية؛ 
الصابون. 

( 306 )

 

Date :07/10/2019 التاريخ :  2019/10/07  

Trademark No.:36872 العالمة التجارية رقم :  36872

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Al danube company for 
alcohol drinks i.t.d.

بإسم :  شركة الدنوب للمشروبات الكحولية المساهمة 
المحدودة

Applicant Address :bethlehem       العنوان :  بيت لحم

Applicant for Correspondence:  bethlehem عنوان التبليغ  : بيت لحم - فلسطين

Goods/Services:
beer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة

( 307 )

 

Date :08/10/2019 التاريخ :  2019/10/08  

Trademark No.:36874 العالمة التجارية رقم :  36874



211 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: ABBAS AA BAKRI بإسم :  عباس عبد القادر عباس البكري 0566990000

Applicant Address :AL KHALIL       1العنوان :  الخليل الهيبرون سنتر 2 ط

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل الهيبرون سنتر 2 ط1 - فلسطين

Goods/Services:
WATCHES AND JEWLERY

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الساعات/المجوهرات والحلي

( 308 )

 

Date :08/10/2019  التاريخ : 2019/10/08  

Trademark No.:36875 العالمة التجارية رقم :  36875

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: SHARIKAT GLOW STEEL 
LLFOLATH

بإسم :  شركة وهج الفوالذ للمقوالت                                                                                         

Applicant Address :AL KHALIL     العنوان :  الخليل عين سارة  شارع ابو غنام
    0599202832

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل عين سارة  شارع ابو غنام  
0599202832

فلسطين

Goods/Services:
CONTRACTING SERVICES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات اعمال المقاوالت 

( 309 )

 

Date :08/10/2019 التاريخ :  2019/10/08  

Trademark No.:36876 العالمة التجارية رقم :  36876

Class: 3 في الصنف :   3
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Applicant Name:  Adnan Mohammad Ali Masoud بإسم :  عدنان محمد علي عبد الله مسعود

Applicant Address :Jenin-industrial zone   العنوان :  جنين- المنطقة الصناعية
599743186

Applicant for Correspondence:  Jenin-industrial 
zone

عنوان التبليغ  : جنين- المنطقة الصناعية
599743186 - فلسطين

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

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

( 310 )

 

Date :08/10/2019 التاريخ :  2019/10/08  

Trademark No.:36877 العالمة التجارية رقم :  36877

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: MOHAMMAD AZZAM R 
ZOGHAIER

بإسم :  محمد عزام رشدي صغير

Applicant Address :AL KHALIL       0597565513 العنوان :  الخليل حي الجامعة

Applicant for Correspondence:  AHMAD 
RAMADAN

عنوان التبليغ  : احمد رمضان الخليل عين سارة 
0597565513 - فلسطين

Goods/Services:
CLEANING SPONG

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اسفنج جلي

( 311 )

 

Date :08/10/2019 التاريخ :  2019/10/08  

Trademark No.:36878 العالمة التجارية رقم :  36878
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Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: sharket al bezreh altejareia بإسم :  شركة البزرة التجارية

Applicant Address : nablus-sharee mahmmod 
abas jawal 0599795556   

العنوان :  نابلس- شارع محمود عباس -  0599795556    

Applicant for Correspondence:   nablus-sharee 
mahmmod abas jawal 0599795556

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع محمود عباس -  
0599795556 فلسطين

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

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

( 312 )

 

Date :08/10/2019  التاريخ : 2019/10/08  

Trademark No.:36879 العالمة التجارية رقم :  36879

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: sharket al bezreh altejareia بإسم :  شركة البزرة التجارية

Applicant Address : nablus-sharee mahmmod 
abas jawal 0599795556   

العنوان :  نابلس- شارع محمود عباس -  0599795556    

Applicant for Correspondence:   nablus-sharee 
mahmmod abas jawal 0599795556

عنوان التبليغ  : نابلس- شارع محمود عباس -  
0599795556 فلسطين

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

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

( 313 )

 

Date :09/10/2019 التاريخ :  2019/10/09  

Trademark No.:36880 العالمة التجارية رقم :  36880



214 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Zahi Hammad Odeh Azazma  بإسم :  زاهي حماد عوده عزازمه

Applicant Address :Kafer sur- tulkarem- palestine العنوان :  كفر صور- طولكرم- فلسطين  

Applicant for Correspondence:  Kafer sur- 
tulkarem- palestine

عنوان التبليغ  : كفر صور- طولكرم-  
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية    األرز    

التابيوكا والساغو    الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب    الخبز والفطائر والحلويات    الحلويات المثلجة    

عسل النحل والعسل األسود    الخميرة ومسحوق 
الخبيز    الملح    الخردل    الخل والصلصات    التوابل       

البهارات    الثلج. 

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

( 314 )

 

Date :09/10/2019 التاريخ :  2019/10/09  

Trademark No.:36881 العالمة التجارية رقم :  36881

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Zahi Hammad Odeh Azazma  بإسم :  زاهي حماد عوده عزازمه

Applicant Address :Kafer sur- tulkarem- 
palestine                   

العنوان :  كفر صور- طولكرم- فلسطين                     

Applicant for Correspondence:  Kafer sur- 
tulkarem- palestine

عنوان التبليغ  : كفر صور- طولكرم-  
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية    األرز    

التابيوكا والساغو    الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب    الخبز والفطائر والحلويات    الحلويات المثلجة    

عسل النحل والعسل األسود    الخميرة ومسحوق 
الخبيز    الملح    الخردل    الخل والصلصات    التوابل       

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

( 315 )

 

Date :09/10/2019 التاريخ :  2019/10/09  

Trademark No.:36882 العالمة التجارية رقم :  36882

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Omgatec Company For 
Constuction Equipment And Investment

بإسم :  شركة اوميجاتك للتجهيزات اإلنشائية 
واالستثمار 

Applicant Address :Ramallah Al Bireh 
Opposite To Expatriate School                   

العنوان :  رام الله البيرة مقابل مدرسة المغتربين                      

Applicant for Correspondence:      Ramallah 
rotary alsa›aa building Al Medan Flo «5»  
0569530996

عنوان التبليغ  : رام الله -دوار الساعة-عمارة الميدان-
الطابق الخامس جوال 0569530996  فلسطين

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

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

( 316 )

 

Date :10/10/2019 التاريخ :  2019/10/10  

Trademark No.:36883 العالمة التجارية رقم :  36883

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: In the name of:Bank of 
Palestine PLC

بإسم :  شركة بنك فلسطين م.ع.م

Applicant Address :Ramallah Ein Mosbah B.O 
471 Ramallah   

العنوان :  رام الله عين مصباح ص.ب :471 رام الله     
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Applicant for Correspondence:  Ramallah Ein 
Mosbah B.O 471 Ramallah

عنوان التبليغ  : رام الله عين مصباح ص.ب :471 رام الله 
فلسطين

Goods/Services:
Banking , Consultancy (Financial ) , Financial 
information , Financial management

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األعمال المصرفية ، االستشارات المالية ، المعلومات 

المالية ، االدارة المالية  

( 317 )

 

Date :10/10/2019 التاريخ :  2019/10/10  

Trademark No.:36884 العالمة التجارية رقم :  36884

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Bank of Palestine PLC بإسم :  شركة بنك فلسطين م.ع.م

Applicant Address :Ramallah Ein Mosbah B.O 
471 Ramallah   

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

Applicant for Correspondence:  Ramallah Ein 
Mosbah B.O 471 Ramallah

عنوان التبليغ  : رام الله عين مصباح ص.ب :471 رام الله 
فلسطين

Goods/Services:
Young girls program

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برنامج صبايا شباب مع شعار

( 318 )

 

Date :10/10/2019 التاريخ :  2019/10/10  

Trademark No.:36885 العالمة التجارية رقم :  36885

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Alexander Nut Group 
Holding GmbH 

بإسم :  الكساندر نت غروب هولدينغ جي ام بي اتش 

Applicant Address :Adelheidstr. 4/5, 30171 
Hannover, Germany

العنوان :  اديلهايدستر. 5/4، 30171 هانوفر، المانيا  
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Applicant for Correspondence:  Abu – 
Ghazaleh Intellectual Property – TMP – Agents 
Limited -  P.O. Box 3800 Al-Birah 

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

Goods/Services:
nuts [processed]  nuts [prepared]  nuts 
[spiced]  nuts [roasted]  nuts [coated]  peanuts 
[processed]  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بندق ]معالج[؛ بندق ]محضر[؛ بندق ]متبل[؛ بندق 

]مشوي[؛ بندق ]مطلي[؛ فول سوداني ]معالج[  

( 319 )

 

Date :10/10/2019  التاريخ : 2019/10/10  

Trademark No.:36886 العالمة التجارية رقم :  36886

Class: 30 في الصنف :   30

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

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

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

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

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالته، الحلويات، السكاكر، البسكويت )بكافة 

انواعه(، الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائية، 
المعكرونة العصائية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، 

الخميرة، مسحوق الخبازة  والمكونات االخرى للمخابز، 
توابل السلطة، المايونيز، الخل، الكاتش اب والصلصات 

)التوابل(، منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير  المصنوعة 

من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة من الفواكه، 
الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 

التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، الخبز، دبس 
السكر،  الملح، الخردل، الطحين المصنوع من الحبوب، 
التوابل، مشروبات االطعمة )المعتمدة على الحبوب 

واالعشاب(، الصلصات، الشاي العشبي، العسل، الفشار 
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( 320 )

 

Date :10/10/2019 التاريخ :  2019/10/10  

Trademark No.:36887 العالمة التجارية رقم :  36887

Class: 30 في الصنف :   30

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

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

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

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالته، الحلويات، السكاكر، البسكويت )بكافة انواعه(، 

الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائية، المعكرونة 
العصائية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، الخميرة، مسحوق 
الخبازة  والمكونات االخرى للمخابز، توابل السلطة، المايونيز، 

الخل، الكاتش اب والصلصات )التوابل(، منتجات العجين 
الجاهز للطبخ، العجين المثلج، البرثس المثلج، البوظة، 

الحلويات المثلجة غير  المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة 
المصنوعة من الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، 

الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، 
الخبز، دبس السكر،  الملح، الخردل، الطحين المصنوع من 

الحبوب، التوابل، مشروبات االطعمة )المعتمدة على الحبوب 
واالعشاب(، الصلصات، الشاي العشبي، العسل، الفشار 

( 321 )

 

Date :10/10/2019 التاريخ :  2019/10/10  

Trademark No.:36888 العالمة التجارية رقم :  36888

Class: 30 في الصنف :   30
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Applicant Name: International Foodstuffs Co 
LLC 

بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.  

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

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

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

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالته، الحلويات، السكاكر، البسكويت )بكافة 

انواعه(، الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة العصائية، 
المعكرونة العصائية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، 

الخميرة، مسحوق الخبازة  والمكونات االخرى للمخابز، 
توابل السلطة، المايونيز، الخل، الكاتش اب والصلصات 

)التوابل(، منتجات العجين الجاهز للطبخ، العجين المثلج، 
البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة غير  المصنوعة 

من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة من الفواكه، 
الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 

التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، الخبز، دبس 
السكر،  الملح، الخردل، الطحين المصنوع من الحبوب، 
التوابل، مشروبات االطعمة )المعتمدة على الحبوب 

واالعشاب(، الصلصات، الشاي العشبي، العسل، الفشار 

( 322 )

 

Date :10/10/2019 التاريخ :  2019/10/10  

Trademark No.:36889 العالمة التجارية رقم :  36889

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Travel point for travel and 
tourism .co 

بإسم :  شركة ترافيل بوينت للسياحه والسفر

Applicant Address :Palestine - tulkarm - nablus 
street al jamal trade center fifth floor - email  : 
info@travelpoint.ps   

العنوان :  فلسطين ، طولكرم ، شارع نابلس _ مجمع 
info@ الجمال التجاري - الطابق 5 ، البريد االلكتروني

travelpoint.ps  جوال : 0599141414    
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Applicant for Correspondence:  Palestine - 
tulkarm - nablus street al jamal trade center 
fifth floor - email  : info@travelpoint.ps

عنوان التبليغ  :  ، طولكرم ، شارع نابلس _ مجمع 
info@ الجمال التجاري - الطابق 5 ، البريد االلكتروني

travelpoint.ps  جوال : 0599141414 - فلسطين

Goods/Services:
Transport of travellers Transport reservation 
Travel reservation  Arranging of cruises   
Arranging of tours  Bus transport     Booking of 
seats for travel      

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نقل المسافرين ، الحجز للنقل ، الحجز للسفر ، تنظيم 

الرحالت ، تنظيم الرحالت السياحيه، النقل بالحافالت ، 
حجز مقاعد السفر

( 323 )

 

Date :10/10/2019  التاريخ : 2019/10/10  

Trademark No.:36890 العالمة التجارية رقم :  36890

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Husam Mahmoud Mustafa 
Zakarneh

بإسم :  حسام محمود مصطفة زكارنة  

Applicant Address :Jenin – Qabaitia – 
Alzakarni neabrehood    

العنوان :  جنين / قباطية / حارة الزكارنة / بجانب ابو 
شوشة لمواد  البناء - جوال رقم : 0599972169        

Applicant for Correspondence:  Jenin – 
Qabaitia – Alzakarni neabrehood 

عنوان التبليغ  : جنين / قباطية / حارة الزكارنة / بجانب ابو 
شوشة لمواد  البناء

جوال رقم : 0599972169    
فلسطين

Goods/Services:
Air conditioning apparatus installation and 
repair - Airplane maintenance and repair - Anti-
rust treatment for vehicles-Artificial snow-
making services-Asphalting -Boiler cleaning 
and repair- Bricklaying -Building construction 
supervision-Building insulating-Building of fair 
stalls and shops-Building sealing- Buildings 
(Cleaning of —)[exterior-Buildings (Cleaning 
of —)[interior] - Bulldozers (Rental of—)-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 تركيب واصالح اجهزة تكيف الهواء , صيانة واصالح 

الطائرات , معالجة المركبات بمواد مضادة للصدأ,خدمات 
صناعة الثلج الصناعي ، التزفيت ، تنظيف واصالح 

المراجل ،البناء بالطوب ،االشراف على انشاء المباني ،عزل 
المباني ،بناء اكشاك ومحالت عرض ،احكام سد المباني ، 
تنظيف السطوح الخارجية للمباني ، تنظيف المباني من 
الداخل ،  تاجير الجرافات )البولدوزرات ( ، تركيب واصالح 
اجهزة انذار ضد السرقة ، اصالح وصيانة المواقد ، نجارة 

