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إعالن رقم )03( لسنة 2020
بموجب أحكام قانون العالمات التجارية

رقم 33 لسنة 1952

الساري في المحافظات الشمالية

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجل العالمات التجارية 

المنشورة في هذا العدد من مجلة الملكية الصناعية. 

ومن ثم يجوز االعتراض على تسجيل أي منها خالل ثالثة 

أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وعلى المعترض أن 

 إلى مسجل العالمات التجارية 
ً
يتقدم باعتراضه مكتوبا

 فيه أسباب 
ً
 لألصول خالل األجل المذكور مبينا

ً
وفقا

اعتراضه ليتسنى لنا إجراء المقتضى القانوني.

رجاء جواعدة

مسجل العالمات التجارية
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( 1 )

Date:27/11/2018  التاريخ: 2018/11/27

Trademark No.:34892 العالمة التجارية رقم:  34892

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:  Ameed Syam - 
Nablus- sufyan  street 

عنوان التبليغ: عميد صيام - نابلس _ شارع سفيان - 
عمارة االسراء 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
القهوة، الشاي، الكاكاو، القهوة االصطناعية، االرز، 

التابيوكا، الساغو، لبدقيق و المستحضرات المصنوعه من 
الحبوب الخبز، و الفطائر و الحلويات، حلويات مثلجة، عسل 

النحل، العسل االسود، الخميرة و مسحوق الخبيز، الملح، 
الخردل، الخل، والصلصات ) التوابل (، البهارات، الثلج.

( 2 )

Date:03/03/2019  التاريخ: 2019/03/03

Trademark No.:35502 العالمة التجارية رقم:  35502

Class: 30 في الصنف: 30

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

Applicant Address:Prolongacion Paseo de la 
Reforma No. 1000, Colonia Pe?a Blanca Santa 
Fe, Delegaci?n ?lvaro Obreg?n, Mexico City, 
DF 01210, Mexico   

العنوان:  برولونجوثيان باسيو دي ال ريفورما رقم 1000, 
كولونيا بينيا بالنكا سانتا في, ديليكاكيان ألوفرو 

أوبريجون, ماكسيكو سيتي, دي اف 01210 ماكسيكو.    
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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،ص.ب.768 

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; 

التابيوكا والساغو;  الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب; الخبز والفطائر والحلويات;  الحليوات المثلجة;  
عسل النحل العسل األسود;  الخميرة ومسحوق الخبيز;  

الملح;  الخردل;  الخل والصلصات)التوابل(;  البهارات;  الثلج 

( 3 )

Date:12/05/2019  التاريخ: 2019/05/12

Trademark No.:35990 العالمة التجارية رقم:  35990

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: MUHANAD H M 
MUJAHED

بإسم:  محمد حامد محمد مجاهد

Applicant Address:AL KHALIL       العنوان:  الخليل الجلدة

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ: الخليل الجلدة

Goods/Services:
flower/sugar/rice/spices

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الطحين/االرز//السكر /البهارات

( 4 )

Date:13/05/2019 التاريخ: 2019/05/13

Trademark No.:36009 العالمة التجارية رقم:  36009

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: GRUPO BIMBO S.A.B. DE 
C.V.  

بإسم:  غروبو بيمبو اس.ايه.بي. دي اي سي.في.  
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Applicant Address:Prol. Paseo de la Reforma 
1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon, C.P. 01210, Mexico City, Mexico 

العنوان:  برول. باسيو دي ال ريفورما 1000, كول. بينا 
بالنكا سانتا في, ديل. الفارو اوبريغون, سي.بي. 01210, 

ميكسيكو سيتي, المكسيك  

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:
Fried corn snacks, corn-based snack foods, 
fried corn flour snacks, fried wheat flour 
snacks, puffed wheat snacks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
وجبات خفيفة من الذرة المقلية, اطعمة خفيفة اساسها 

الذرة, وجبات خفيفة من دقيق الذرة المقلي, وجبات خفيفة 
من دقيق القمح المقلي, وجبات خفيفة من القمح المنتفخ 

( 5 )

Date:13/05/2019 التاريخ: 2019/05/13

Trademark No.:36010 العالمة التجارية رقم:  36010

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.    .بإسم:  غروبو بيمبو اس.ايه.بي. دي اي سي.في

Applicant Address:Prol. Paseo de la Reforma 
1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon, C.P. 01210, Mexico City, Mexico 

العنوان:  برول. باسيو دي ال ريفورما 1000, كول. بينا 
بالنكا سانتا في, ديل. الفارو اوبريغون, سي.بي. 01210, 

ميكسيكو سيتي, المكسيك  

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:
Potato chips, processed peanuts, popcorn and 
corn based snacks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
رقائق البطاطس, الفول السوداني المعالج, والفشار 

والوجبات الخفيفة التي اساسها الذرة 

( 6 )

Date:15/05/2019 التاريخ: 2019/05/15

Trademark No.:36017 العالمة التجارية رقم:  36017

Class: 32 في الصنف: 32
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Applicant Name: SOHAEB KAMEL AA FATAFTA بإسم:  صهيب كامل عبد الهادي فطافطة

Applicant Address:ALKHALIL       العنوان:  الخليل راس الجورة

Applicant for Correspondence:  Hebron - 
0599760135

عنوان التبليغ:  الخليل - رأس الجورة - عمارة برهان 
الجعبري ط 3 جوال 0599760135

Goods/Services:
 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 و شراب ومستحضرات أخرى 

لعمل المشروبات ومشروبات مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه،.ماء الورد ماء الزهر

( 7 )

Date:16/05/2019 التاريخ: 2019/05/16

Trademark No.:36027 العالمة التجارية رقم:  36027

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: FATAYER AL ORDON FOR 
FOOD SERVING 

بإسم:  شركة فطاير االردن لتقديم االطعمة 

Applicant Address:Building No. 38, Massoud Bin 
Nasser Street, Seventh Circle, Amman, Jordan

العنوان:  بناية رقم 38، شارع مسعود بن ناصر، الدوار 
السابع، عمان – االردن  

Applicant for Correspondence:  Nablus- PO  
box 219 TEL 092389202 

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

Goods/Services:
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات توفير األطعمة والمشروبات 

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

( 8 )

Date:29/05/2019 التاريخ: 2019/05/29 

Trademark No.:36109 العالمة التجارية رقم:  36109
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Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Sharekat Pal Top Calars  
Lilotur  Waleksiswarat Mosahama Khososiya 

بإسم:  شركة بال توب كلرز للعطور واالكسسوارات 
مساهمة خصوصية 

Applicant Address:Ramallah Albireh Emaret 
Fayeq Khader Yaseen  Tabeq 3    

العنوان: رام الله البيره عماره فايق خضر ياسين الطابق 3      

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Albireh Emaret Fayeq Khader Yaseen  Tabeq 3 

عنوان التبليغ:  رام الله البيره عماره فايق خضر ياسين 
الطابق 3  

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear.

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

( 9 )

Date:06/08/2019 التاريخ: 2019/08/06

Trademark No.:36552 العالمة التجارية رقم:  36552

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: WESAM MOHAMMAD 
EED EBEIDO

بإسم:  وسام محمد عيد محمد سالم عبيدو

Applicant Address:HEBRON       0569701920العنوان:  الخليل نمرة  بالقرب من مفرق مرار

Applicant for Correspondence:  HEBRON - 
0569701920

عنوان التبليغ: الخليل نمرة  بالقرب من مفرق 
مرار0569701920

Goods/Services:
baby clothing foot wear head gear

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مالبس االطفال والبسة القدم وغطاء الراس

( 10 )

Date:03/09/2019 التاريخ: 2019/09/03

Trademark No.:36675 العالمة التجارية رقم:  36675

Class: 3 في الصنف: 3
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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 

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning,

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

polishing, scouring and abrasive preparations  
soaps  perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions  dentifrices 

وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات 
تجميل، غسول ( لوشن ) للشعر، منظفات اسنان 

( 11 )

Date:03/09/2019 التاريخ: 2019/09/03

Trademark No.:36686 العالمة التجارية رقم:  36686

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Sinokrot Cold Chain for ice-
cream Co. 

بإسم:  شركة سنقرط كولد تشين للبوظة 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 

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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( 12 )

Date:03/09/2019 التاريخ: 2019/09/03

Trademark No.:36687 العالمة التجارية رقم:  36687

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Sinokrot Cold Chain for ice-
cream Co. 

بإسم:  شركة سنقرط كولد تشين للبوظة 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 

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. 

( 13 )

Date:23/09/2019 التاريخ: 2019/09/23

Trademark No.:36790 العالمة التجارية رقم:  36790

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: GREEN SALOON COMPANY بإسم:  شركة الصالون االخضر

Applicant Address:AL KHALIL   - 0598416340        0598416340 العنوان:  الخليل راس الجورة

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL- 
0598416340    

عنوان التبليغ: الخليل راس الجورة 0598416340

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.
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( 14 )

Date:25/09/2019 التاريخ: 2019/09/25

Trademark No.:36801 العالمة التجارية رقم:  36801

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

Goods/Services:
soft drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المشروبات الغازية

( 15 )

Date:25/09/2019 التاريخ: 2019/09/25

Trademark No.:36805 العالمة التجارية رقم:  36805

Class: 7 في الصنف: 7

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



10 2020/3/5العــدد الثـالثـون

Goods/Services:
Apparatus and installations for the production 
of energy  electricity and gas generators  wind 
turbines and parts thereof  motor parts  motor 
filters  oil refining machines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األجهزة والتجهيزات إلنتاج الطاقة؛ مولدات الكهرباء 

والغاز؛ توربينات الرياح وقطعها؛ أجزاء المحركات؛ 
مرشحات المحركات؛ آالت تكرير النفط. 

اشتراطات خاصة: الحماية باللون االحمر والبرتقالي واالزرق 
الغامق واالزرق الفاتح.

( 16 )

Date:29/09/2019 التاريخ: 2019/09/29

Trademark No.:36821 العالمة التجارية رقم:  36821

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: sharekat sinan ikhwan libnani 
sweet i.tsweq alhalwyat 

بإسم:  شركة سنان اخوان لبناني سويت لتسويق 
الحلويات 

Applicant Address:ginin - sharea hifa - amaret 
abu sbaa    

العنوان:  جنين - شارع حيفا - عمارة ابو سباع
جوال: 0598855554    

Applicant for Correspondence:  genin - amaret 
aladel - t4

عنوان التبليغ: جنين - دواار الداخليه - عمارة العدل - ط 4
جوال: 0598108160

Goods/Services:
almond confectionery , almond paste , buns, 
cake paste , cake powder , cakes,
 `cakes(flavorings» flavouringes «,other than 
essential oils ,for), (candy), caramel(candy( , 
chocolate, foods(farinaceous),frozen yogurt 
(confectionery ),ice, lozenges (confacetionery 
,macaroons (pastry( ,sugar confectionery, 
sweeteners (natural),waffles, wheat germ 
for human consumption ,whipping cream 
(preparation for stiffening )

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حلوى اللوز، عجينة جوز، كعك، عجينة كيك، مسحوق 
كيك، كيك، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، 
حلوى، كراميل )حلوى (، شكوالتة، اغذية نشوية، لبن 

مجمد )حلويات مثلجة (، قطع حلوى )حلويات (، معكرون 
)معجنات (، حلويات السكر، محليات طبيعية، كعكة 

الوفل، نتاش القمح  لالستهالك البشري، مستحضرات 
لتكثيف الكريمة المخفوقة.
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( 17 )

Date:30/09/2019 التاريخ: 2019/09/30

Trademark No.:36834 العالمة التجارية رقم:  36834

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: Mohammed Nader 
Mohammed Nassar 

بإسم:  محمد نادر محمد نصار 

Applicant Address:Ramallah Betunia 
Shar&apos; e Ein Areek Emarat Nassar.
Applicant for Correspondence:  Alersal Emart 
Alme›raj Tabeq 5

العنوان:  رام الله بيتونيا شارع عين عريك عمارة نصار  
عنوان التبليغ: اإلرسال-عمارة المعراج ط 5 

فلسطين

Goods/Services:
computer keyboards, computer peripheral 
devices, camcorders, loudspeakers, 
radiotelephony sets, receivers telephone, 
telephones portable, telephone services, 
computers, telephone transmitters) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
)لوحات مفاتيح ألجهزة الكبيوتر، أجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر، كاميرات فيديو، مكبرات صوت، هواتف 
السلكية، سماعات هواتف، هواتف محمولة، خدمات 

التلفونات، أجهزة كمبيوتر، ميكروفونات هواتف( 

( 18 )

Date:03/10/2019 التاريخ: 2019/10/03

Trademark No.:36842 العالمة التجارية رقم:  36842

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: ismail al jibrini sons company بإسم:  شركة ابناء اسماعيل الجبريني

Applicant Address:al khalil       العنوان:  الخليل حلحول حي الشرطة

Applicant for Correspondence:  al khalil عنوان التبليغ: الخليل حلحول حي الشرطة - فلسطين
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Goods/Services:
non alcoholic bear;  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 )غير الكحولية( والمياه المعدنية والغازية وغيرها 
من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من 

الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل 
المشروبات.

( 19 )

Date:06/10/2019 التاريخ: 2019/10/06 

Trademark No.:36854 العالمة التجارية رقم:  36854

Class: 45 في الصنف: 45

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 

( 20 )

Date:06/10/2019 التاريخ: 2019/10/06

Trademark No.:36855 العالمة التجارية رقم:  36855
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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. 

( 21 )

Date:06/10/2019 التاريخ: 2019/10/06

Trademark No.:36856 العالمة التجارية رقم:  36856

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
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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. 