)اصالح ( الموبيليا ، غسل السيارات ،خدمات النجارة
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Burglar alarm installation and repair-Burner 
maintenance and repair-Cabinet making 
[repair]- Car wash-Carpentry services-Chimney 
sweeping-Cleaning (Diaper—)-Cleaning 
(Dry—)-Cleaning machines (Rental of—)-
Cleaning of buildings [exterior-Cleaning of 
buildings [interior]- Cleaning of clothing 
-Cleaning (Vehicle—)-Clock and watch repair-
Clothing (Cleaning of—)-Clothing repair-
Computer hardware (Installation, maintenance 
and repair of—)-Construction -Construction 
consultation-Construction equipment (Rental 
of—)-Construction information-Damp-proofing 
[building]- Demolition of buildings-Diaper 
cleaning-Disinfecting-Doors and windows 
(Installation of—)-Drilling of deep oil or 
gas-wells-Drilling of wells-Dry cleaning-
Electric appliance installation and repair-
Elevator installation and repair-Excavators 
(Rental of—)-Exterminating (Vermin—), 
other thanfor agriculture Extraction (Mining 
—),Factory construction,Film projector repair 
and maintenance, Fire alarm installation 
and repair, Fur care, cleaning and repair, 
Furnace installation and repair, Furniture 
maintenance, Furniture restoration, Greasing 
(Vehicle—),Harbour construction, Heating 
equipment installation and repair, Information 
(Construction—),Information (Repair—
),Installation of doors and windows, Insulating 
(Building —),Interference suppression 
in electrical apparatus, Irrigation devices 
installation and repair, Kitchen equipment 
installation, Knife sharpening, Laundering, 
Leather care, cleaning and repair, Machinery 
installation, maintenance and repair, Motor 
vehicle maintenance and repair, Musical 
instruments (Restoration of—),Painting, 
interior and exterior, Locks (Repair of 
security—),Painting, interior and exterior, 
Paper hanging, Photographic apparatus repair, 
Pier breakwater building, Plastering, Plumbing; 
Polishing (Vehicle—);Pressing of clothing; 
Pumicing; Pump repair; Quarrying services; 
Lift installation and repair; Laundering; 
Rebuilding engines that have

،تنظيف المداخن ، تنظيف البالط المضلع ، التنظيف 
الجاف ، تاجير االت التنظيف ، تنظيف السطوح الخارجية 

للمباني ،تنظيف المباني من الداخل ، تنظيف المالبس 
، تنظيف الرمكبات ، االصالح ساعات الحائط وساعات 

الجيب واليد ،تنظيف المالبس ، اصالح المالبس ،تركيب 
وصيانة واصالح اجهزة الكمبيوتر ،االنشاء ، استشارات 
متعلقة باالشياء ، تاجير معدات االنشاء ، معلومات عن 
االنشاء ، معالجة المباني لمنع الرطوبة ، هدم المباني ، 

تنظيف البالط المضلع ، التطهير من الجراثيم ، تركيب 
االبواب والنوافذ ، حفر االبار ، التنظيف الجاف ، تركيب 
واصالح االجهزة الكهربائية ،تركيب واصالح المصاعد ، 
تاجير الحفارات ، ابادة الحشرات والحيوانات الضارة في 
غير مجال الزراعة ،استخراج المعادن ، انشاء المصانع ، 

اصالح وصيانة االت عرض االفالم ، تركيب واصالح اجهز 
االنذار ضد الحريق ، تركيب واصالح االفران ،صيانة االثاث 

، تجديد االثاث ، تشحيم المركبات ، انشاء المؤاني ، 
تركيب واصالح معدات التسخين ، معلومات عن االنشاء 

، معلومات عن االصالح تركيب االبواب والنوافذ ، عزل 
المباني ، ازالة التشويش في االجهزة الكهربائية  ،كي 

البياضات ، تركيب واصالح معدات الري ،تركيب معدات 
المطابخ ، شحذ السكاكين ، غسيل وكي المالبس ،العناية 

بالجلود المدبوغة وتنظيفها واصالحها ،تركيب واصالح 
المصاعد ،كي البياضات ،اصالح اقفال الحماية ،تشحيم 

المركبات ،تركيب وصيانة واصالح المعدات االلية ، صيانة 
المركبات ، البناء ،رتي او رتق المالبس ، استخراج المعادن 

، صيانة واصالح السيارات ، غسل السيارات ، تجديد 
االدوات الموسيقية ، تركيب وصيانة واصالح االالت 

والمعدات المكتبية ، دهان السطوح الداخلية والخارجية 
،لصق ورق الجدران ،اصالح الشماسي ، تعبيد الطرق ، 

اصالح اجهزة التصوير الفوتوغرافي ، بناء حواجز امواج 
الرصيف ، انشاء وصيانة خطوط االنابيب ، التجصيص 

)وضع طبقة الجص ( ، سباكة المواسير ،تلميع المركبات 
، كي المالبس ، الصقل بالزجاج البركاني )الخفاف ( ، 

اصالح المضخات ، خدمات استخراج الحجارة ،ابادة الفئران 
، اعادة بناء المحركات المعطلة او التالفة جزئيا ،  اعادة 

بناء الماكينات المعطلة او التالفة جزئيا ،اعادة ملء 
خراطيش حبر التصوير ، تجديد المالبس ، تاجير الجرافات 

)البولدوزرات (، تاجير معدات االنشاء ،تاجير الرافعات 
)معدات االنشاء ( تاجير الحفارات ، تاجير االت كناسة 

الطرق ، معلومات عن االصالح ، اصالح اقفال الحماية 
، الصاالح تحت الماء ، تجديد االثاث ، تجديد االدوات 

الموسيقية ، تجديد القطع الفنية ، اعادة الطالء بالقصدير
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been worn or; Rat exterminating;; Refilling 
of toner cartridges;Renovation of clothing; 
Rental of bulldozers; Rental of construction 
equipment; Rental of excavators; Rental 
of cranes [construction; Rental of road 
sweeping machines; Repair information; 
Repair of security locks; Restoration 
of musical instruments; Scaffolding;; 
Rustproofing; Swimming-pool maintenance; 
Telephone installation and repair; Toner 
cartridges (Refilling of—);Tyres (Retreading 
of—);Umbrella repair; Underwater repair; 
Vehicle cleaning; Vehicle maintenance;; 
Rental of excavators, Vehicle breakdown 
assistance. Vehicle polishing-Vehicle service 
stations [refuelling and-Vehicle wash-Vermin 
exterminating, other than for-Vulcanization of 
tires [tyres] [repair]- Wallpapering-Warehouse 
construction and repair-Wash (Vehicle—)-
Washing-Washing of linen-Watch repair 
(Clock and —)-Wells (Drilling of—)-Window 
cleaning-Windows (Installation of doors and 
—)

، اعادة تلبيس االطارات بالمطاط ،البرشمة ،تعبيد الطرق 
، خدمات التسقيف )وضع السقف ( ، مقاومة الصدأ 

، صيانة واصالح الخزائن الفوالذية ، السنفرة بالرمل ، 
نصب السقاالت ، احكام سد المباني ، محطات خدمة 

المركبات )التزود بالوقود والصيانة ( ، شحذ السكاكين 
،بناء السفن ، اصالح االحذية ، طالء او اصالح الالفتات 
او االشارات ـ خدمات صناعة الثلج الصناعي ،تنظيف 

الشوارع ، صيانة واصالح الغرف المنيعة ، االشراف على 
انشاء المباني ، صيانة برك السباحة ، تركيب واصالح 

التلفونات ، اعادة تلبيس االطارات بالمطاط ، فلكنة 
االطارات بالمطاط )خدمة اصالح ( ، اعادة مل خراطيش 
حبر التصوير ، اعادة تلبيس االطارات بالمطاط )خدمة 

اصالح (،اصالح المظالت ، االنشاءات تحت الماء ، الصاالح 
تحت الماء ، تنجيد االثاث ، اصالح مواد التنجيد ، التلميع 

بالورنيش ، تقديم المساعدة عند تعطل المركبات 
)تصليح ( ، تنظيف المركبات ، تشحيم المركبات ، صيانة 

المركبات ،تلميع المركبات ، محطات خدمة المركبات 
)التود بالوقود والصيانة ( غسل المركبات ، ابادة الحشرات 
والحيوانات الضارة في غير مجال الزراعة ، فلكنة االطارات 

بالمطاط )اصالح ( ،لصق ورق الجديران ، اشناء واصالح 
المستودعات ، غسل المركبات ، الغسيل ، غسل البياضات 
، اصالح ساعات الحائط وساعات الجيب واليد ، حفر البار ، 

تنظيف النوافذ ، تركيب االبواب والنوافذ .

( 324 )

 

Date :13/10/2019 التاريخ :  2019/10/13  

Trademark No.:36892 العالمة التجارية رقم :  36892

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: DEYYA AA ALSAEED بإسم :  ضياء احمد عبد المغني السعيد

Applicant Address :HEBRON AL SALAM ST       0599660253  العنوان :  الخليل اول شارع السالم

Applicant for Correspondence:  HEBRON AL 
SALAM ST

عنوان التبليغ  : الخليل اول شارع السالم  0599660253
فلسطين

Goods/Services:
juices and soft drinks

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العصائر والمشروبات الخفيفة
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( 325 )

 

Date :13/10/2019 التاريخ :  2019/10/13  

Trademark No.:36893 العالمة التجارية رقم :  36893

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: DEYYA AA ALSAEED بإسم :  ضياء احمد عبد المغني السعيد

Applicant Address :HEBRON AL SALAM ST       0599660253  العنوان :  الخليل اول شارع السالم

Applicant for Correspondence:  HEBRON AL 
SALAM ST

عنوان التبليغ  : الخليل اول شارع السالم  0599660253
فلسطين

Goods/Services:
beans

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحبوب

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

( 326 )

 

Date :13/10/2019 التاريخ :  2019/10/13  

Trademark No.:36894 العالمة التجارية رقم :  36894

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Hussein  Abed-Elmutaleb 
Hassan Hamad

بإسم :  حسين عبد المطلب حسن حمد 

Applicant Address :Ramallah -Al-tirah Village 
Downtown Al-Ein Street   

العنوان :  رام الله قرية الطيرة وسط البلد شارع العين     

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-
tirah Village Downtown Al-Ein Street

عنوان التبليغ  : رام الله قرية الطيرة وسط البلد شارع 
العين 

فلسطين
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Goods/Services:
Bee glue , Honey , Propolis , Royal jelly , 
pollen 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شمع نحل ، عسل نحل ، شمع النحل )عكبر( ، جلي ملكي ، 

حبوب لقاح 

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 :13/10/2019 التاريخ :  2019/10/13  

Trademark No.:36897 العالمة التجارية رقم :  36897

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: ai jabareen plast company for 
manufacturing and trading plastic materials and 
packaging systems 

بإسم :  شركة الجبارين بالست لصناعة وتجارة المواد 
البالستيكية وانظمة التغليف 

Applicant Address :jenin / al jabriat 
neighborhood    

العنوان :  جنين / حي الجابريات / شركة الجبارين بالست     

Applicant for Correspondence:  jenin / haifa st / 
aldakhlyia roundabout / al areej bulding floor 3/ 
office of natheer jarrar law frim 

عنوان التبليغ  : جنين / شارع حيفا / دوار الداخليه / عمارة 
االريج / الطابق الثالث / مكتب المحامي نذير جرار

569731081 - فلسطين

Goods/Services:
absorbent sheets of paper of plastic for 
foodstuff packaging , adhesive bands for 
stationery or household purposes , bags 
(conical paper ) ,( bags) (envelopes, pouches 
) of paper plastics , for packaging , bags for 
microwave cooking, bags (garbage ) of paper 
or of plastics , coasters of paper , face towels of 
paper, handkerchiefs of paper ,napkins of paper 
(table),packing paper , plastic film for warpping 
, tableclothes of paper ,tablemats of paper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اوراق مصنوعة من الورق او البالستيك لتغليف االطعمة 

, اشرطة الصقة للقرطاسية او لالغراض المنزلية , اكياس 
ورقية مخروطية , اكياس )مغلفات واجربة ( من الورق 
او البالستيك للتعبئة , اكياس للطبخ باستخدام فرن 

الميكرويف , اكياس نفايات من الورق او البالستيك , 
صحون من الورق , مناشف للوجه من الورق , مناديل من 
الورق , مناديل من الورق للموائد , ورق تغليف , رقائق 

بالستيك للتغليف , اغطيه من الورق للموائد , مفارش من 
الورق الواني المائدة .



225 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

( 328 )

 

Date :14/10/2019 التاريخ :  2019/10/14  

Trademark No.:36900 العالمة التجارية رقم :  36900

Class: 45 في الصنف :   45

Applicant Name: Alkayan For Law and Legal 
Consultations 

بإسم :  شركة الكيان للمحاماة واالستشارات القانونية 
المدنية

Applicant Address :Al - Masyoon Ministry of 
Justice street Elite building (Segafredo) floor2    

العنوان :  رام الله الماصيون شارع وزارة العدل عمارة 
إيليت )سيجافريدو( الطابق الثاني     

Applicant for Correspondence:  Al - Masyoon 
Ministry of Justice street Elite building 
(Segafredo) floor2 

عنوان التبليغ  : رام الله الماصيون شارع وزارة العدل عمارة 
إيليت )سيجافريدو( الطابق الثاني 

فلسطين

Goods/Services:
 Consultancy (Intellectual property) , Copyright 
management , Intellectual property (Licensing 
of) , Registration of domain names Legal 
services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
استشارات الملكية الفكرية ، إدارة حقوق النشر والتأليف 

، ترخيص الملكية الفكرية ، تسجيل أسماء النطاق 
)خدمات قانونية (

( 329 )

 

Date :14/10/2019 التاريخ :  2019/10/14  

Trademark No.:36902 العالمة التجارية رقم :  36902

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Zhejiang Chint Electrics Co. 
Ltd

بإسم :  زهيجيانغ شينت إليكتريكس كو.، ليمتد

Applicant Address :No.1 Chint Road, Chint 
Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing City 
(325603) Zhejiang Province, China   

العنوان :  رقم 1 شينت رود، شينت إندستريال زون، 
نورث بايكسيانج، يوكينج سيتي )325603( زهيجيانغ 

بروفينس، الصين    
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Applicant for Correspondence:  Samas for 
Intellectual Property PO Box 219 Nablus - 
Palestine

عنوان التبليغ  : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 
نابلس _فلسطبن

Goods/Services:
Computers; fax machines; weighing machines, 
measures, intercommunication apparatus, 
cameras (photography), electronic meters 
and apparatus, electric wires, low voltage 
electric components, high voltage explosions 
protection devices; Circuit breakers; Relays, 
electric; Switches, electric; Plugs, sockets 
and other contacts [electric connections] 
; Current rectifiers; Low voltage power 
supply; Electricity switchboard, high/low 
voltage; Starter; Control panels [electricity] ; 
Distribution boxes [electricity] ; Converters, 
electric; Current steering apparatus; Materials 
for electricity mains [wires, cables] ; Solar 
batteries; Semi-conductors; Integrated circuits; 
Electromagnetic coils; Remote control 
apparatus; Light conducting filaments [optical 
fibers [fibres]]; Electrical switchboards.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة فاكس؛ آالت وزن، مقاييس، أجهزة 

اتصال داخلي، كاميرات )للتصوير الفوتوغرافي(، أجهزة 
وعدادات إلكترونية، أسالك كهربائية، مكونات كهربائية 

ذات الجهد المنخفض،  أجهزة حماية من االنفجارات 
ذات الفولتية العالية؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية؛ 

ِـّالت كهربائية؛ مفاتيح كهربائية؛ قوابس ومآخذ  ُمرح
وأدوات توصيل أخرى ]وصالت كهربائية[؛ مقّومات التيار 

الكهربائي؛ مزودات طاقة منخفضة الجهد الكهربائي؛ 
لوحات مفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي منخفض/

عالي؛ بوادئ تشغيل؛ لوحات تحكم ]كهربائية[؛ صناديق 
توزيع ]كهربائية[؛ محّوالت كهربائية؛ أجهزة توجيه 

التيار الكهربائي؛ مواد مصادر الكهرباء الرئيسية ]أسالك 
وكبالت[؛ بطاريات شمسية؛ أشباه موصالت؛ دارات 

متكاملة؛ ملفات كهرومغناطيسية؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ 
فتائل توصيل الضوء ]ألياف بصرية[؛ لوحات مفاتيح 

كهربائية.