( 22 )

Date:06/10/2019 التاريخ: 2019/10/06

Trademark No.:36859 العالمة التجارية رقم:  36859

Class: 42 في الصنف: 42

Applicant Name: IHAB ALZOUGHBI بإسم:  ايهاب الغبي

Applicant Address:Bethlehem,Star Street       العنوان:  بيت لحم-شارع النجمة

Applicant for Correspondence:  Bethlehem,Star 
Street

عنوان التبليغ: بيت لحم-شارع النجمة

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Mobile Phone Accessories اكسسوارات اجهزة خلوية

( 23 )

Date:07/10/2019 التاريخ: 2019/10/07 

Trademark No.:36871 العالمة التجارية رقم:  36871

Class: 4 في الصنف: 4
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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

Goods/Services:
Lubricants  dust absorbing, wetting and binding 
compositions  fuels (including motor spirit)  
industrial greases and industrial oils, including 
engine, transmission, compressor and hydraulic 
oils  contact oils and contact greases  non-
chemical additives for oil, fuels, in particular 
for petrol and diesel fuels  non-chemical 
additives for industrial greases, industrial oils, 
engine oils, transmission oils, compressor oils 
and hydraulic oils. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المزلقات؛ مركبات المتصاص الغبار، مركبات الترطيب 

والتثبيت؛ وقود )بما في ذلك وقود المحركات(؛ الشحوم 
الصناعية والزيوت الصناعية، بما يتضّمن المحركات، 
والناقالت، زيوت الضاغطات والزيوت الهيدروليكية؛ 

زيوت االحتكاك وشحوم االحتكاك؛ المواد المضافة غير 
الكيماوية للزيوت، الوقود، تحديدا للبترول ووقود الديزل؛ 
المواد المضافة غير الكيماوية للشحوم الصناعية، الزيوت 

الصناعيه، زيوت محركات، زيوت نقل الحركة، زيوت 
الضغط والزيوت الهيدروليكية. 

( 24 )

Date:13/10/2019 التاريخ: 2019/10/13

Trademark No.:36898 العالمة التجارية رقم:  36898

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: sharikat jannat al sinaeah 
alistithmareh

بإسم:  شركة جنات الصناعية االستثمارية

Applicant Address:Al khalil wad al hariah      العنوان:  الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير
    0569885888

Applicant for Correspondence:  Al khalil wad 
al hariah 

عنوان التبليغ: الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير  
0569885888 - فلسطين

Goods/Services:
flacks made from potato or corn flower

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا
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( 25 )

Date:13/10/2019 التاريخ: 2019/10/13: 

Trademark No.:36899 العالمة التجارية رقم:  36899

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Retal company for bottiling water  بإسم:  شركة رتال لتعبئة المياه

Applicant Address:jenin /haifa st/ near the court         العنوان:  جنين_ شارع حيفا _ بالقرب من المحكمة

Applicant for Correspondence:  jenin /haifa st / 
near the court/alareej bulding /floor3

عنوان التبليغ: جنين/ شارع حيفا /بالقرب من المحكمة /
عمارة االريج/ الطابق الثالث - 569371081

Goods/Services:
mineral water [beverages] ,table waters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مياه معدنية )مشروبات (، مياه الشرب الصحية )مياه الينابيع(

( 26 )

Date:14/10/2019 التاريخ: 2019/10/14

Trademark No.:36901 العالمة التجارية رقم:  36901

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:Palestine Tubas Sahel Well 
of water Street

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
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Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  meat extracts 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables  jellies, jams, compotes  eggs, milk 
and milk products  butter  concentrated butter  
spreadables mainly consisting of a mixture of 
butter and vegetable oil flavoured butter  ghee  
cheese  crème fraiche  edible oils and fats  butter 
oil  rennet  cheese powder  substitutes for milk 
and cream  milk and cream in powder form  milk 
based dessert /mousses, dates and date paste 

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

الفواكه والخضروات المحفوظة والمطهوة  هالم)الجلي(، 
والمربيات والفواكه المطبوخة بالسكر، والكومبوت؛ البيض 

والحليب ومنتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزبدة المركزة؛ المواد 
القابلة للدهن المكونة بشكل أساسي من خليط الزيت النباتي 

والزبدة؛ الزبدة المنكهة؛ السمن؛ الجبن؛ القشدة الطرية 
)الكريم فريش(؛ زيوت ودهون صالحة لألكل؛ زيت الزبدة؛ 

أنفحة )رينيت(؛ مسحوق الجبن وبودرة الحليب؛ بدائل الحليب 
والكريمة؛ مسحوق/ بودرة الحليب؛ موسيات أساسها الحليب، 

التمور والعجوة. 

( 27 )

Date:15/10/2019 التاريخ: 2019/10/15 

Trademark No.:36920 العالمة التجارية رقم:  36920

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: HAITHAM KHADER 
AHMAD KAFFI 

بإسم:  هيثم خضر احمد كفافي

Applicant Address:NABLUS.RAFEDYA/
DREAM BILLDING 4 SIXTH FLOOR   

العنوان: نابلس/رفيديا/عمارة دريم4 الطابق السادس     

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

عنوان التبليغ: نابلس - ص.ب 219 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Cellular phone equipment 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
معدات الهاتف الخلوي 

( 28 )

Date:16/10/2019 التاريخ: 2019/10/16

Trademark No.:36921 العالمة التجارية رقم:  36921
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Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: SA›EB IQAB HAMAD 
ISBAH

بإسم:  صائب عقاب حمد صبيح

Applicant Address:TUBAS - TAYASSER - 
JAWAL: 0568792711   

العنوان:  طوباس - تياسير - جوال: 0568792711    

Applicant for Correspondence:  TUBAS - 
TAYASSER - JAWAL: 0568792711

عنوان التبليغ: طوباس - تياسير - جوال: 0568792711
فلسطين

Goods/Services:
DATES AND AJWA

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التمور والعجوة

( 29 )

Date:16/10/2019 التاريخ: 2019/10/16

Trademark No.:36933 العالمة التجارية رقم:  36933

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: MUHANAD H M MUJAHED بإسم:  محمد حامد محمد مجاهد

Applicant Address:AL KHALIL       0599111999 العنوان:  الخليل الجلدة

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ: الخليل الجلدة 0599111999 - فلسطين

Goods/Services:
Edible oils   Fat-containing mixtures for bread 
slices  Fatty substances for the manufacture 
of edible fats Ferments (Milk—) for for 
culinary purposes Hummus [chickpea paste]   
Isinglass for food  Lentils, preserved  Maize oil    
Margarine    Mousses (Vegetable—)    Olive 
oil for food   preserved    Piccalilli   Sesame 
oil Soup preparations Soya beans, preserved, 
for food   Tahini  Tomato juice for cooking  
Whipped cream    Lentils, preserved  Maize oil 
Margarine  Mushrooms, preserved  Olive oil
Almonds, ground    Butter  Peanut—Coconut—
Cocoa—Chocolate nut Cheese Dates Edible 
fats

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الزيوت النباتية    لوز مطحون زبدة زبدة لب الشوكالته 
زبدة الكاكاو زبدةجوز الهند زبدة فول سوداني كريمة 
الزبدة جبنه رقائق بطاطا زيت ذرة تمور دهون صالحة 
لالكل زيوت صالحة لالكل مخاليط تحتوي على دهن 

لشرائح الخبز مواد دهنية لصنع الدهون صالحة لالكل 
خميرة الحليب الغراض الطهو حمص)عجينة الحمص( 

مربيات عدس محفوظ، زيت الذره الصفراء، سمن نباتي، 
مربى فواكه، فطر محفوظ، زيت الزيتون للطعام، زيت 

لب النخليل  زيت الخيل للطعام  مخلالت زيت سمسم 
شوربات فول صويا محفوظ للطعام زيت عباد الشمس 
للطعام عصير بندورة معجون بندوره قشده مخفوقه  
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( 30 )

Date:20/10/2019 التاريخ: 2019/10/20 

Trademark No.:36938 العالمة التجارية رقم:  36938

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: KAYA TURISTIK 
TESISLERI TITREYENGOL OTELCILIK 
ANONIM SIRKETI 

بإسم:  كايا تورستيك تيسيسليرى تيترينجول 
اوتالجليك انونيم شيركيتي 

Applicant Address:Kucuk Piyale Mahallesi, 
Piyale Pasa Bulvari, Agac Kopru Sokak, No: 
24, Kasimpasa, Beyoglu - Istanbul / Turkey

العنوان:  كوتشوك بيالى ماهاليسى، بيالى باشا بولفارى، 
اوجاتش كوبرو سوكاك، نو: 24، قاسمباشا بيوغلو - 

اسطنبول / تركيا  

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

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

Goods/Services:
Beers  preparations for making beer  mineral 
water, spring water, table water, soda water  
fruit and vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts for making beverages, 
non-alcoholic soft drinks  energy drinks, 
protein-enriched sports beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البيرة غير الكحولية؛ مستحضرات لصنع البيرة غير 

الكحولية؛ المياه المعدنية، مياه الينابيع، مياه الجدول، 
مياه الصودا؛ عصائر الفواكه والخضروات، مركزات و 
مستخرجات الفواكه والخضروات لصنع المشروبات، 

المشروبات الخفيفة غير الكحولية؛ مشروبات الطاقة، 
المشروبات الرياضية الغنية بالبروتين 

( 31 )

Date:21/10/2019 التاريخ: 2019/10/21

Trademark No.:36947 العالمة التجارية رقم:  36947

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: Taiba For Gold & Jewels Co. Ltd.   بإسم:  شركة طيبة للصياغة والمجوهرات المحدودة
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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:
Advertising business management business 
administration office functions Demonstration 
of goods 

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

النشاط المكتبي وخدمات عرض السلع 

( 32 )

Date:22/10/2019 التاريخ: 2019/10/22 

Trademark No.:36950 العالمة التجارية رقم:  36950

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: iyad muhammad fayad kafesheh بإسم:  اياد محمد فياض قفيشة

Applicant Address:HEBRON   HEBRON CENTER        B    0599050530 العنوان:  الخليل الهيبرون سنتر

Applicant for Correspondence:  0599050530 عنوان التبليغ: الخلي الهيبرون سنتر

Goods/Services:
CLOTHES FOOT WEAR HEAD GEAR

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

( 33 )

Date:22/10/2019 التاريخ: 2019/10/22

Trademark No.:36954 العالمة التجارية رقم:  36954
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Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: ABU ZENA FOR CANDIES 
AND SWEETS

بإسم:  شركة أبو زينة للسكاكر والحلويات

Applicant Address:HEBRON TAFFOUH       3303-893- 056 العنوان:  الخليل اول تفوح

Applicant for Correspondence:  HEBRON 
TAFFOUH

عنوان التبليغ: الخليل اول تفوح 056 -3303-893

Goods/Services:
SOFT DRINKS AND JUICES

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المشروبات الخفيفة والعصائر

( 34 )

Date:22/10/2019 التاريخ: 2019/10/22 

Trademark No.:36957 العالمة التجارية رقم:  36957

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Grand Stores company for 
investment & marketing 

بإسم:  شركة جراند ستورز لالستثمارات والتسويق 

Applicant Address:Ramallah Alersal Street 
Shihab centre

العنوان:  رام الله شارع االرسال عمارة شهاب سنتر  

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
ALersal street, Kana›n Comerical Centre First 
floor Taha Law firm 

عنوان التبليغ: رام الله شارع االرسال مركز كنعان التجاري 
الطابق االول مكتب طه للمحاماة 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear 

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

( 35 )

Date:23/10/2019 التاريخ: 2019/10/23

Trademark No.:36963 العالمة التجارية رقم:  36963
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Class: 11 في الصنف: 11

Applicant Name:.NIRVANA FOR IMPORT 
AND EXPORT OF ELECTRICAL 
APPLIANCE CO

بإسم:  شركة نيرفانا الستيراد وتصدير األجهزة 
الكهربائية

Applicant Address:Ramallah and Al-Bireh /
Kharbatha Bane Hareth   

العنوان:  رام الله والبيرة/ خربثا بني حارث    

Applicant for Correspondence:  , Ramallah and 
Al-Bireh /Al-Balou› / Aljazzar and Abu Sabiha 
Building, 6th Floor, Jawwal No.0598-436434

عنوان التبليغ: رام الله والبيرة/البالوع / عمارة الجزار وأبو 
صبيحة طابق6، رقم جوال: 0598-436434

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.

( 36 )

Date:23/10/2019 التاريخ: 2019/10/23

Trademark No.:36968 العالمة التجارية رقم:  36968

Class: 38 في الصنف: 38

Applicant Name: Hiclass for Communication 
and Technology Services Co

بإسم:  شركة هاي كالس لخدمات االتصاالت 
والتكنولوجيا

Applicant Address:Ramallah & Al Bireh Ramallah       العنوان:  رام الله  والبيرة  رام الله

Applicant for Correspondence:  Ramallah & Al 
Bireh Ramallah

عنوان التبليغ: رام الله  والبيرة  رام الله

Goods/Services:
Electronic bulletin board services {services 
telecommunications} , nformation 
about telecommunication , Providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services , Telecommunications routing and 
junction services , Providing user access to 
global computer networks

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات لوحات النشرات االلكترونية )خدمات إتصاالت (، 
معلومات حول االتصاالت، توفير قنوات إتصال لخدمات 
التسوق عن بعد، خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن 

بعد، توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر 
عالمية 
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( 37 )

Date:24/10/2019 التاريخ: 2019/10/24

Trademark No.:36970 العالمة التجارية رقم:  36970

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: HAMED MAHMOUD MOH 
QAFESHEH

بإسم:  حامد محمود محمد قفيشة

Applicant Address:HEBRON ALMADEANA 
CENTER   

العنوان:  الخليل سوق المدينة المنورة 2297490    

Applicant for Correspondence:  2297490   5عنوان التبليغ: الخليل مجمع الرشاد ط

Goods/Services:
CLOTHES

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس

( 38 )

Date:24/10/2019 التاريخ: 2019/10/24

Trademark No.:36972 العالمة التجارية رقم:  36972

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    

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. 
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( 39 )

Date:24/10/2019 التاريخ: 2019/10/24

Trademark No.:36973 العالمة التجارية رقم:  36973

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    

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. 

( 40 )

Date:24/10/2019 التاريخ: 2019/10/24

Trademark No.:36979 العالمة التجارية رقم:  36979

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name:  Lady Rose Company for 
cosmetic centers and cosmetics

بإسم:  شركة ليدي روز لمراكز التجميل والكوزمتكس 

Applicant Address:Ramallah Clock Tower 
Clock Tower Building 6th Floor   

العنوان: رام الله دوار الساعة  عمارة برج الساعة  الطابق 6    

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Clock Tower Clock Tower Building 6th Floor

عنوان التبليغ:  رام الله دوار الساعة  عمارة برج الساعة  
الطابق 6
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Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances 
for laundry use  cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations  soaps  perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions  
dentifrices.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
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.