( 330 )

 

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36922 العالمة التجارية رقم :  36922

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: BAHAA MOH HOSSAIN 
AA SIAJ

بإسم :  بهاء محمد حسين عبد العزيز سياج

Applicant Address :AL KHALIL العنوان :  الخليل بالقرب من الغرفة التجارية 
 0599663666

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ  : الخليل بالقرب من الغرفة التجارية 
0599663666  - فلسطين

Goods/Services:
CLOTHING

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس 
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( 331 )

 

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36923 العالمة التجارية رقم :  36923

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Raed Khaleel Naseeb Touqan  بإسم :  رائد خليل نسيب طوقان

Applicant Address :Palestine - Albeireh - City 
Inn Building

العنوان :  فلسطين -البيره - عماره السيتي ان  

Applicant for Correspondence:  Palestine - 
Albeireh - City Inn Building

عنوان التبليغ  :  -البيره - عماره السيتي ان 
فلسطين

Goods/Services:
Biscuits, Buns, Cake paste, Cake powder, 
Confectionery, Cookies, Pancakes, Waffles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كعك، عجينه كيك، مسحوق كيك، حلويات، كعك محلى، 

فطائر محاله )بانكيك(، كعكه الوفل 

( 332 )

 

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36924 العالمة التجارية رقم :  36924

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: NOUR ALDEEN NABEL 
NADEEM AKER

بإسم :  نور الدين نبيل نديم عكر

Applicant Address :NABLUS - ZAWATA 
JUNCTION 2 HEBESHEH MOSQUE 
STREET - MOBILE : 0568744247   

العنوان :  نابلس - مفرق زواتا الثاني - شارع مسجد 
حبيشه - جوال 0568744247    

Applicant for Correspondence:  NABLUS 
- ZAWATA JUNCTION 2 HEBESHEH 
MOSQUE STREET - MOBILE : 0568744247

عنوان التبليغ  : نابلس - مفرق زواتا الثاني - شارع مسجد 
حبيشه - جوال 0568744247 - فلسطين
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Goods/Services:
HAZELNUT , KABUKI

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بندق  ، كابوكي

( 333 )

 

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36925 العالمة التجارية رقم :  36925

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Harvest of Palestine for 
Investment and Agricultural Marketing

بإسم :  شركة حصاد فلسطين لالستثمار والتسويق 
الزراعي المساهمة الخصوصية المحدودة 

Applicant Address :Tupass - Al Saheel Baer Al 
maa                   

العنوان :  فلسطين - طوباس - السهل شارع بئر الماء                     

Applicant for Correspondence:  Ittqan 
Consulting Services Ramallah AL Nuzha Street 
3rd floor

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

فلسطين

Goods/Services:
dates and date paste 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور والعجوة. 

( 334 )

 

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36926 العالمة التجارية رقم :  36926

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Hernhütter Auxiliary 
Association Moravian Church 

بإسم :  جمعية إرسالية هيرنهوتر للمساعدات  الكنيسة 
المورافية  

Applicant Address :Ramallah - Surda - Main 
Street                   

العنوان :  رام الله - سردا - الشارع الرئيسي                     
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Applicant for Correspondence:  Ittqan 
Consulting Services Ramallah AL Nuzha Street 
3rd floor

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

فلسطين

Goods/Services:
Pickles, Stacked, Carrot Pepper Pickles, Dates, 
Butter, Cheese, Cream, (Dairy Products), 
Labneh Balls, Kebbeh, Fruits Coated With 
Sugar, Eggs, Fruit Preserved, Fruit Salad, 
Pickled Cucumber, Jams, Preserved Lentils, 
Fruit Jam, Milk , Milk products, olive oil for 
food, preserved olives, pickles, fruit salad, 
vegetable salad, sauerkraut, vegetable soup 
preparations, cooked, dried, preserved and 
canned vegetables, yoghurt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخلالت، مكدوس، مخلل جزر وفلفل ، تمور ، زبدة ، جبنة 

، قشدة، ) منتجات االلبان ( ، كرات اللبنة ، كبة ، فواكه 
مغطاة بالسكر ، بيض ، فواكه محفوظة ، سلطة الفواكه ، 

خيار مخلل ، مربيات ، عدس محفوظ ، مربى فواكه ، حليب 
، منتجات الحليب ، زيت الزيتون للطعام ، زيتون محفوظ 

، مخلالت سطلة الفواكه ، سلطة الخضروات ، مخلل 
الملفوف ، مستحضرات شوربة الخضروات ، خضروات 

مطبوخة ومجففة ومحفوظة ومعلبة ، لبن الرائب )زبادي( . 

( 335 )

   

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36927 العالمة التجارية رقم :  36927

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Hernhütter Auxiliary 
Association Moravian Church 

بإسم :  جمعية إرسالية هيرنهوتر للمساعدات  الكنيسة 
المورافية  

Applicant Address :Ramallah - Surda - Main 
Street                   

العنوان :  رام الله - سردا - الشارع الرئيسي                     

Applicant for Correspondence:  Ittqan 
Consulting Services Ramallah AL Nuzha Street 
3rd floor

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

فلسطين

Goods/Services:
Almond oil, almond soap, medical soap, pieces 
of soap, soap, antiseptic soap, olive oil soap. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيت اللوز ، صابون اللوز ، صابون طبي ، قطع من الصابون ، 

صابون ، صابون مطهر ، صابون زيت الزيتون . 



230 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

( 336 )

 

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36928 العالمة التجارية رقم :  36928

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Hernhütter Auxiliary 
Association Moravian Church 

بإسم :  جمعية إرسالية هيرنهوتر للمساعدات  الكنيسة 
المورافية  

Applicant Address :Ramallah - Surda - Main Street                                        العنوان :  رام الله - سردا - الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:  Ittqan 
Consulting Services Ramallah AL Nuzha Street 
3rd floor

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

فلسطين

Goods/Services:
Agricultural products, horticulture and forest 
products, fresh fruits and vegetables, almonds, 
fresh beans, carob fruits, beets, berries, fresh 
fruits, bulbs, fresh chestnuts, raw cocoa beans, 
citrus, coconut, cucumber, natural flowers, 
garlands of natural flowers, Fodder, fresh herbs, 
cereals, fresh grapes, hazelnuts, lemon, fresh 
lentils, lettuce, carob, yellow corn, zucchini, 
fresh mushrooms, oats, fresh olives, fresh onions, 
orange, peanuts, fresh peas, peppers , Plants, 
Fresh Fries, Sesame, Fresh Spinach, Sugar Cane, 
Wheat, Fresh Vegetables, Sage, Mint, Thyme, 
Freekeh, Iris, Maktoul, Chamomile. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الزراعية ، ومنتجات البساتين والغابات ، الفواكه 

والخضروات الطازجة ، لوز، بقول طازجة ، ثمار الخروب، 
شمندر، توت ، فواكه طازجة ، بصيالت، كستنة طازجة، 
حبوب كاكاو الخام ، حمضيات، جوز الهند، خيار ، زهور 

طبيعية، أكاليل من زهور طبيعية، علف ، أعشاب طازجة، 
غالل)حبوب( ، عنب طازج ، بندق، ليمون، عدس طازج، خس، 
ثمار الخروب، ذرة صفراء، كوسا، فطر طازج، شوفان، زيتون 

طازج، بصل طازج، برتقال، فول السوداني، بازالء طازجة ، 
فلفل، نباتات، بطاطا طازجة، سمسم، سبانخ طازجة ، قصب 

سكر ، قمح ، خضروات طازجة ، ميرامية ، نعنع ، الزعتر ، 
الفريكة، القزحة ، المفتول، بابونج. 

( 337 )

 

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36929 العالمة التجارية رقم :  36929
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Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Hernhütter Auxiliary 
Association Moravian Church 

بإسم :  جمعية إرسالية هيرنهوتر للمساعدات  الكنيسة 
المورافية  

Applicant Address :Ramallah - Surda - Main 
Street                   

العنوان :  رام الله - سردا - الشارع الرئيسي                     

Applicant for Correspondence:  Ittqan 
Consulting Services Ramallah AL Nuzha Street 
3rd floor

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

فلسطين

Goods/Services:
Anise, artificial coffee, beeswax, cakes, cake, 
dessert, bread, biscuit, frozen milk (frozen 
desserts, fruit jelly (sweets), molasses, halva, 
honey, pies, spices, tea, green tea, pudding. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يانسون ، قهوة اصطناعية ، شمع النحل ، كعك ، كيك ، 

حلوى ، خبز ، بسكويت ، لبن مجمد ) حلويات مجمدة ، جلي 
فواكه )حلويات ( ، دبس السكر ، حالوة طحينية ، عسل 

نحل ، فطائر ، بهارات ، شاي ، شاي اخضر ، مهلبية . 

( 338 )

 

Date :16/10/2019 التاريخ :  2019/10/16  

Trademark No.:36930 العالمة التجارية رقم :  36930

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: NIZAR ARAFAT ISSA 
BATSH

بإسم :  نزار عرفات عيسى بطش  

Applicant Address :HEBRON AL SALAM ST    العنوان :  الخليل شارع السالم بالقرب من ديوان ال
النتشة 0599340414     

Applicant for Correspondence:  HEBRON AL 
SALAM ST

عنوان التبليغ  : الخليل شارع السالم بالقرب من ديوان ال 
النتشة 0599340414  - فلسطين

Goods/Services:
LIVE ANIMALS  LIVE FISH  FOOD FOR 
ANIMALS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حيوانات)طيور(حية/ اسماك حية /غذاء للحيوانات 

واالسماك 
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( 339 )

 

Date :16/10/2019  التاريخ : 2019/10/16  

Trademark No.:36931 العالمة التجارية رقم :  36931

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: AL QASRAWI 
INDUSTRIAL AND TRADE COMPANY

بإسم :  شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة 
الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Alkhalil / - Tel: 2233950       2233950 :العنوان :  الخليل / الحرايق

Applicant for Correspondence:  Alkhalil / - Tel: 
2233950

عنوان التبليغ  : الخليل / الحرايق: 2233950
فلسطين

Goods/Services:
FLACKS MADE FROM POTATO OR CORN 
FLOWER

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا

( 340 )

 

Date :16/10/2019  التاريخ : 2019/10/16  

Trademark No.:36932 العالمة التجارية رقم :  36932

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: sharikat al wasrawi al senaiah 
al tejariah

بإسم :  شركة القصراوي الصناعية التجارية

Applicant Address :al khalil – AL-Hawooz       2233950العنوان :  الخليل - الحرايق ت
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Applicant for Correspondence:  al khalil – AL-
Hawooz

عنوان التبليغ  : الخليل - الحرايق ت2233950
فلسطين

Goods/Services:
FLAKES MADE FROM POTATO OR CORN 
FLOWER

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا

( 341 )

 

Date :20/10/2019 التاريخ :  2019/10/20  

Trademark No.:36936 العالمة التجارية رقم :  36936

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: DD IP Holder LLC  بإسم :  دي دي آي بي هولدير أل أل سي

Applicant Address :P.O. Box 9141, Canton, 
Massachusetts 02021, USA

العنوان :  ص.ب 9141 ، كانتون، ماساشوسيتيس 
02021 ، الواليات المتحدة األمريكية  

Applicant for Correspondence:  SABA & Co. 
Intellectual Property  P.O.Box 4472 El-Bireh 
Tel: +970 2 2989760 

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

فلسطين

Goods/Services:
doughnuts  bakery products  cookies  cakes  
pies  muffins  plain, glazed, coated and filled 
fried cakes  bagels  sandwiches  pizza  sugar  
flour  flavoring extracts  confectionery chips for 
baking  honey  yeast  baking-powder  custard-
based fillings for cakes  chocolate-based fillings 
for cakes  chocolate-based topping  coffee 
and coffee-based beverages  tea and tea-based 
beverages  cocoa and cocoabased beverages  
coffee-flavored slush-type drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكعكة المقلية المحالة؛ منتجات األفران؛ الكعك المحلى؛ 
الكعك؛ الفطائر؛ الفطائر المحالة والمدورة؛ الكعك المقلي 

العادي والمدهون والمغطى والمحشي؛ كعك البيغل 
على شكل حلقات؛ الشطائر؛ البيتزا؛ السكر؛ الطحين؛ 

مستخلصات إضفاء النكهات؛ رقائق الحلويات الخاصة 
بالخبيز؛ العسل؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ حشوات الكعك 

التي أساسها الكاسترد؛ حشوات الكعك التي أساسها 
الشوكوال؛ مستحضرات التغطية التي أساسها الشوكوال؛ 

القهوة والمشروبات التي أساسها القهوة؛ الشاي 
والمشروبات التي أساسها الشاي؛ الكاكاو والمشروبات 