( 41 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36980 العالمة التجارية رقم:  36980

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: D ET VE ET URUNLERI GIDA 
PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI 

بإسم:  دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت 
انونيم شيركيتى 

Applicant Address:Dikilitas Mahallesi, Uzengi 
Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, Turkey

العنوان:  ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، نو:8،  
بشكتاش، اسطنبول / تركيا  

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

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

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 بما في ذلك المالبس الداخلية والمالبس الخارجية 

بخالف المالبس الواقية ذات األغراض الخاصة؛ جوارب، 
لفحات ]مالبس[، شاالت، عصابات، أوشحة، أحزمة ]مالبس[؛ 

البسة القدم، األحذية او األبواط، النعال أو الشباشب، 
الصنادل؛ أغطية الرأس، القبعات، قبعات مع حافة، طواقي 

البورية، طواقي ]أغطية الرأس[، قبعات بحجم الجمجمة 

( 42 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36981 العالمة التجارية رقم:  36981
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Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: D ET VE ET URUNLERI GIDA 
PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI 

بإسم:  دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت 
انونيم شيركيتى 

Applicant Address:Dikilitas Mahallesi, Uzengi 
Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, Turkey

العنوان:  ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، نو:8،  
بشكتاش، اسطنبول / تركيا  

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

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  processed 
meat products  dried pulses  soups, bouillon  
processed olives, olive paste  milk and milk 
products, butter  edible oils  dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and 
vegetables  tomato paste  prepared nuts and 
dried fruits as snacks  hazelnut spreads and 
peanut butter  tahini (sesame seed paste)  eggs 
and powdered eggs  potato chips 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم 

المعالجة؛ البقول المجففة؛ حساء، مرق اللحم؛ الزيتون 
المعالج، معجون الزيتون؛ الحليب و منتجات الحليب؛ 

الزبدة؛ الزيوت الصالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات 
المجففة و المعالجة والمجمدة والمطبوخة والمدخنة 

والمملحة؛ معجون البندورة؛ المكسرات المعالجة والفواكه 
المجففة كوجبات خفيفة؛ البندق القابل للدهن وزبدة 

الفول السوداني؛ طحينية )عجينة بذور السمسم(؛ البيض 
ومسحوق البيض؛ رقائق البطاطا 

( 43 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36982 العالمة التجارية رقم:  36982

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: D ET VE ET URUNLERI 
GIDA PAZARLAMA TICARET ANONIM 
SIRKETI 

بإسم:  دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت 
انونيم شيركيتى 

Applicant Address:Dikilitas Mahallesi, Uzengi 
Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, Turkey

العنوان:  ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، نو:8،  
بشكتاش، اسطنبول / تركيا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:
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Coffee, cocoa  coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages  pasta, 
stuffed dumplings, noodles  pastries and 
bakery products based on flour  desserts 
based on flour and chocolate  bread  
honey, bee glue for human consumption, 
propolis for food purposes  condiments for 
foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces 
(condiments), tomato sauce  yeast, baking 
powder  flour, semolina, starch for food  
sugar, cube sugar, powdered sugar  tea, 
iced tea  confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers  chewing gums  ?ce-cream, 
edible ices  salt  cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice  molasses for food 

القهوة، الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة أو 
الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها الشوكوالته؛ الباستا 

)المعكرونة(، قطع صغيرة من العجين المحشوة 
)الدمبلينج(، نودلز )معكرونة رقيقة(؛ معجنات ومنتجات 

المخابز أساسها الدقيق؛ الحلويات أساسها الدقيق 
والشوكوالتة؛ خبز؛ العسل، الغراء النحل لالستهالك 

البشري، العكبر لغايات الطعام؛ التوابل للمواد الغذائية، 
فانيال )منكهات(، بهارات، الصلصات )التوابل(، صلصة 

الطماطم. الخميرة، مسحوق الخبيز؛ طحين، سميد، 
نشا للطعام؛ السكر، مكعبات السكر، السكر المسحوق؛ 

الشاي، الشاي المثلج؛ الحلويات، الشوكوالته، البسكويت، 
البسكويت الهش، البسكويت على شكل رقائق )ويفر(؛ 
علكة المضغ؛ بوظة )أيسكريم(، مثلجات صالحة لألكل؛ 

الملح؛ األغذية الخفيفة اساسها الحبوب، الفشار أو 
البوشار، مسحوق الشوفان، رقائق الذرة، حبوب اإلفطار، 
القمح المجهز لالستهالك البشري، الشعير المسحوق 

لالستهالك البشري، الشوفان المجهز لالستهالك 
البشري، حبوب الجاودار المجهزة لالستهالك البشري، 

األرز؛ دبس الجل الطعام 

( 44 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36983 العالمة التجارية رقم:  36983

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: D ET VE ET URUNLERI 
GIDA PAZARLAMA TICARET ANONIM 
SIRKETI 

بإسم:  دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت 
انونيم شيركيتى 

Applicant Address:Dikilitas Mahallesi, Uzengi 
Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, Turkey

العنوان:  ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، نو:8،  
بشكتاش، اسطنبول / 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:
Advertising, marketing and public relations  
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes  design of 
advertising materials  provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods 
and services  office functions  secretarial 
services  arranging newspaper subscriptions 
for others  compilation of statistics  rental of 
office machines  systemization of information 
into computer databases  telephone answering 
for unavailable subscribers  business 
management, business administration and 
business consultancy  accounting  commercial 
consultancy services  personnel recruitment, 
personnel placement, employment agencies, 
import-export agencies  temporary personnel 
placement services  auctioneering  the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, such services 
may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or 
through mail order catalogues 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
دعاية وإعالن، التسويق و العالقات العامة؛ تنظيم 

المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ 
تصميم المواد اإلعالنية؛ توفير سوق مباشرة عبر اإلنترنت 

للمشترين والبائعين للسلع والخدمات؛ تفعيل النشاط 
المكتبي؛ خدمات السكرتارية؛ تنظيم اإلشتراك في 

الصحف لآلخرين؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ تأجير 
اآلالت والمعدات المكتبية؛ تنظيم المعلومات في قواعد 

بيانات الكمبيوتر؛ الرد على الهاتف للمشتركين غير 
الموجودين؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال واستشارات 

األعمال؛ محاسبة؛ خدمات االستشارات التجارية؛ توظيف 
األفراد؛ إيجاد وظائف األفراد؛ وكاالت التوظيف؛ وكاالت 

االستيراد والتصدير؛ خدمات توظيف الموظفين 
المؤقتين؛ البيع بالمزاد العلني؛ خدمات تجميع تشكيلة 

واسعة من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين الزبائن من 
معاينة بشكل مريح وشراء تلك البضائع وقد تقدم مثل 
هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو أسواق 

البيع بالجملة أو بواسطة األوساط اإللكترونية أو كتالوجات 
الطلب عبر البريد المباشر 

( 45 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36984 العالمة التجارية رقم:  36984

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Ahmad Arafat Azmi Qaraeen  بإسم:  أحمد عرفات عزمي قراعين

Applicant Address:Jerusalem-Silawan                                        العنوان:  القدس- سلوان

Applicant for Correspondence:  Ramallha-
Hanania and Kharz Center-BO.box1377 

عنوان التبليغ: رام الله- عمارة حنانيا وخراز- الطابق 3 
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Goods/Services:
Coffee ,artificial coffee, coffee flavorings, 
coffee unroasted. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
القهوة والقهوة االصطناعية ومنكهات القهوة وقهوة غير 

محمصة. 

( 46 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36985 العالمة التجارية رقم:  36985

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: PETRA GARDENS FOR 
RESTAURANTS 

بإسم:  شركة بيترا جاردينز للمطاعم السياحية المساهمة 
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address:BETHLAHEM, BEIT 
SAHOR, NEAR HILWEH TOMB

العنوان:  بيت لحم، بيت ساحور، بجانب قبر حلوة  

Applicant for Correspondence:  RAMALLAH, 
ALMASYOUN, ALTIRAWI CINTER, F(2), 
OFFICE(202) 

عنوان التبليغ: رام الله، الماصيون، دوار حبوب، مجمع 
الطيراوي التجاري، ط )2(، المكتب )202( 

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

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

( 47 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36987 العالمة التجارية رقم:  36987

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Omar Khaled Ibrahim Badran بإسم:  عمر خالد ابراهيم بدران
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Applicant Address:Tulkarem – Dair alghuson         العنوان:  طولكرم – دير الغصون

Applicant for Correspondence:  Tulkarem – 
Dair alghuson 

عنوان التبليغ: طولكرم – دير الغصون 

Goods/Services:
Mortadella Industry and Trade 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صناعة وتجارة المرتديال

( 48 )

Date:28/10/2019 التاريخ: 2019/10/28

Trademark No.:36989 العالمة التجارية رقم:  36989

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Protco Bakeries Company  بإسم:  شركة مخابز بروتكو المساهمة الخصوصية المحدودة

Applicant Address:Bethlehem - Opposite to 
Water Authority

العنوان:  بيت لحم - مقابل سلطة المياه  

Applicant for Correspondence:  Bethlehem - st. 
Jerusalem  Hebron - Rock Law Firm 

عنوان التبليغ: بيت لحم - شارع القدس الخليل - مكتب 
روك للمحاماة 

Goods/Services:
Tarts , Rusks , Rolls (Bread) , Ravioli , Pies  , 
Petits fours [cakes] , Petit-beurre biscuits  , 
Peanut confectionery , Pâté [pastries] , Pastry 
, Pastries , Pancakes , Meat pies , Custard , 
Crackers , Cookies , Confectionery , Chocolate 
, Cakes , Buns , Bread , Biscuits. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
تورتات، قرشلة، خبز افرنجي، رافيول، فطائر، بتي فور، 

بسكويت بالزبدة، حلويات فول سوداني، معجنات، فطائر، 
فطائر محالة، فطائر لحم، كسترد، بسكويت، كعك محلى، 

حلويات، شوكوالته، كيك، كعك، خبز، بسكويت. 

( 49 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36990 العالمة التجارية رقم:  36990
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Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: Eat Group Holding Limited بإسم:  شركة ايت جروب هولدينج ليمتيد

Applicant Address:Craigmuir Chambers, P.O 
Box 71, Road Town, Tortola, VG 1110,
British Virgin Islands

العنوان:  كريجميور تشامبرز، ص.ب. 71، روود تاون، 
تورتوال، في جي 1110، جزر العذارى البريطانية    

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:
Cafes, cafeterias, canteens, food and drink 
catering, restaurants,
Self-service restaurants, and snacks-bar

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المقاهي، الكافتيريات، المطاعم المؤقتة او المتنقلة 

)الكانتينات(، التزويد بالطعام والشراب، المطاعم،
مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة.

( 50 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36991 العالمة التجارية رقم:  36991

Class: 2 في الصنف: 2

Applicant Name: arab.co. for paints products.
lts (abc paints)

بإسم:  الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 
العامة المحدودة

Applicant Address:nablus _industrial zone         العنوان:  نابلس - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  - nablus - street 
justice - buildingdedicated project - the second 
floor - jawal: 0599730720

عنوان التبليغ: نابلس عمارة كرسوع - شارع العدل - عمارة 
كرسوع - الطابق 2 - موبايل 0599730720

Goods/Services:
paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدهانات 
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( 51 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36992 العالمة التجارية رقم:  36992

Class: 2 في الصنف: 2

Applicant Name: arab.co. for paints products.
lts (abc paints)

بإسم:  الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 
العامة المحدودة

Applicant Address:nablus _industrial zone         العنوان:  نابلس - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  - nablus - street 
justice - buildingdedicated project - the second 
floor - jawal: 0599730720

عنوان التبليغ: نابلس عمارة كرسوع - شارع العدل - عمارة 
كرسوع - الطابق 2 - موبايل 0599730720

Goods/Services:
PAINTS

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدهانات

( 52 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36993 العالمة التجارية رقم:  36993

Class: 2 في الصنف: 2

Applicant Name: arab.co. for paints products.
lts (abc paints)

بإسم:  الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 
العامة المحدودة

Applicant Address:nablus _industrial zone         العنوان:  نابلس - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  - nablus - street 
justice - buildingdedicated project - the second 
floor - jawal: 0599730720

عنوان التبليغ: نابلس عمارة كرسوع - شارع العدل - عمارة 
كرسوع - الطابق 2 - موبايل 0599730720

Goods/Services:
paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدهانات
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( 53 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36994 العالمة التجارية رقم:  36994

Class: 2 في الصنف: 2

Applicant Name: arab.co. for paints products.
lts (abc paints)

بإسم:  الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 
العامة المحدودة

Applicant Address:nablus _industrial zone         العنوان:  نابلس - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  - nablus - street 
justice - buildingdedicated project - the second 
floor - jawal: 0599730720

عنوان التبليغ: نابلس عمارة كرسوع - شارع العدل - عمارة 
كرسوع - الطابق 2 - موبايل 0599730720

Goods/Services:
paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدهانات

( 54 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36995 العالمة التجارية رقم:  36995

Class: 2 في الصنف: 2

Applicant Name: arab.co. for paints products.
lts (abc paints)

بإسم:  الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 
العامة المحدودة

Applicant Address:nablus _industrial zone         العنوان:  نابلس - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  - nablus - street 
justice - buildingdedicated project - the second 
floor - jawal: 0599730720

عنوان التبليغ: نابلس عمارة كرسوع - شارع العدل - عمارة 
كرسوع - الطابق 2 - موبايل 0599730720

Goods/Services:
paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدهانات
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( 55 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36996 العالمة التجارية رقم:  36996

Class: 2 في الصنف: 2

Applicant Name: arab.co. for paints products.
lts (abc paints)

بإسم:  الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 
العامة المحدودة

Applicant Address:nablus _industrial zone         العنوان:  نابلس - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  - nablus - street 
justice - buildingdedicated project - the second 
floor - jawal: 0599730720