التي أساسها الكاكاو؛ المشروبات المجمدة بنكهة القهوة. 
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( 342 )

 

Date :20/10/2019 التاريخ :  2019/10/20  

Trademark No.:36937 العالمة التجارية رقم :  36937

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: MOHAMMAD MAHMODE 
AMER ALNAMOURA

بإسم :  محمد محمود عامر النمورة

Applicant Address :HEBRON DURA        0599302055 العنوان :  الخليل دورا مثلث الطبقة

Applicant for Correspondence:  HEBRON 
DURA

عنوان التبليغ  : الخليل دورا مثلث الطبقة 0599302055 
فلسطين

Goods/Services:
DATES/FROZEN AND RESERVED FRUIT 
AND VEGETABLES/OILS /CANNED MEET

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور/الخضار والفواكه المطهية والمفرزة/الزيوت النباتية 

/المعلبات

( 343 )

 

Date :20/10/2019 التاريخ :  2019/10/20  

Trademark No.:36939 العالمة التجارية رقم :  36939

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: sherket I Fas Lkhdmat AL 
Etsal W AL Eaellam 

بإسم :  شركة اي فاس لخدمات االتصال واالعالم 

Applicant Address :Ramallah W AL Birah العنوان :  رام الله والبيرة  

Applicant for Correspondence:  Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Share Gemzo -Be Ganeb 
Nadi AL Sayarat AL F lstinee 

عنوان التبليغ  : رام الله -البيرة -الشرفة- شارع جمزو- 
بجانب نادي السيارات 

فلسطين
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Goods/Services:
Technological services and related research 
and design services, industrial analysis 
and development services, design and 
development services and data processing 
systems, Computer programming, research 
and development, design, testing, monitoring, 
inspection, and analysis in the fields of wireless 
and wired computers, computer systems and 
computers, planning in the areas of computer, 
computer systems and computer networks, 
software rental, arbitration services, litigation 
and dispute services, IT advice and advice 
Information management, online and in print, 
and advisory services related to all services 
mentioned in this category. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمات التكنولوجية وخدمات البحث والتصاميم 
المتعلقة بها ، خدمات التحليل والبحث الصناعي 

، خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر ، وبرامج 
المحاسبة والتسويق وادارة المخزون ، وخدمات استشارة 

الكمبيوتر في مجال حماية الكمبيوتر ، وتقديم 
االستشارات والمشورة فيما يتعلق بالتقييم واختيار 
وتنفيذ برامج الكمبيوتر والبرامج الثابتة ، واالجهزة ، 

وتكنولوجيا المعلومات ونظم معالجة البيانات ، برمجة 
الكمبيوتر واالبحاث والتطوير والتصميم ، واالختبار 

والرصد والتفتيش ، والتحليل في مجاالت االتصاالت 
الالسلكية والسلكية واجهزة الكمبيوتر ، ونظم الكمبيوتر 

واجهزة الكمبيوتر ، والتخطيط في مجاالت الكمبيوتر 
والنظم الحاسوبية والشبكات الحاسوبية ، واستئجار 

برامج الحاسوب ، وخدمات التحكيم وخدمات التقاضي 
والمنازعات ، خدمات النصح والمشورة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات وادارة المعلومات ، وتقديمها عن طريق 
الهواء )اون الين ( وبشكل مطبوع ، والخدمات االستشارية 

المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة في هذا الصنف . 

( 344 )

 

Date :21/10/2019 التاريخ :  2019/10/21  

Trademark No.:36941 العالمة التجارية رقم :  36941

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Karamah  Sweets Factory 
Company  

بإسم :  شركة مصنع حلويات كرامة 

Applicant Address :Palestine Alram Dahyat 
Alaqbatt Beside Jabaa Bridge   

العنوان :  فلسطين الرام ضاحية االقباط بجانب جسر جبع    

Applicant for Correspondence:  Palestine 
Alram Dahyat Alaqbatt Beside Jabaa Bridge

عنوان التبليغ  :  الرام ضاحية االقباط بجانب جسر جبع
فلسطين
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Goods/Services:
Biscuits , Buns , Cake paste, Cakes , Candy , 
Confectionery , Cookies , Crackers , Fondants 
(confectionery), Fruit jellies(conffectionery) 
Lozenges(confectionery) , Mousses(Chocolate) 
, Mousses (Desserts)(confectionery), pancakes , 
Paste (cake) , Pastilles(confectionery)
Pate(pastries), Petits fours (cakes) , Rusks , 
Almond paste , Aniseed , Baking soda for 
cooking, cake powder , Caramels (candy) , 
Cloves, Cocoa , farinaceous food pastes , ferment 
for pastes , Flakes , Flavorings , other than 
essential oils , for cakes , flour milling products , 
frosting icing cake , Glucose for culiary purposes 
, Gluten additives for culinary puposes , Gluten 
prepared as foodstuff, Golden syrup , Grule with 
amilk base for food , Marzipan , Nutmegs , oat 
flakes , pralines , puddings , Quiches

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بسكويت و كعك وعجينة كيك وكيك وحلوى وحلويات 

وكعك محلى وبسكويت واقراص سكرية)حلويات( وجلي 
فواكه )حلويات( وقطع حلوى )حلويات( وموسية شوكوالتة 

وموسية حلوى الفاكهة وفطائر محالة بانكيك وعجينة 
كيك واقراص محالة )حلويات( ومعجنات وبتي فور )كعك( 

وقرشلةو عجينة لوز و يانسون وصودا الخبيز )الغراض 
الطهو( وخبز ومسحوق الكيك وكراميل )حلوى( وكبش 

قرنفل و كاكاو ومعاجين اغذية نشوية وخمائر للعجين و 
ورقائق شوفان ومنكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية 

ومنكهات بخالف الزيوت العطرية ومنتجات طحن الدقيق 
وطبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكيك تثليج 

وغلوكوز الغراض الطهو واضافات غلوتين الغراض الطهو 
وغلوتين محضر كمواد غذائية ودبس السكر و مهلبية 
بالحليب للطعام ومرزبانية وجوز الطيب ورقائق شوفان 

وبرالين حلوى اللوز والجوز ومهلبية وكيش فطيرة كسترد

( 345 )

 

Date :21/10/2019 التاريخ :  2019/10/21  

Trademark No.:36946 العالمة التجارية رقم :  36946

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: Taiba For Gold & Jewels Co. Ltd.   بإسم :  شركة طيبة للصياغة والمجوهرات المحدودة

Applicant Address :Saudi Arabia - Jeddah / Al-
Yamamah& trade center - shop 127 - PO Box 
20705 - Zip Code:   21465 

العنوان :  المملكة العربية السعودية - جده / مركز 
&اليمامة& التجاري - محل 127 - ص ب : 20705 - الرمز 

البريدي : 21465   

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included 
in other classes   jewellery, precious stones  
horological and chronometric instruments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعادن النفيسة وكل خليط منها والبضائع المصنوعة 
من تلك المعادن أو المطلية بها غير المصنفة في فئات 

أخرى، المجوهرات واألحجار الكريمة ، أدوات قياس الوقت 
والزمن الدقيقة 
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( 346 )

 

Date :21/10/2019  التاريخ : 2019/10/21  

Trademark No.:36948 العالمة التجارية رقم :  36948

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: New Art Coffee Company for 
restaurants and accessories/ supplies 

بإسم :  شركة نيو أرت كوفي للمطاعم ومستلزماتها  
المساهمة الخصوصية 

Applicant Address :Al bira- saydoon street- 
next to Red cross

العنوان :  رام الله  

Applicant for Correspondence:  Office-
Ramallha-hanania and kharz building 

عنوان التبليغ  : رام الله- عمارة حنانيا وخراز- الطابق 3 
جوال : 0562666667  - فلسطين

Goods/Services:
Buns,candy,biscuits,beverages(tea-based),
beverages(coffee based),beverages
(chocolate-based), beverages(coco-based),
choclote beverages with milk,coffee beverges 
with milk, coffee, coffee (artificial 
coffee(unroasted),confectionery,crackers,
fondants (confectionery mousses (chocolate) 
petit-beurre biscuits, pies,sugerconfectionery,
sweetmeats 
(candy),tea,tea(iced),vanilla,lozenges

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بيع الكعك، حلوى، بسكويت، مشروبات اساسها الشاي، 
مشوربات اساسها القهوة، مشروبات اساها الشوكالتة، 

مشروبات اساسها الكاكو، مشروبات الشوكالته مع 
الحليب، مشروبات قهوة مع حليب، قهوة، قهوة صناعية، 

قهوة غير محمصة، حلويات، بسكويت، اقراص سكرية، 
موسية شوكالته، بسكويت بالزبدة،فطائر، حلويات السكر، 

حلويات سكرية، شاي، شاي مثلج، فانيال، قطع الحلوى. 

( 347 )

Date :21/10/2019 التاريخ :  2019/10/21  

Trademark No.:36949 العالمة التجارية رقم :  36949

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Firas Eid Mohamed Hussein Siaj بإسم :  فراس عيد محمد حسين  سياج 
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Applicant Address :Ramallah Alersal Street 
Ramallah Mall Building    

العنوان :  رام اله  شارع االرسال عمارة رام اله  مول     

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Alersal Street Ramallah Mall Building 

عنوان التبليغ  : رام اله  شارع االرسال عمارة رام اله  مول 
فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear.

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

( 348 )

 

Date :22/10/2019 التاريخ :  2019/10/22  

Trademark No.:36951 العالمة التجارية رقم :  36951

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Nosio S.p.A.  .بإسم :  نوسيو إس.بي.إيه

Applicant Address :Via del Teroldego 1/E, 
38016 Mezzocorona (TN), Italy

العنوان :  فيا ديل تيرولديغو 1/إي، 38016 ميزوكورونا 
)تي إن(، إيطاليا  

Applicant for Correspondence:  Tammun - 
State of Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages  Mineral and aerated 
waters  Fruit beverages and fruit juices  
Aperitifs, non-alcoholic  Cocktails, non-
alcoholic. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات غير كحولية؛ مياه معدنية وغازية؛ مشروبات 

مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ مشروبات فاتحة 
للشهية غير كحولية؛ كوكتيالت غير كحولية. 

( 349 )

 

Date :22/10/2019 التاريخ :  2019/10/22  

Trademark No.:36952 العالمة التجارية رقم :  36952

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Mezzacorona S.c.a.  .بإسم :  ميزاكورونا إس.سي.إيه

Applicant Address :Via del Teroldego 1/E, 
38016 Mezzocorona (TN), Italy

العنوان :  فيا ديل تيرولديغو 1/إي، 38016 ميزوكورونا 
)تي إن(، إيطاليا  
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Applicant for Correspondence:  Tammun - 
State of Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages  Mineral and aerated 
waters  Fruit beverages and fruit juices  Aperitifs, 
non-alcoholic  Cocktails, non-alcoholic. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات غير كحولية؛ مياه معدنية وغازية؛ مشروبات 

مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ مشروبات فاتحة 
للشهية غير كحولية؛ كوكتيالت غير كحولية. 

( 350 )

 

Date :22/10/2019 التاريخ :  2019/10/22  

Trademark No.:36953 العالمة التجارية رقم :  36953

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Mezzacorona S.c.a.  .بإسم :  ميزاكورونا إس.سي.إيه

Applicant Address :Via del Teroldego 1/E, 
38016 Mezzocorona (TN), Italy

العنوان :  فيا ديل تيرولديغو 1/إي، 38016 ميزوكورونا 
)تي إن(، إيطاليا  

Applicant for Correspondence:  Tammun - 
State of Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages  Mineral and aerated 
waters  Fruit beverages and fruit juices  Aperitifs, 
non-alcoholic  Cocktails, non-alcoholic. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشروبات غير كحولية؛ مياه معدنية وغازية؛ مشروبات 

مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ مشروبات فاتحة 
للشهية غير كحولية؛ كوكتيالت غير كحولية. 

( 351 )

 

Date :22/10/2019 التاريخ :  2019/10/22  

Trademark No.:36958 العالمة التجارية رقم :  36958
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Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Mall Algandoor Company بإسم :  شركة مول الغندور كاش اند كاري مساهمة خصوصية 

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

Applicant for Correspondence:   Albiereh  Across 
The Street From Palestinian Islamic Bank

عنوان التبليغ  : البيرة - مقابل البنك االسالمي الي 
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية    األرز    

التابيوكا والساغو    الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب    الخبز والفطائر والحلويات    الحلويات المثلجة    

عسل النحل والعسل األسود    الخميرة ومسحوق 
الخبيز    الملح    الخردل    الخل والصلصات    التوابل       

البهارات    الثلج. 

( 352 )

 

Date :22/10/2019 التاريخ :  2019/10/22  

Trademark No.:36961 العالمة التجارية رقم :  36961

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: OTARED COMPANY FOR 
IMPORT , EXPORT AND MARKETING

بإسم :  شركة عطارد لالستيراد والتصدير والتسويق

Applicant Address :TULKARM - KAFR 
ZIBAD - DOWNTON IN FRONT OF THE 
NEW MOSQUE- PHONE MO . 092686159 - 
MOPILE NO. 0599969998   

العنوان :   طولكرم - كفر زيباد - وسط البلد - مقابل 
المسجد الجديد - تلفون - 092686159 - موبايل : 

    0599969998

Applicant for Correspondence:  TULKARM 
- KAFR ZIBAD - DOWNTON IN FRONT 
OF THE NEW MOSQUE- PHONE MO . 
092686159 - MOPILE NO. 0599969998

عنوان التبليغ  :  طولكرم - كفر زيباد - وسط البلد - مقابل 
المسجد الجديد - تلفون - 092686159 - موبايل : 

0599969998
فلسطين

Goods/Services:
FODDER

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أعالف
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( 353 )

 

Date :23/10/2019 التاريخ :  2019/10/23  

Trademark No.:36962 العالمة التجارية رقم :  36962

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Al-Arabia Company for 
Manufacturing Carbonated Drinks & Juices 

بإسم :  الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية و 
العصائر

Applicant Address :Emaar Towers – Zahran St. 
6th circle – Amman- Jordan    

العنوان :  أبراج اعمار- شارع زهران الدوار السادس – عمان 
– األردن    

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, 
syrups and other preparations for making 
beverages, cocktails non-alcoholic, essences 
for making beverages, soft drinks, fruit nectars 
non-alcoholic, preparations for making mineral 
water, seltzer water and soda water

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير 
الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه و عصائر 

الفواكه، شراب و مستحضرات أخرى لعمل المشروبات، 
كوكتيالت غير كحولية، خالصات لتحضير المشروبات، 

مشروبات خفيفة، شراب فواكه غير كحولي، مستحضرات 
لتحضير المياه المعدنية، ماء معدني فوار و ماء الصودا

( 354 )

 

Date :23/10/2019 التاريخ :  2019/10/23  

Trademark No.:36964 العالمة التجارية رقم :  36964

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name:  Tayebat Emirates Marketing 
Company

بإسم :  شركة طيبات االمارات للتسويق  
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Applicant Address :Um Alsharyett Ramallah 
Palestine   

العنوان :  ام الشرايط رام الله فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Um Alsharyett 
Ramallah Palestine

عنوان التبليغ  : ام الشرايط رام الله 
فلسطين

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  meat extracts  
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables  jellies, jams, compotes  eggs, milk 
and milk products  edible oils and fats

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم    
جيلي    ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

( 355 )

 

Date :23/10/2019 التاريخ :  2019/10/23  

Trademark No.:36965 العالمة التجارية رقم :  36965

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name:  Tayebat Emirates Marketing 
Company

بإسم :  شركة طيبات االمارات للتسويق  

Applicant Address :Um Alsharyett Ramallah 
Palestine   

العنوان :  ام الشرايط رام الله فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Um Alsharyett 
Ramallah Palestine

عنوان التبليغ  : ام الشرايط رام الله 
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية    األرز    

التابيوكا والساغو    الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب    الخبز والفطائر والحلويات    الحلويات المثلجة    

عسل النحل والعسل األسود    الخميرة ومسحوق 
الخبيز    الملح    الخردل    الخل والصلصات    التوابل       

البهارات    الثلج.
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( 356 )

  

Date :23/10/2019 التاريخ :  2019/10/23  

Trademark No.:36966 العالمة التجارية رقم :  36966

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name:  Tayebat Emirates Marketing 
Company

بإسم :  شركة طيبات االمارات للتسويق  

Applicant Address :Um Alsharyett Ramallah 
Palestine   

العنوان :  ام الشرايط رام الله فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Um Alsharyett 
Ramallah Palestine

عنوان التبليغ  : ام الشرايط رام الله 
فلسطين

Goods/Services:
Grains and agricultural, horticultural and 
forestry products not included in other classes  
live animals  fresh fruits and vegetables  seeds, 
natural plants and flowers  foodstuffs for 
animals, malt.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين والغابات غير 
الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات 
الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية 

الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت    الملت   .

( 357 )

 

Date :24/10/2019 التاريخ :  2019/10/24  

Trademark No.:36971 العالمة التجارية رقم :  36971

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Tastely Foods LLC بإسم :  شركة تيستلي فوودز

Applicant Address :USA, IL, Hickory Hills     العنوان :  الواليات المتحدة األمريكية، والية شيكاغو، حي
هيكوري هيلز    
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Applicant for Correspondence:  Mohammed 
Yousef abu awad – almasyoun – near arabi 
bank - 0568412000

عنوان التبليغ  : محمد يوسف ابو عواد – الماصيون – 
بالقرب من البنك العربي 0568412000

Goods/Services:
Corn, roasted. Corn, milled

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ذرة محمصة، ذرة مطحونة. 

( 358 )

 

Date :24/10/2019  التاريخ : 2019/10/24  

Trademark No.:36974 العالمة التجارية رقم :  36974

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.  

بإسم :  سامسونج اليكترونيكس كو., ال تي دي.  

Applicant Address : 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

العنوان :   129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي, 
غييونغي-دو, جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Daily chores helping robots for household 
purposes  Robotic vacuum cleaners  Dish 
washing machines for  household purposes  
Washing machines for household purposes  
Vacuum cleaners  Vacuum cleaner bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
روبوتات مساعدة لألعمال اليومية لألغراض المنزلية؛ 

المكانس الكهربائية الروبوتية؛ غساالت الصحون 
لألغراض المنزلية؛ غساالت لألغراض المنزلية؛ مكانس 

كهربائية؛ أكياس مكانس الكهرباء 

( 359 )

   

Date :24/10/2019 التاريخ :  2019/10/24  

Trademark No.:36975 العالمة التجارية رقم :  36975

Class: 11 في الصنف :   11
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Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.  

بإسم :  سامسونج اليكترونيكس كو., ال تي دي.  

Applicant Address : 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

العنوان :   129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي, 
غييونغي-دو, جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
LED lamps  LED light bulbs  Dehumidifiers for 
household use  Electric cooking ovens  Electric 
clothes  management apparatus in the nature 
of garment steamers for household purposes   
Electric clothes  management machines for 
drying clothes for household purpose  Air 
purifier  Filters for air purifiers  Electric  fans  
Air conditioners  Outdoor condensers, namely, 
outdoor air condensers for air conditioners  
Cooking  apparatus and installations  Electric 
refrigerators  Electric ranges  Electric laundry 
dryers  Microwave ovens   Apparatus for 
cooking, namely, cooktops 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مصابيح  LED؛ مصابيح ضوء  LED؛ مزيالت الرطوبة 

لالستخدام المنزلي؛ أفران الطبخ الكهربائية؛ اجهزة 
كهربائية إلدارة المالبس في طبيعة بواخر المالبس 

لألغراض المنزلية؛ آالت كهربائية  إلدارة المالبس لتجفيف 
المالبس لألغراض المنزلية؛ اجهزة تنقية الهواء؛ مرشحات 

الجهزة تنقية الهواء؛ المراوح الكهربائية؛ مكيفات 
الهواء؛ مكثفات الهواء الطلق، باالخص مكثفات الهواء 

 الخارجي لمكيفات الهواء؛ تركيبات وأجهزة الطبخ؛ ثالجات 
كهربائية؛ مواقد كهربائية؛ مجففات الغسيل الكهربائية؛ 

أفران الميكروويف؛ اجهزة للطهي، باالخص اوعية الطبخ 

( 360 )

    

Date :24/10/2019 التاريخ :  2019/10/24  

Trademark No.:36976 العالمة التجارية رقم :  36976

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.  

بإسم :  سامسونج اليكترونيكس كو., ال تي دي.  

Applicant Address : 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

العنوان :   129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي, 
غييونغي-دو, جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Watches incorporating MP3 players  Necklaces  
Rings [jewelry]  Wristwatches  Clocks  
Watchbands  Parts and  fittings for watches  
Watch straps  Electronic clocks and watches  
Control clocks (master clocks)  Watches 
 incorporating cameras  Bracelets (jewelry)  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الساعات التي تحتوي على مشغالت   MP3؛ قالئد؛ خواتم 

]مجوهرات[؛ ساعات اليد؛ ساعات حائط؛ حزام الساعة؛ 
قطع وتركيبات للساعات؛ حزام الساعة؛ ساعات وساعات 
حائط  الكترونية؛ ساعات التحكم )الساعات الرئيسية(؛ 

ساعات تحتوي على كاميرات؛ أساور )مجوهرات(  

( 361 )

    

Date :24/10/2019 التاريخ :  2019/10/24  

Trademark No.:36977 العالمة التجارية رقم :  36977

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.  

بإسم :  سامسونج اليكترونيكس كو., ال تي دي.  

Applicant Address : 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

العنوان :   129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي, 
غييونغي-دو, جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Providing information about products via 
telecommunication networks for advertising 
and sales purposes   Commercial and 
business information agencies  Organization 
of events, exhibitions, fairs and shows for 
 commercial, promotional and advertising 
purposes  Commercial information and advice 
for consumers in the  choice of products and 
services  On-line ordering services  Secretarial 
services using artificial intelligence  program 
software  Retrieval services for internet data  
Retail store services featuring electric audio 
and visual  apparatus and instruments  Retail 
store services featuring telecommunication 
machines and implements   Providing telephone

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير معلومات حول المنتجات عبر شبكات 

االتصاالت ألغراض الدعاية والمبيعات؛ وكاالت المعلومات 
التجارية واالعمال؛ تنظيم الفعاليات والمعارض والعروض 

لألغراض التجارية  والترويجية واإلعالنية؛ المعلومات 
التجارية والمشورة للمستهلكين في اختيار المنتجات 

والخدمات؛ خدمات الطلب عبر اإلنترنت؛ خدمات 
السكرتارية باستخدام برامج الذكاء االصطناعي؛  خدمات 

االسترجاع لبيانات اإلنترنت؛ خدمات متجر البيع بالتجزئة 
التي تتميز بأجهزة وأدوات سمعية وبصرية كهربائية؛ 
خدمات متجر البيع بالتجزئة التي تتميز بآالت وادوات 
االتصاالت  السلكية والالسلكية؛ توفير معلومات دليل 

الهاتف؛ خدمات الرد على المكالمات الهاتفية ومعالجة 
الرسائل؛ تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكين فيما 

يتعلق باختيار المنتجات والعناصر المراد  شراؤها؛
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directory information  Telephone answering 
and message handling services  Providing 
 information and advice to consumers regarding 
the selection of products and items to be 
purchased   Secretarial services using chatbot  
Online advertising on a computer network  Retail 
store services featuring  computers  Retail store 
services of computer peripherals and accessories  
Data search in computer files for  others 

خدمات السكرتارية باستخدام الدردشة التلقائية؛ 
اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر؛ خدمات متاجر 

البيع بالتجزئة تعرض أجهزة الكمبيوتر؛ خدمات متجر 
البيع بالتجزئة  ألجهزة الكمبيوتر وملحقاتها؛ البحث عن 

البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين 

( 362 )

   

Date :24/10/2019 التاريخ :  2019/10/24  

Trademark No.:36978 العالمة التجارية رقم :  36978

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.  

بإسم :  سامسونج اليكترونيكس كو., ال تي دي.  

Applicant Address : 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

العنوان :   129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي, 
غييونغي-دو, جمهورية كوريا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Providing user access to a global computer 
network  Simulcasting broadcast television over 
global  communication networks, the Internet 
and wireless networks  Communications via 
multinational  telecommunication networks  
Streaming of data  Radio broadcasting  
Advisory and consultancy services  relating 
to wireless communications and wireless 
communications equipment  Rental of wireless 
 communications machines and apparatus 
Virtual chat rooms established via text 
messaging  Transmission of  data/sound and 
images by satellite for shopping information 
service  Transmission, broadcasting and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير وصول المستخدم إلى شبكة كمبيوتر 

عالمية؛ البث التلفزيوني المتزامن عبر شبكات االتصاالت 
العالمية واإلنترنت والشبكات الالسلكية؛ االتصاالت عبر 

شبكات االتصاالت  متعددة الجنسيات؛ بث البيانات؛ 
البث اإلذاعي؛ الخدمات االستشارية المتعلقة باالتصاالت 

الالسلكية ومعدات االتصاالت الالسلكية؛ استئجار أجهزة 
وآالت االتصاالت الالسلكية؛ غرف  الدردشة االفتراضية 

المنشئة عبر الرسائل النصية؛ نقل البيانات/ الصوت 
والصور عبر األقمار الصناعية لخدمة معلومات التسوق؛ 

نقل ، بث واستقبال الصوت والفيديو والصور الثابتة 
والمتحركة  والنص والبيانات في الوقت الحقيقي؛
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reception  of audio, video, still and moving 
images, text and data in real time  Interactive 
videotext services   Providing  online chat rooms  
Provision and rental of telecommunications 
facilities and equipment  Voice mail services  
 Voice-activated dialing  services  Providing 
voice chat services  Internet broadcasting 
services  Electronic  transmission of sound, 
images and other data and information 
of all kinds via the Internet  Rental of 
 telecommunication equipment  Electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]  Electronic  data transmission  Text 
messaging services  Television broadcasting  
Rental of communications systems  
 Videoconferencing services 

خدمات الفيديو النصي التفاعلية؛ توفير غرف الدردشة 
عبر اإلنترنت؛ توفير وتأجير مرافق ومعدات االتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ خدمات البريد  الصوتي؛ خدمات 

االتصال المفعلة بالصوت؛ توفير خدمات الدردشة 
الصوتية؛ خدمات البث عبر اإلنترنت؛ النقل اإللكتروني 

للصوت والصور وغيرها من البيانات والمعلومات من 
جميع  األنواع عبر اإلنترنت؛ تأجير معدات االتصاالت؛ 

خدمات لوحات اإلعالنات اإللكترونية ]خدمات االتصاالت[؛ 
نقل البيانات الكترونيا؛ خدمات الرسائل النصية؛ البث 

التلفزيوني؛ تأجير  نظم االتصاالت؛ خدمات المؤتمرات عبر 
الفيديو 

( 363 )

Date :18/02/2019 2019/02/18التاريخ : 

Trademark No.:35434 العالمة التجارية رقم :  35434

Class: 32 في الصنف :   32

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

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

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

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

عنوان التبليغ : مكتب حيمور للمحاماة &quot;محامون 
ومستشارون قانونيون&quot; - شارع الرئيس بوتين/ 

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيرة    شراب الشعير    والمياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات 

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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نشر - تعديل الصنف
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Notification For 
Trademark›s goods/services Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Goods/Services of Trademark No: 32273

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

بضائع /خدمات ذوات األرقام التالية:-
32273

In class 30 في الصنف 30

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

البضائع/الخدمات:
الشوكوالته, الحلويات، السكاكر، البسكويت )بكافة 

انواعه(، الكعك، الباستا، المعكرونة، المعكرونة 
العصائبية، المعكرونة العصائبية الفورية، السباغيتي، 
الشعيرية، الخميرة، مسحوق الخبازة والمكونات االخرى 

للمخابز، توابل السلطة، المايونيز، الخل، الكاتش اب 
والصلصات )التوابل(، منتجات العجين الجاهز للطبخ، 

العجين المثلج، البرثس المثلج، البوظة، الحلويات المثلجة 
غير المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة 
من الفواكه، الحلويات المثلجة، السكر ، األرز، التابيوكا، 

الساجو، الخبز، دبس السكر، الملح، الخردل، الطحين 
المصنوع من الحبوب, التوابل, القطاني, الصلصات, 

العسل

Trademarks› Registrar مسجل العالمات التجارية
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Notification For 
Trademark›s goods/services Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Goods/Services of Trademark No: 23082

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

بضائع /خدمات ذوات األرقام التالية:-
23082

In class 30 في الصنف 30

Goods/Services:
 Flour Wheat Flour Coffee, Tea, Cocoa and 
Artificial Coffee, Rice, Tapioca and Sago, Flour 
and Preparations made from cereals, bread, 
Pasty and Confectionery, Ice, Honey, Treacle, 
Yeast,  Baking-Powder, Salt, Mustard, Vinegar, 
Sauces (Condiments), Spices, Ice.