عنوان التبليغ: نابلس عمارة كرسوع - شارع العدل - عمارة 
كرسوع - الطابق 2 - موبايل 0599730720

Goods/Services:
paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدهانات

( 56 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36997 العالمة التجارية رقم:  36997

Class: 2 في الصنف: 2

Applicant Name: arab.co. for paints products.
lts (abc paints)

بإسم:  الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 
العامة المحدودة

Applicant Address:nablus _industrial zone         العنوان:  نابلس - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  - nablus - street 
justice - buildingdedicated project - the second 
floor - jawal: 0599730720

عنوان التبليغ: نابلس عمارة كرسوع - شارع العدل - عمارة 
كرسوع - الطابق 2 - موبايل 0599730720

Goods/Services:
paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدهانات
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( 57 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36998 العالمة التجارية رقم:  36998

Class: 2 في الصنف: 2

Applicant Name: arab.co. for paints products.
lts (abc paints)

بإسم:  الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة 
العامة المحدودة

Applicant Address:nablus _industrial zone         العنوان:  نابلس - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  - nablus - street 
justice - buildingdedicated project - the second 
floor - jawal: 0599730720

عنوان التبليغ: نابلس عمارة كرسوع - شارع العدل - عمارة 
كرسوع - الطابق 2 - موبايل 0599730720

Goods/Services:
paints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدهانات

( 58 )

Date:27/10/2019 التاريخ: 2019/10/27

Trademark No.:36999 العالمة التجارية رقم:  36999

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: HIZIROGLU KOZMETIK 
KIMYA PLASTIK SANAYI IC VE DIS 
TICARET LIMITED 

بإسم:  شركة هزر اوغلو لصناعة مستحضرات التجميل 
والكيمياء والبالستيك والتجاره الخارجيه والداخليه ذات 

مسؤولية محدوده 

Applicant Address:omerli mah ,tuna boyu 
sok,no:1bc /1 arnavutkoy/ istanbul   

العنوان:  حي عمر لي زقاق تونا بوبو الرقم 1 ب ج 1 
ارناؤوطكي / اسطنبول     

Applicant for Correspondence:  nablus , 
palestine , der sharaf 092535353 po box793

عنوان التبليغ:  - نابلس - دير شرف هاتف 092535353 
ص ب 793

Goods/Services:
cosmetice

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات التجميل
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( 59 )

Date:28/10/2019 التاريخ: 2019/10/28

Trademark No.:37001 العالمة التجارية رقم:  37001

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Nira company for supplying 
equipment and consumer goods

بإسم:  شركة نيرا لتوريد المعدات و السلع االستهالكية

Applicant Address:West  bank - jenin - 
industrial zone    

العنوان:  جنين - المنطقة الصناعية - مقابل دائرة الصحة 
- جوال: 0599330713     

Applicant for Correspondence:  West  bank - 
jenin - industrial zone 

عنوان التبليغ: جنين - المنطقة الصناعية - مقابل دائرة 
الصحة - جوال: 0599330713 

Goods/Services:
Mineral and healthy water

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مياه معدنية و صحية

( 60 )

Date:28/10/2019 التاريخ: 2019/10/28

Trademark No.:37002 العالمة التجارية رقم:  37002

Class: 16 في الصنف: 16

Applicant Name: American Society for Testing 
and Materials (a Pennsylvania non-profit 
corporation)  

بإسم:  اميريكان سوسايتي فور تيستينغ اند ماتيريالز 
)شركة غير ربحية من بنسلفينيا(  

Applicant Address: 100 Barr Harbor Drive, 
West Conshohocken, PA 19428, U.S.A. 

العنوان:   100 بار هاربور درايف، ويست كونشوهوكين، 
بي ايه 19428، 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   
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Goods/Services:
Books featuring information and 
standardization of specifications and the 
methods of testing for the  engineering, 
industrial and allied fields 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
كتب تعرض معلومات وتوحيد للمواصفات وطرق اختبار 

للمجاالت الهندسية والصناعية والمجاالت ذات الصلة 

( 61 )

Date:28/10/2019 التاريخ: 2019/10/28

Trademark No.:37003 العالمة التجارية رقم:  37003

Class: 42 في الصنف: 42

Applicant Name: American Society for Testing 
and Materials (a Pennsylvania non-profit 
corporation)  

بإسم:  اميريكان سوسايتي فور تيستينغ اند ماتيريالز 
)شركة غير ربحية من بنسلفينيا(  

Applicant Address: 100 Barr Harbor Drive, 
West Conshohocken, PA 19428, U.S.A. 

العنوان:   100 بار هاربور درايف، ويست كونشوهوكين، 
بي ايه 19428، 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:
Testing of the goods and services of others for 
the purpose of certification and the establishment 
of standards  and specifications, and providing 
a website featuring information in the field of 
methods of testing,  specifications and standards, 
in the engineering, industrial and allied fields 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اختبار السلع والخدمات لآلخرين بغرض إصدار 

الشهادات ووضع المعايير والمواصفات وتوفير موقع 
على شبكة اإلنترنت يعرض معلومات في مجال طرق 

االختبار والمواصفات والمعايير في  المجاالت الهندسية 
والصناعية والمجاالت   ذات الصلة 

( 62 )

Date:28/10/2019 التاريخ: 2019/10/28

Trademark No.:37004 العالمة التجارية رقم:  37004

Class: 16 في الصنف: 16
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Applicant Name: American Society for Testing 
and Materials (a Pennsylvania non-profit 
corporation)  

بإسم:  اميريكان سوسايتي فور تيستينغ اند ماتيريالز 
)شركة غير ربحية من بنسلفينيا(  

Applicant Address: 100 Barr Harbor Drive, 
West Conshohocken, PA 19428, U.S.A. 

العنوان:   100 بار هاربور درايف، ويست كونشوهوكين، 
بي ايه 19428، 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:
Books featuring information and 
standardization of specifications and the 
methods of testing for the  engineering, 
industrial and allied fields 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
كتب تعرض معلومات وتوحيد للمواصفات وطرق اختبار 

للمجاالت الهندسية والصناعية والمجاالت ذات الصلة 

( 63 )

Date:28/10/2019 التاريخ: 2019/10/28

Trademark No.:37005 العالمة التجارية رقم:  37005

Class: 42 في الصنف: 42

Applicant Name: American Society for Testing 
and Materials (a Pennsylvania non-profit 
corporation)  

بإسم:  اميريكان سوسايتي فور تيستينغ اند ماتيريالز 
)شركة غير ربحية من بنسلفينيا(  

Applicant Address: 100 Barr Harbor Drive, 
West Conshohocken, PA 19428, U.S.A. 