البضائع/الخدمات:
 طحين )دقيق القمح ( القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 

االصطناعية: االرز والساغو، والدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب، الخبز والفطائر والحلويات، 

الحلويات المثلجة، عسل النحل، العسل االسود الخميرة، 
ومسحوق الخبيز الملح الخردل الخل والصلصات ) التوابل( 

البهارات الثلج.

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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نشر - تعديل العالمة
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( 1 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 6582

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :-
6582

In class 32 في الصنف 32

 

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية

( 2 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 21316

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :-
21316

In class 29 في الصنف 29

 

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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( 3 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 21317

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :-
21317

In class 30 في الصنف 30

  

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية

( 4 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 21319

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :-
21319

In class 43 في الصنف 43

  

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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( 5 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 28583

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :-
28583

In class 35 في الصنف 35

  

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية

( 6 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :-

In class  في الصنف

 

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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( 7 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 35287

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :- 35287

In class  في الصنف

 

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية

( 8 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 35288

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :- 35288

In class  في الصنف

 

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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( 9 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 5038

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :- 5038

In class 30 في الصنف 30

Trademarks› Registrar مسجل العالمات التجارية

( 10 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 18638

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :- 18638

In class 30 في الصنف 30

 

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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( 11 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 22198

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :- 22198

In class 9 في الصنف 30

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية

( 12 )
Notification For 

Trademark›s goods/services Specification
إعالن

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 22387

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :- 22387

In class 30 في الصنف 30

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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نشر - عن التجديد
رقم 

العالمة
اسم مالك العالمة الصنف

تاريخ انتهاء 
الحماية

16690 شركة المستقبل لالنابيب المعدنية 6 2030/07/09

15974 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 30 2030/10/03

19641 شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائيةم.م 29 2032/11/09

19642 شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائيةم.م 29 2032/11/09

19658 شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية 35 2032/12/09

19659 شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية 39 2032/12/09

20747 شركة هوم بالزا التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدوده 9 2033/01/04

21683 بي. براون أفيتوم أيه جي 10 2033/01/10

21785 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2033/01/11

20961 شركة االمازون لالستيراد والتسويق 3 2033/02/05

21445
شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت – ريتش هولدنج مساهمة 

خصوصية أجنبية
19 2033/02/08

21446
شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت – ريتش هولدنج مساهمة 

خصوصية أجنبية
36 2033/02/08

21447
شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت – ريتش هولدنج مساهمة 

خصوصية أجنبية
37 2033/02/08

21448
شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت – ريتش هولدنج مساهمة 

خصوصية أجنبية
43 2033/02/08

21450
شركة ريتش فور انفستمنت آند ديفيلوبمنت – ريتش هولدنج مساهمة 

خصوصية أجنبية
44 2033/02/08

1651 شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية المحدودة 32 2033/02/09

21523 تريسا هولدينغ ايه حي 21 2033/02/09

21524 ذا جيليت كومباني ال ال سي 8 2033/02/09

21610 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 5 2033/03/09
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21613 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 3 2033/03/09

21614 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 5 2033/03/09

21615 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 30 2033/03/09

21618 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 5 2033/03/09

21619 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 30 2033/03/09

21621 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 5 2033/03/09

21622 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 30 2033/03/09

21624 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 5 2033/03/09

21625 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي 30 2033/03/09

6623 ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد 36 2033/03/12

6624 ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد 36 2033/03/12

6625 ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد 36 2033/03/12

6593 شركة الولد التجارية 30 2033/04/11

6594 شركة الولد التجارية 30 2033/04/11

6638 أحمد مصطفى داود نعيرات 30 2033/04/11

21790 شركة الطيبات للتوريدات واالستثمار 30 2033/04/11

21954 شركة النصر الصناعية التجارية 30 2033/04/12

21984 زنتيفا غروب، اي.اس. 5 2033/04/12

21540 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21541 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21542 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21543 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21545 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21546 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21547 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21548 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09
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21549 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21551 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21552 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21553 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21554 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21555 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21556 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21557 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21559 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21560 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21561 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 41 2033/05/09

21563 جازمين كافيه م خ م 43 2033/05/09

21807 شركة جردانه لصناعة مواد التنظيف 21 2033/06/11

21808 شركة جردانه لصناعة مواد التنظيف 21 2033/06/11

21809 شركة صن تكس للصناعة واالستثمار 5 2033/07/11

21812 شركة معكرونة أبوعيطة للصناعة والتجارة واالستيراد 30 2033/07/11

21813 شركة معكرونة أبوعيطة للصناعة والتجارة واالستيراد 30 2033/07/11

21814 شركة معكرونة أبوعيطة للصناعة والتجارة واالستيراد 30 2033/07/11

21815 ابراهيم ماجد عبد الدويك 35 2033/07/11

21818 شركة داماس هوليديز للسياحة م.خ.م 39 2033/07/11

21599 اتش ام للمنشورات القابضة المحدودة 41 2033/11/09

21601 اتش ام للمنشورات القابضة المحدودة 16 2033/11/09

21602 شركة محالت العجاوي للتجارة العامة 43 2033/11/09

21717 ديلويت توش توهماتسو 9 2033/11/10

21718 ديلويت توش توهماتسو 35 2033/11/10

21719 ديلويت توش توهماتسو 36 2033/11/10
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21720 ديلويت توش توهماتسو 41 2033/11/10

21721 ديلويت توش توهماتسو 42 2033/11/10

21722 ديلويت توش توهماتسو 45 2033/11/10

21723 ديلويت توش توهماتسو 9 2033/11/10

21724 ديلويت توش توهماتسو 35 2033/11/10

21725 ديلويت توش توهماتسو 36 2033/11/10

21726 ديلويت توش توهماتسو 41 2033/11/10

21727 ديلويت توش توهماتسو 42 2033/11/10

21728 ديلويت توش توهماتسو 45 2033/11/10

21604 زهيجيانج دوبل-لين فالفز كو.، ال تي دي 6 2033/12/09

21606 اشرف سليمان امين ابو منشار 19 2033/12/09

6671 كابل نيوز نيتوورك, اي ان سي. 41 2033/12/12

6672 كابل نيوز نيتوورك, اي ان سي. 38 2033/12/12

22012 شركة النصر الصناعية التجارية 29 2033/12/12

22620 بافلوس أن. بيتاس أس.إيه. 29 2034/02/04

22621 بافلوس أن. بيتاس أس.إيه. 30 2034/02/04

22278 شركة مصنع زالل للمياه 32 2034/05/02

22282 شركة أريد آي بي إل إل سي 9 2034/05/02

22283 شركة أريد آي بي إل إل سي 16 2034/05/02

22284 شركة أريد آي بي إل إل سي 35 2034/05/02

22285 شركة أريد آي بي إل إل سي 36 2034/05/02

22286 شركة أريد آي بي إل إل سي 37 2034/05/02

22287 شركة أريد آي بي إل إل سي 38 2034/05/02

22288 شركة أريد آي بي إل إل سي 41 2034/05/02

22289 شركة أريد آي بي إل إل سي 9 2034/05/02

22290 شركة أريد آي بي إل إل سي 16 2034/05/02



263 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

22291 شركة أريد آي بي إل إل سي 35 2034/05/02

22292 شركة أريد آي بي إل إل سي 36 2034/05/02

22293 شركة أريد آي بي إل إل سي 37 2034/05/02

22295 شركة أريد آي بي إل إل سي 41 2034/05/02

22296 شركة أريد آي بي إل إل سي 9 2034/05/02

22297 شركة أريد آي بي إل إل سي 16 2034/05/02

22298 شركة أريد آي بي إل إل سي 35 2034/05/02

22299 شركة أريد آي بي إل إل سي 36 2034/05/02

22300 شركة أريد آي بي إل إل سي 37 2034/05/02

22301 شركة أريد آي بي إل إل سي 38 2034/05/02

22302 شركة أريد آي بي إل إل سي 41 2034/05/02

6709 يونايتد بارسيل سيرفيس اوف امريكا، انك 9 2034/07/01

6710 يونايتد بارسيل سيرفيس اوف امريكا، انك 39 2034/07/01

23807 شركة إكسينيا إنترناشيونال ليمتد 43 2034/11/11

22339 عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 30 2034/12/02

22340 عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 30 2034/12/02

22342 عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 30 2034/12/02

22344 عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 30 2034/12/02

22345 عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 30 2034/12/02

4826 ابو غزالة انتليكجوال بروبريتي 42 2032/02/13

22355 مصنع الشوكوالتة السعودي 30 2034/02/13

21460 نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 6 2033/08/13

21461 نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 6 2033/08/13

21462 نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 11 2033/08/13

21463 نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 9 2033/08/13

21464 نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 35 2033/08/13
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21465 نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 37 2033/08/13

21840 اوتو مبيل بيجوت 12 2033/11/13

22017 بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتد 34 2033/12/13

22018 بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتد 34 2033/12/13

6706 زينتاريس اي في اف جي ام بي اتش 5 2034/01/14

22156 شركة نزيه التجارية ش.م.م. 3 2034/01/14

22157 شركة نزيه التجارية ش.م.م. 3 2034/01/14

22519 جونسن آند جونسن 3 2034/03/14

21466 نضال محمد على عبد المحسن اتكيدك 7 2033/08/14

21729 شركة يعبد للدخان والتجارة العامة واالستيراد والتصدير 34 2033/10/14

21906 رامي عبد الله حسين شولي 41 2033/11/14

20862 شركة البدوي للتعهدات العامة المساهمة خصوصية 32 2033/04/15

22673 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 12 2034/04/15

22674 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 35 2034/04/15

22675 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 36 2034/04/15

22676 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 37 2034/04/15

22677 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 39 2034/04/15

22678 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 12 2034/04/15

22679 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 35 2034/04/15

22680 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 36 2034/04/15

22681 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 37 2034/04/15

22682 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 39 2034/04/15

22683 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 12 2034/04/15

22684 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 35 2034/04/15

22685 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 36 2034/04/15

22686 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 37 2034/04/15
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22687 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 39 2034/04/15

22688 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 12 2034/04/15

22689 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 35 2034/04/15

22690 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 36 2034/04/15

22691 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 37 2034/04/15

22692 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن( 39 2034/04/15

19340 شركة البيان لتجارة وصناعة المواد الغذائية 30 2032/06/16

19341 شركة البيان لتجارة وصناعة المواد الغذائية 29 2032/06/16

19342 شركة البيان لتجارة وصناعة المواد الغذائية 29 2032/06/16

19343 شركة البيان لتجارة وصناعة المواد الغذائية 30 2032/06/16

21742 ماريالن اليمينتوس اس/ايه 30 2033/10/16

21743 ماريالن اليمينتوس اس/ايه 30 2033/10/16

21744 ماريالن اليمينتوس اس/ايه 30 2033/10/16

21749 مونستر انيرجي كومباني 32 2033/10/16

19060 أسترازينيكا آ بي 5 2032/04/17

21632 فيات غروب ماركيتنغ آند كوربوريت كميونيكيشن أس.بي.إيه. 12 2033/09/17

6560 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 38 2033/11/17

6561 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 42 2033/11/17

6562 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 38 2033/11/17

6563 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 9 2033/11/17

6564 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 9 2033/11/17

6565 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 38 2033/11/17

6566 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 9 2033/11/17

6574 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 38 2033/11/17

6575 شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد 38 2033/11/17

6580 كوت بيفريجيز ال ال سي 32 2033/11/17
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22027 روثمانز اوف بول مول لميتد 34 2033/12/17

6929 شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة 34 2034/03/18

6930 شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة 34 2034/03/18

16196 نبيل خالد محمد زالطيمو 30 2030/05/18

21639 اشرف سليمان امين ابو منشار 19 2033/09/18

21642 اشرف سليمان امين ابو منشار 1 2033/09/18

6595 فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسيشن 36 2033/11/18

6600 دونالسون كومباني، انك 11 2033/11/18

22029 ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا 12 2033/12/18

22368 عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 30 2034/02/19

21645 شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسويق ع ع 10 2033/09/19

21861 شركة البيان لتجارة وصناعة المواد الغذائية 30 2033/11/19

21862 شركة البيان لتجارة وصناعة المواد الغذائية 29 2033/11/19

21863 تري تريدنغ اند ديستربيوشن 29 2033/11/19

21864 تري تريدنغ اند ديستربيوشن 29 2033/11/19

21865 تري تريدنغ اند ديستربيوشن 29 2033/11/19

21866 تري تريدنغ اند ديستربيوشن 29 2033/11/19

21867 تري تريدنغ اند ديستربيوشن 29 2033/11/19

128 شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة 29 2025/12/19

21043 بروكتر أند جامبل بزنس سيرفسيز كندا كومبني. 3 2033/05/20

21045 بروكتر أند جامبل بزنس سيرفسيز كندا كومبني. 21 2033/05/20

6411 شركة القصراوي الصناعية التجارية 30 2033/08/20

23421 فيدرس هونغ كونغ كمبني ليمتد 7 2034/08/20

23422 فيدرس هونغ كونغ كمبني ليمتد 11 2034/08/20

21659 اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بي 25 2033/09/20

21660 اتش اند ام هينيس اند موريتز ايه بي 35 2033/09/20
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21755 ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 41 2033/10/21

21756 ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 38 2033/10/21

21883 عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين 30 2033/11/21

5080 كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد 32 2032/04/22

21768 بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتد 34 2033/10/22

21889 شركة االمازون لالستيراد والتسويق 16 2033/11/22

17353 خالد حمدان محمد حمادة 30 2031/03/23

17354 خالد حمدان محمد حمادة 30 2031/03/23

18065 شركة مفروشات ازحيمان الصناعية االستثمارية العادية العامة 20 2031/08/23

18066 شركة مفروشات ازحيمان الصناعية االستثمارية العادية العامة 20 2031/08/23

5716 اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال بي في. 2 2032/10/23

6588 سيتي غروب إنك 42 2033/11/23

6589 سيتي غروب إنك 36 2033/11/23

6590 سيتي غروب إنك 9 2033/11/23

6591 سيتي غروب إنك 16 2033/11/23

6620 ماستركارد انترناشينال انكوربوريتد 36 2033/11/24

22786 ف. هوفمان – ال روش آ ج 5 2034/04/25

21892
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتعمل أيضا باسم نيسان موتور كو.، 

ليمتد(
12 2033/11/25

21893 شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/25

21894 شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/25

21895 شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/25

21896 شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/25

18613 شركة االتحاد لالعمار واالستثمار المساهمة العامة المحدودة 35 2032/01/26

7238 مؤسسة مجلي احمد بامجلي 30 2034/07/27

7239 مؤسسة مجلي احمد بامجلي 30 2034/07/27
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7240 مؤسسة مجلي احمد بامجلي 30 2034/07/27

7241 مؤسسة مجلي احمد بامجلي 29 2034/07/27

7242 مؤسسة مجلي احمد بامجلي 29 2034/07/27

21502 شركة النجار العالمية لالستثمار 29 2033/08/27

21504 شركة جنات الصناعية االستثمارية 30 2033/08/27

21671 الشركة التفاعلية للخدمات المعلوماتية 42 2033/09/27

21672 الشركة العربية لمنتجات األلبان اراب ديري 29 2033/09/27

17376 خالد حمدان محمد حمادة 29 2031/03/28

22611 شركة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة خصوصية محدودة 20 2034/03/28

22612 شركة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة خصوصية محدودة 20 2034/03/28

1624 عبد الرحيم جالل التميمي واوالده 21 2033/04/28

1624 شركة خزف التميمي العادية العامة 21 2033/04/28

6221 شركة اسراء للبرمجة والكمبيوتر المساهمة الخصوصية 42 2033/04/28

21333 بانفيت باندرما فيتامينلى يم أ.ش 29 2033/06/28

21916 شركة النصر الصناعية التجارية 30 2033/11/28

21917 شركة النصر الصناعية التجارية 30 2033/11/28

21918 روثمانز اوف بول مول لميتد 34 2033/11/28

21919 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21920 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21921 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21922 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21923 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21924 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21925 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21926 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21927 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28
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21928 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21929 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

21930 جافورا تابوري لميتد 32 2033/11/28

22251 ان بي ايه بروبرتيز, انك. 41 2034/01/29

21390 إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. 30 2033/07/29

21943 شركة معكرونة أبوعيطة للصناعة والتجارة واالستيراد 30 2033/11/29

21518 أتش أم للمنشورات القابضة المحدودة 9 2033/08/30

21674 شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار 25 2033/09/30

21681
شركة اكاديمية كيتشن كلوب لتعليم فنون الطهي والحلويات المساهمة 

الخصوصية
41 2033/09/30

6667 بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي 34 2033/12/30

19893 شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائية م.م 16 2032/10/31

19894 شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائية م.م 29 2032/10/31

19895 شركة فارمر جاكوب للصناعات الغذائية م.م 16 2032/10/31



270 2020/2/13العـدد التاسع والعشرون

نشر - عنوان المالك

( 1 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 4319

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 4319

In class 25 في الصنف 25

Has changed his addres
From:LA SENZA CORPORATION 
TO:LA SENZA CORPORATION 
900-1959 Upper Water Street, Halifax, Nova 
Scotia B3J 3N2, Canada

قد غير عنوانه 
من : ال سنزا كوربوريشن
الى:ال سنزا كوربوريشن

900-1959 ابير واتر ستريت، هاليفاكس، نوفا سوتيا 
بي3جي 3ان2، كندا

( 2 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6399

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6399

In class 25 في الصنف 25

Has changed his addres
From:MORESCHI S.P.A.
TO:MORESCHI S.P.A.
Via Cararola 69, 27029 Vigevano PV, Italia

قد غير عنوانه 
من : مورسشي اس.بي.اي.
الى:مورسشي اس.بي.اي.

فيا كاراروال 69، 27029 فيجيفانو بي في، ايطاليا.
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( 3 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6588

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6588

In class 42 في الصنف 42

Has changed his addres
From:Citigroup Inc
TO:Citigroup Inc
388 Greenwich Street, New York, New York, 
10013, U.S.A.

قد غير عنوانه 
من : سيتي غروب إنك
الى:سيتي غروب إنك

388 جرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك 10013، 
الواليات المتحدة االمريكية

( 4 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6589

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6589

In class 36 في الصنف 36

Has changed his addres
From:Citigroup Inc
TO:Citigroup Inc
388 Greenwich Street, New York, New York, 
10013, U.S.A.

قد غير عنوانه 
من : سيتي غروب إنك
الى:سيتي غروب إنك

388 جرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك 10013، 
الواليات المتحدة االمريكية
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( 5 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6590

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6590

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Citigroup Inc
TO:Citigroup Inc
388 Greenwich Street, New York, New York, 
10013, U.S.A.

قد غير عنوانه 
من : سيتي غروب إنك

 
الى:سيتي غروب إنك

388 جرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك 10013، 
الواليات المتحدة االمريكية

( 6 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6591

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6591

In class 16 في الصنف 16

Has changed his addres
From:Citigroup Inc
TO:Citigroup Inc
388 Greenwich Street, New York, New York, 
10013, U.S.A.

قد غير عنوانه 
من : سيتي غروب إنك
الى:سيتي غروب إنك

388 جرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك 10013، 
الواليات المتحدة االمريكية
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( 7 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6667

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6667

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيلي رود، سويت 300، ويليمنغتون، ديالوار 
19808، الواليات المتحدة االمريكية

( 8 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 13459

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 13459

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Nexans
TO:Nexans
4 allee de I›Arche 92400 Courbevoie, France

قد غير عنوانه 
من : نكسان
 الى:نكسان

4 اللي دي الرتشي 92400 كوربوفوا، فرنسا
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( 9 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 15606

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 15606

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Lancôme Parfums et Beaute & Cie
Paris, France
TO:Lancôme Parfums et Beaute & Cie
14, rue Royale, 75008, Paris, France   

قد غير عنوانه 
من : النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي

باريس، فرنسا. 
الى:النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي
14 رو رويالي، 75008، باريس، فرنسا    

( 10 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17218

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17218

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Lancôme Parfums et Beaute & Cie
TO:Lancôme Parfums et Beaute & Cie
14, rue Royale, 75008, Paris, France   

قد غير عنوانه 
من : النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي
الى:النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي
14 رو رويالي، 75008، باريس، فرنسا    
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( 11 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17219

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:17219-

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Lancôme Parfums et Beaute & Cie
TO:Lancôme Parfums et Beaute & Cie
14, rue Royale, 75008, Paris, France   

قد غير عنوانه 
من : النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي
 الى:النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي
14 رو رويالي، 75008، باريس، فرنسا    

( 12 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17220

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17220

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Lancôme Parfums et Beaute & Cie
TO:Lancôme Parfums et Beaute & Cie
14, rue Royale, 75008, Paris, France   

قد غير عنوانه 
من : النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي
 الى:النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي
14 رو رويالي، 75008، باريس، فرنسا    
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( 13 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 21840

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 21840

In class 12 في الصنف 12

Has changed his addres
From:AUto mobile peugeoyt
TO:AUto mobile peugeoyt
7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 
RUEIL-MALMAISON (France)

قد غير عنوانه 
من : اوتو مبيل بيجوت
 الى:اوتو مبيل بيجوت

7 رو هنري سانت- كلير دفيل، 92500 رويل-مالميزون 
)فرنسا(

( 14 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 21904

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 21904

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Eti Gida Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi
ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. CADDE 
ESKISEHIR, TURKEY
TO:Eti Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Hosnudiye, Mahallesi, Kizilcikli Mahmut 
Pehlivan Caddesi. Eti Plaza No:11 Tepebasi 
Eskisehir, Turkiye

قد غير عنوانه 
من : شركة اتي لصناعة المواد الغذائية والتجارة 

المساهمة
أورجانيز ساناي بولجيسي 11. كاد اسكشير، تركيا 

الى:شركة اتي لصناعة المواد الغذائية والتجارة 
المساهمة

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت بيهليفان 
كاديسي. إتي بالزا رقم: 11 تيبيباسي إسكيسيهير، 

تركيا 
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( 15 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 1504

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 1504

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
 Corner House,20 Parliament Street, Hamilton, 
Bermuda 
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

كورنير هاوس ، 20 بارليمنت ستريت،هاميلتون بورمودا  
الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 
اتش ام 12، برمودا

( 16 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 1505

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 1505

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Corner House, 20 Parliament Streetm 
Hamiltone, Bermuda.
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

كورنير هاوس، 20 بارليمنت ستريت، هاميلتون بورمودا  
الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 
اتش ام 12، برمودا
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( 17 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 1515

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 1515

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Corner House, 20 Parliament Streetm 
Hamiltone, Bermuda.
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

كورنير هاوس، 20 بارليمنت ستريت، هاميلتون بورمودا  
الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 
اتش ام 12، برمودا

( 18 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 2312

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 2312

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company 
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
Corner House, 20 Parliament Streetm 
Hamiltone, Bermuda.

قد غير عنوانه 
من : ذا كونستريت مانيوفاكتورنج كومباني
الى:ذا كونستريت مانيوفاكتورنج كومباني

كورنير هاوس، 20 بارليمنت ستريت، هاميلتون بورمودا 
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( 19 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 3692

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 3692

In class 5 في الصنف 5

Has changed his addres
From:Kraft Foods Danmark IP ApS
TO:Kraft Foods Danmark IP ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark

قد غير عنوانه 
من : كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس

 
الى:كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس

رينجاجير 2 ايه، 2، دي كيه2605- بروندبي، الدنمارك

( 20 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 3693

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 3693

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Danmark IP ApS
TO:Kraft Foods Danmark IP ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark

قد غير عنوانه 
من : كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس
الى:كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس

رينجاجير 2 ايه، 2، دي كيه2605- بروندبي، الدنمارك
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( 21 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 3694

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 3694

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Danmark IP ApS
TO:Kraft Foods Danmark IP ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark

قد غير عنوانه 
من : كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس
 الى:كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس
رينجاجير 2 ايه، 2، دي كيه2605- بروندبي، الدنمارك

( 22 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 3991

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 3991

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

سوان بيلدينغ،الطابق الثالث، 26 فيكتوريا ستريت، 
هاميلتون، أتش أم12، بيرمودا 

الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 

اتش ام 12، برمودا
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( 23 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 4906

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 4906

In class 5 في الصنف 5

Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Huobetrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 

زويغنيديرالسونغ فرينباخ
آي آم تيرغارتين 7، 8055 زيوريخ ، سويسرا 

الى:باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 
زويغنيديرالسونغ فرينباخ

هيوبشتراسه 3، 8808 بفافيكون إس زد، سويسرا

( 24 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 4917

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 4917

In class 5 في الصنف 5

Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 

زويغنيديرالسونغ فرينباخ
آي آم تيرغارتين 7، 8055 زيوريخ ، سويسرا 

الى:باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 
زويغنيديرالسونغ فرينباخ

هيوبشتراسه 3، 8808 بفافيكون إس زد، سويسرا
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( 25 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 4918

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 4918

In class 5 في الصنف 5

Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 

زويغنيديرالسونغ فرينباخ
آي آم تيرغارتين 7، 8055 زيوريخ ، سويسرا 

الى:باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 
زويغنيديرالسونغ فرينباخ

هيوبشتراسه 3، 8808 بفافيكون إس زد، سويسرا

( 26 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 4924

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 4924

In class 5 في الصنف 5

Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 

زويغنيديرالسونغ فرينباخ
آي آم تيرغارتين 7، 8055 زيوريخ ، سويسرا 

الى:باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 
زويغنيديرالسونغ فرينباخ

هيوبشتراسه 3، 8808 بفافيكون إس زد، سويسرا
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( 27 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 4925

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 4925

In class 5 في الصنف 5

Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 

زويغنيديرالسونغ فرينباخ
آي آم تيرغارتين 7، 8055 زيوريخ ، سويسرا 

الى:باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 
زويغنيديرالسونغ فرينباخ

هيوبشتراسه 3، 8808 بفافيكون إس زد، سويسرا

( 28 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6512

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6512

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:PIONEER CORPORATION
TO:PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-Ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa, Japan.

قد غير عنوانه 
من : بيونير كوربوريشن
الى:بيونير كوربوريشن

1-1، شين- اوجورا، سيواي- كو، كاواساكي- شي، كاناجاوا، 
اليابان
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( 29 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6512

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6512

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:PIONEER CORPORATION
TO:PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, 
TOKYO, JAPAN.

قد غير عنوانه 
من : بيونير كوربوريشن
الى:بيونير كوربوريشن

8-28، هونكوماجومي -2تشومي، بونكيو- كو، طوكيون 
اليابان.

( 30 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 10144

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-
10144

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Corner House,20 Parliament Street, Hamilton, 
Bermuda
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

كورنير هاوس ، 20 بارليمنت ستريت،هاميلتون بورمودا  
الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 
اتش ام 12، برمودا
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( 31 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 11933

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 11933

In class 5 في الصنف 5

Has changed his addres
From:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, Switzerland
TO:BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 

زويغنيديرالسونغ فرينباخ
آي آم تيرغارتين 7، 8055 زيوريخ ، سويسرا 

الى:باسف أغرو بي.في.، أرنهيم )إن إل( ، 
زويغنيديرالسونغ فرينباخ

هيوبشتراسه 3، 8808 بفافيكون إس زد، سويسرا

( 32 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 12279

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 12279

In class 25 في الصنف 25

Has changed his addres
From:Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Stadhouderskade 6 1054 ED Amesterdam The 
Netherlands
TO:Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam

قد غير عنوانه 
من : تومي هيلفيجر اليسنسنغ بي.في.

ستادهودير سكاد 6 1054 إي اس امستردام ذا 
نيثرالندس 

الى:تومي هيلفيجر اليسنسنغ بي.في.
دانزيجيركاديه 165، 1013 ايه بي امستردام
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( 33 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 12283

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 12283

In class 25 في الصنف 25

Has changed his addres
From:Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Stadhouderskade 6 1054 ED Amesterdam The 
Netherlands
TO:Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam

قد غير عنوانه 
من : تومي هيلفيجر اليسنسنغ بي.في.

ستادهودير سكاد 6 1054 إي اس امستردام ذا 
نيثرالندس 

الى:تومي هيلفيجر اليسنسنغ بي.في.
دانزيجيركاديه 165، 1013 ايه بي امستردام

( 34 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14508

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 14508

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Bora Creations S.L.
Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 Santa 
Ponsa Mallorca, Spain
TO:Bora Creations S.L.
11, Calle Velazquez ( Pto. de Andratx) 07157 
Andratx (Baleares) Spain

قد غير عنوانه 
من : بورا كرييشنز أس.أل.

كوللي ري سانشو 7، لوكال 3، 07180 سانتابونسا، 
مالوركا، إسبانيا 

الى:بورا كرييشنز أس.أل.
11، كاللي فيالزكويز )بي تي أو. دي أندراتكس(، 07157 

أندراتكس، بالياريس، إسبانيا
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( 35 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14509

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 14509

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Bora Creations S.L.
Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 Santa 
Ponsa Mallorca, Spain
TO:Bora Creations S.L.
11, Calle Velazquez ( Pto. de Andratx) 07157 
Andratx (Baleares) Spain

قد غير عنوانه 
من : بورا كرييشنز أس.أل.

كوللي ري سانشو 7، لوكال 3، 07180 سانتابونسا، 
مالوركا، إسبانيا 

الى:بورا كرييشنز أس.أل.
11، كاللي فيالزكويز )بي تي أو. دي أندراتكس(، 07157 

أندراتكس، بالياريس، إسبانيا

( 36 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17700

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17700

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Danmark IP ApS
TO:Kraft Foods Danmark IP ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark

قد غير عنوانه 
من : كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس
الى:كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس

رينجاجير 2 ايه، 2، دي كيه2605- بروندبي، الدنمارك
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( 37 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17810

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17810

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Danmark IP ApS
TO:Kraft Foods Danmark IP ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark

قد غير عنوانه 
من : كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس

 
الى:كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس

رينجاجير 2 ايه، 2، دي كيه2605- بروندبي، الدنمارك

( 38 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17810

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17810

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Danmark IP ApS
TO:Kraft Foods Danmark IP ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark

قد غير عنوانه 
من : كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس
الى:كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس

رينجاجير 2 ايه، 2، دي كيه2605- بروندبي، الدنمارك
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( 39 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17811

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17811

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Danmark IP ApS
TO:Kraft Foods Danmark IP ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark

قد غير عنوانه 
من : كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس
الى:كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس

رينجاجير 2 ايه، 2، دي كيه2605- بروندبي، الدنمارك

( 40 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17811

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17811

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Danmark IP ApS
TO:Kraft Foods Danmark IP ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark

قد غير عنوانه 
من : كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس
 الى:كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس
رينجاجير 2 ايه، 2، دي كيه2605- بروندبي، الدنمارك
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( 41 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 18334

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 18334

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Bora Creations S.L.
Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 Santa 
Ponsa Mallorca, Spain
TO:Bora Creations S.L.
11, Calle Velazquez ( Pto. de Andratx) 07157 
Andratx (Baleares) Spain

قد غير عنوانه 
من : بورا كرييشنز أس.أل.

كوللي ري سانشو 7، لوكال 3، 07180 سانتابونسا، 
مالوركا، إسبانيا 

الى:بورا كرييشنز أس.أل.
11، كاللي فيالزكويز )بي تي أو. دي أندراتكس(، 07157 

أندراتكس، بالياريس، إسبانيا

( 42 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 21022

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 21022

In class 12 في الصنف 12

Has changed his addres
From:BRIDGESTONE CORPORATION
TO:BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

قد غير عنوانه 
من : بريدجيستون كوربوريشن
 الى:بريدجيستون كوربوريشن

-1 1 ، كيوباشي 3 – تشوم ، تشو – كو ، طوكيو ، اليابان
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( 43 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 21129

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 21129

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Hytera Communications Co., Ltd.
HYT TOWER, BEIHUAN ROAD, 
NORTH PART OF SHENZHEN HI-TECH 
INDUSTRIAL PARK, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, P.R. CHINA and Hytera Tower, 
No. 9108 Beihuan Road, North Part of 
Shenzhen Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, P.R. China
TO:Hytera Communications Co., Ltd.
Hytera Tower, No. 9108 Beihuan Road, North 
Part of Shenzhen Hi-Tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

قد غير عنوانه 
من : هايترا كوميونيكيشنز كو.، اينك.

هايت تاور، بايهوان رود، نورث بارت اوف شنزهن هاي-
تك اندستريال بارك، مقاطعة نانشان، شنزهن، جمهورية 

الصين الشعبية. و هايترا تاورن رقم 9108 بيهان رود، 
نورث بارت شينزهين هاي-تيك اندستريال بارك، نانشان 

ديستركت، شينزهين، بي.آر. الصين 
الى:هايترا كوميونيكيشنز كو.، اينك.

هايترا تاورن رقم 9108 بيهان رود، نورث بارت شينزهين 
هاي-تيك اندستريال بارك، نانشان ديستركت، 

شينزهين، بي.آر. الصين

( 44 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 21129

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 21129

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Hytera Communications Co., Ltd.
TO:Hytera Communications Co., Ltd.
Hytera Tower, No. 9108 Beihuan Road, North 
Part of Shenzhen Hi-Tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, P.R. China   

قد غير عنوانه 
من : هايترا كوميونيكيشنز كو.، ليمتد.
 الى:هايترا كوميونيكيشنز كو.، ليمتد.

هايترا تاورن رقم 9108 بيهان رود، نورث بارت شينزهين 
هاي-تيك اندستريال بارك، نانشان ديستركت، 

شينزهين، بي.آر. الصين    
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( 45 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 25218

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 25218

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 
اتش ام 12، برمودا

( 46 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 26107

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 26107

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Corner House, 20 Parliament Street ,Hamilton, 
Bermuda
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

كونر هاوس ، 20 بارليامينت ستريت ، هاميلتون ، 
بيرمودا 

الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 

اتش ام 12، برمودا
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( 47 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 26108

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 26108

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Corner House, 20 Parliament Street ,Hamilton, 
Bermuda
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

كونر هاوس ، 20 بارليامينت ستريت ، هاميلتون ، 
بيرمودا 

الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 

اتش ام 12، برمودا

( 48 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 26109

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 26109

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Corner House, 20 Parliament Street ,Hamilton, 
Bermuda
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

كونر هاوس ، 20 بارليامينت ستريت ، هاميلتون ، 
بيرمودا 

الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 

اتش ام 12، برمودا
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( 49 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 27610

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 27610

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Corner House, 20 Parliament Street, Hamilton, 
Bermuda
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

كورنر هاوس ، 20 بارليامينت ستريت ، هاميلتون ، 
بيرمودا 

الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 

اتش ام 12، برمودا

( 50 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 29465

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 29465

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda 
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

سوان بيلدينغ،3 آر دي فلور، 26 فيكتوريا ستريت، 
هاميلتون، أتش أم12، بيرمودا  

الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 

اتش ام 12، برمودا
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( 51 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 29852

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 29852

In class 32 في الصنف 32

Has changed his addres
From:The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda 
TO:The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda

قد غير عنوانه 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند

سوان بيلدينج، الطابق الثالث، 26 فيكتوريا ستريت، 
هاميلتون، أتش أم 12، بيرمودا. 

الى:ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند
سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا ستريت، هاميلتون 

اتش ام 12، برمودا

( 52 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 30137

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 30137

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Bora Creations S.L.
TO:Bora Creations S.L.
11, Calle Velazquez ( Pto. de Andratx) 07157 
Andratx (Baleares) Spain

قد غير عنوانه 
من : بورا كرييشنز أس.أل.
الى:بورا كرييشنز أس.أل.

11، كاللي فيالزكويز )بي تي أو. دي أندراتكس(، 07157 
أندراتكس، بالياريس، إسبانيا
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( 53 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 31162

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 31162

In class 16 في الصنف 16

Has changed his addres
From:ECZACIBASI TUKETIM URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
KAVACIK OFIS RUZGARLI BAHCE MAH. 
KAVAK SK. NO:20 BEYKOZ ISTANBUL 
TURKEY
TO:ECZACIBASI TUKETIM URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
KAVACIK OFIS RUZGARLI BAHCE MAH. 
KAVAK SK. NO:20 BEYKOZ ISTANBUL 
TURKEY

قد غير عنوانه 
من : إكزاسيباسي توكتيم أورونلري ساناي في تيكارة 

أنونيم سيركتي
كافاسيك اوفيس روزغارلي باهسي ماه. كافاك سك. 

نو:20 بيكوز اسطنبول تركيا 
الى:إكزاسيباسي توكتيم أورونلري ساناي في تيكارة 

أنونيم سيركتي
كافاسيك اوفيس روزغارلي باهسي ماه. كافاك سك. 

نو:20 بيكوز اسطنبول تركيا

( 54 )
Notification of

Trademark Owner›s Address Amendments
إعالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 31226

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 31226

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Bora Creations S.L.
TO:Bora Creations S.L.
11, Calle Velazquez ( Pto. de Andratx) 07157 
Andratx (Baleares) Spain

قد غير عنوانه 
من : بورا كرييشنز أس.أل.
الى:بورا كرييشنز أس.أل.

11، كاللي فيالزكويز )بي تي أو. دي أندراتكس(، 07157 
أندراتكس، بالياريس، إسبانيا
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تعديل اسم المالك

( 1 )
Notification of

Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6221

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6221

In class 42 في الصنف 42

Has Changed /or Correction his name
From: isra’a software & computer co
TO: isra’a software & computer co
isra’a software & computer co

قد غير/ او صحح اسمه
من :  شركة اسراء للبرمجة والكمبيوتر العادية

الى :شركة اسراء للبرمجة والكمبيوتر المساهمة 
الخصوصية  

شركة اسراء للبرمجة والكمبيوتر المساهمة الخصوصية

( 2 )
Notification of

Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 13338

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 13338

In class 30 في الصنف 30

Has Changed /or Correction his name
From: Kraft Foods Egypt S.A.E.
TO: Mondelez Egypt Foods S.A.E.
Mondelez Egypt Foods S.A.E.

قد غير/ او صحح اسمه
من :  كرافت مصر لالغذية ش.م.م

الى :مونديليز إيجيبت فودز أس .إيه .إي.  
مونديليز إيجيبت فودز أس .إيه .إي.
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( 3 )
Notification of

Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17616

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17616

In class 30 في الصنف 30

Has Changed /or Correction his name
From: Kraft Foods Egypt S.A.E.
TO: Mondelez Egypt Foods S.A.E.
Mondelez Egypt Foods S.A.E.

قد غير/ او صحح اسمه
من :  كرافت مصر لالغذية ش.م.م

الى :مونديليز إيجيبت فودز ش.م.م.  
مونديليز إيجيبت فودز ش.م.م.
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إعالن رقم )02( لسنة 2020
قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

 ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم )22( لسنة 1953، فقد 
ً
وفقا

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 )36( من قانون الرسوم والنماذج 

األصول  حسب  خطية  الئحة  الشخص  طالب  يقدم  أن  على  الصناعية، 

يستند  التي  الرسم  شطب  أسباب  فيها  يبين  المسجل،  إلى  المقررة 

إليها في الئحته.

رجاء جواعدة

مسجل امتيازات االختراع 

والرسوم
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1

رقم ايداع الطلب :  00825

تاريخ ايداع الطلب :  03/12/2019

اسم طالب التسجيل :  شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار

اسم الوكيل : بالل كمال

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل أحذية 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-04

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

2

رقم ايداع الطلب :  00826

تاريخ ايداع الطلب :  10/12/2019

اسم طالب التسجيل :  شركة مصانع التنك المحدودة

اسم الوكيل : شركة مصانع التنك المحدودة

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : تنكة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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3

رقم ايداع الطلب :  00827

تاريخ ايداع الطلب :  23/12/2019

اسم طالب التسجيل :  شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

اسم الوكيل : شركة فروت توب لصناعة المشروبات الغازية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-04

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

4

رقم ايداع الطلب :  00828

تاريخ ايداع الطلب :  26/12/2019

اسم طالب التسجيل :  شركة البسام للمواد الغذائية

اسم الوكيل : خليل جالل التميمي 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كيس شيبس

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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5

رقم ايداع الطلب :  00829

تاريخ ايداع الطلب :  16/01/2020

اسم طالب التسجيل :  شركة جافورا - تابوري لميتد 

اسم الوكيل : مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-01

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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إعالن رقم )02( لسنة 2020
قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

لسنة   )22( رقم  والرسوم  االختراع  امتياز  قانون  ألحكام   
ً
وفقا

في  المنشورة  اختراع  امتياز  لتسجيل  طلبات  قدمت  فقد   ،1953

أي طلب من  اختراع في  أي  االعتراض عن تسجيل  اإلعالن ويحق 

هذه الطلبات خالل المدة القانونية البالغة شهرين من تاريخ هذا 

 حسب االصول المقررة الى 
ً
االعالن، على ان يقدم االعتراض خطيا

في  اليها  يستند  التي  االعتراض  اسباب  فيها  ويبين  المسجل، 

اعتراضه. 

رجاء جواعدة

مسجل امتيازات االختراع 

والرسوم
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Patent No. 00319 (11))11( رقم البراءة : 00319

Appl. No. 00319 (21))21( رقم الطلب : 00319

Filed: 13/11/2017 (22))22( تاريخ الطلب : 2017/11/13

)71( المالك:
 سونيل نافنيتداس باريخ 

سونيل نافنيتداس باريخ  ايه10-، مانوج سي اتش اس 
ال، اس جي مارج. برابهاديفي 400025 مومباي، الهند, , 

, , , الهند

(71) Applicant: 
Suneel Navnitdas Parekh
A-10 Manoj CHSL, S G Marg. Prabhadevi 
400025 Mumbai, India, INDIA

]IN[ (72))72( المخترعون: سونيل نافنيتداس باريخ Inventors: Suneel Navnitdas Parekh[IN]

)74( الوكيل :
 نادر جميل قمصية

بيت ساحور – ص.ب: 182

(74) Agent : 
Nader J. Qumsieh
Beit-Sahour P.O.Box 182

)54( عنوان االختراع:
طريقة لعمل مركب قائم على الزئبق ومركب قائم على 

الزئبق وطرق الستخدام المركب القائم على الزئبق 
واستخدامات المركب القائم على الزئبق

(54) Invention Title:
Methods of Using the Mercury Based 
Compound and Uses of the Mercury Based 
Compound

Patent No. 00353 (11))11( رقم البراءة : 00353

Appl. No. 00353 (21))21( رقم الطلب : 00353

Filed: 17/07/2019 (22))22( تاريخ الطلب : 2019/07/17

)71( المالك:
عناد صالح أحمد حيساوي

اسرائيل، البقيع شارع المطبجة، 

(71) Applicant:
Anad Saleh Ahmad Hisawi 
AlMatbjeh Street, Buqei’a,ISRAEL

]IL[ (72))72( المخترعون: عناد صالح أحمد حيساوي Inventors:
Anad Saleh Ahmad Hisawi  [IL]

)74( الوكيل :
 شركة فراس اتيره للملكية الفكرية  0599558779

(74) Agent :
Firas Attereh for Intellectual Property

)54( عنوان االختراع:
  آلة تغليف اوتوماتيكية وطرق استخدامها للمواد اللينة

(54) Invention Title:
Automatic Wrapping Machine and Methods of 
use for Soft Items
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