العنوان:   100 بار هاربور درايف، ويست كونشوهوكين، 
بي ايه 19428، 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:
Testing of the goods and services of others for 
the purpose of certification and the establishment 
of standards  and specifications, and providing 
a website featuring information in the field of 
methods of testing,  specifications and standards, 
in the engineering, industrial and allied fields 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اختبار السلع والخدمات لآلخرين بغرض إصدار 

الشهادات ووضع المعايير والمواصفات وتوفير موقع 
على شبكة اإلنترنت يعرض معلومات في مجال طرق 

االختبار والمواصفات والمعايير في  المجاالت الهندسية 
والصناعية والمجاالت   ذات الصلة 
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( 64 )

Date:28/10/2019 التاريخ: 2019/10/28

Trademark No.:37006 العالمة التجارية رقم:  37006

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Tripple S S S For Drinks 
Production and Marketing Company 

بإسم:  شركة تربيل اس اس اس لتصنيع المشروبات 
والتسويق

Applicant Address:Birnbala - Behind the 
Bridge - Hajj Tawfiq Building    

العنوان:  بيرنباال-خلف الجسر- عمارة الحج توفيق 
    0568176471

Applicant for Correspondence:  Birnbala - 
Behind the Bridge - Hajj Tawfiq Building 

عنوان التبليغ: بيرنباال-خلف الجسر- عمارة الحج توفيق 
0568176471

Goods/Services:
Corn( pop),Chips(Cereal 
Products),Petitsfours(cakes),
Popcorn,Beverages,Cocoa Beverages with Milk

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
بوشار ) حب  الذرة (، رقائق ) منتجات حبوب(، بتي فور 

)كعك(، بوشار، مشروبات اساسها الكاكاو، مشروب كاكاو 
مع حليب

( 65 )

Date:28/10/2019 التاريخ: 2019/10/28

Trademark No.:37007 العالمة التجارية رقم:  37007

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Tripple S S S For Drinks 
Production and Marketing Company 

بإسم:  شركة تربيل اس اس اس لتصنيع المشروبات 
والتسويق

Applicant Address:Birnbala - Behind the 
Bridge - Hajj Tawfiq Building   

العنوان:  بيرنباال-خلف الجسر- عمارة الحج توفيق 
    0568176471
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Applicant for Correspondence:  Birnbala - 
Behind the Bridge - Hajj Tawfiq Building

عنوان التبليغ: بيرنباال-خلف الجسر- عمارة الحج توفيق 
0568176471

Goods/Services:
Fruit Nectars, Non alcoholic , Must, Mineral 
Water( beverages), Non Alcoholic Fruit 
Extracts , Fruit Juices,Tables Waters. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
شراب فواكه غير كحولي، عصير عنب، مياه معدنية ) 

مشروبات(، مشروبات عصير فواكه غير كحولي، عصائر 
فواكه، مياه الشرب الصحية ) ماء الينابيع(

( 66 )

Date:29/10/2019 التاريخ: 2019/10/29

Trademark No.:37008 العالمة التجارية رقم:  37008

Class: 4 في الصنف: 4

Applicant Name: ALFAJJARY CO.FOR 
Factories tools&Heavy Equipment

بإسم:  شركة الفجاري لمستلزمات المصانع والمعدات 
الثقيلة

Applicant Address: Bethlehem-Beitfajjar-near 
municapility-mobile:0599274221   

العنوان:  بيت لحم-بيت فجار-بالقرب من بلدية بيت فجار 
جوال 0599274221    

Applicant for Correspondence: 
Bethlehem-Beitfajjar-near municapility-
mobile:0599274221

عنوان التبليغ: بيت لحم-بيت فجار-بالقرب من بلدية بيت 
فجار جوال 0599274221

Goods/Services:
VECHILES OILS AND INDUSTRIAL 
LUBRICATIONS

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
زيوت السيارات والشحوم الصناعية

( 67 )

Date:29/10/2019 التاريخ: 2019/10/29

Trademark No.:37010 العالمة التجارية رقم:  37010

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم:  أبل انك
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Applicant Address:One Apple Park Way, 
Cupertino, California 95014, United States of 
America

العنوان:  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، 
الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Computers  computer hardware  wearable 
computer hardware  handheld computers  tablet 
computers  telecommunications apparatus and 
instruments  telephones  mobile telephones  
smart phones  wireless communication devices 
for the transmission of voice, data, images, 
audio, video, and multimedia content  network 
communication apparatus  handheld digital 
electronic devices capable of providing access 
to the internet and for the sending, receiving, 
and storing telephone calls, electronic mail, and 
other digital data  wearable digital electronic 
devices capable of providing access to the 
internet, for sending, receiving and storing 
of telephone calls, electronic mail, and other 
digital data  smart watches  wearable activity 
trackers  connected bracelets [measuring 
instruments]  electronic book readers  computer 
software  computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top 
boxes, televisions, and audio and video 
players  application development software  
computer game software  downloadable pre-
recorded audio, video and multimedia content  
computer peripheral devices  peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders  wearable computer 
peripherals  wearable peripherals for use 
with computers, mobile telephones  mobile 
electronic devices, smart watches, smart 
glasses, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders  accelerometers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ 

الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ 

الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  أجهزة االتصاالت 
الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور والمحتويات 
الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ 

أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية 
المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن 

اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد 
االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ األجهزة الرقمية 

االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت 
ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية 

والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات 
الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور 

الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ 
البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل 

اعداد او تشكيل او تشغيل او التحكم باألجهزة النقالة 
والهواتف النقالة واألجهزة القابلة للبس والحواسيب 

واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة 
التلفزيون ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوير 

التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية 
ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة 

المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة 

واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية  وسماعات 

االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب 

القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع 
الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 

والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 

أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس 
المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات
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altimeters  distance measuring apparatus  
distance recording apparatus  pedometer  
pressure measuring apparatus  pressure 
indicators  monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smart phones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders  smart glasses  
3D spectacles  eyeglasses  sunglasses  spectacle 
lenses  optical glass  optical goods  optical 
apparatus and instruments  cameras  flashes for 
cameras  display screens for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, and audio and video players and 
recorders  keyboards, mice, mouse pads, printers, 
disk drives, and hard drives  sound recording and 
reproducing apparatus  digital audio and video 
players and recorders  audio speakers  audio 
amplifiers and receivers  motor vehicle audio 
apparatus  voice recording and voice recognition 
apparatus  earphones  headphones  microphones  
televisions  television receivers and monitors  
set top boxes  radios  radio transmitters and 
receivers  global positioning systems (GPS 
devices)  navigational instruments  remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart 
glasses, audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems  wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart 
glasses, audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems  data storage 
apparatus  computer chips  encoded credit cards 
and card readers  electronic payment and point 
of transaction terminals  encoded credit cards 
and card readers  electronic payment and point of 
transaction terminals  batteries  battery chargers  
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with all of the aforesaid 
goods  interfaces for computers, computer

الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات 
مراقبة وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس 
وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف 

الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 

التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات 
الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات 

الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ المنتجات 
البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات 

للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب وأجهزة الهاتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 
التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات 

المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 
والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛ 

أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم 
واستقبال الصوت؛ أجهزة صوتية خاصة بالمركبات؛ أجهزة 
التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات 
الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال 

وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة 
إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة الخاصة باألنظمة 

م 
ّ
العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة تحك

للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات 

الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة 

التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة 
الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب 

والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات 

الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 
العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 

أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ بطاقات االئتمان 
المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة 
في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان 

المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة 
في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ البطاريات؛ أجهزة 

شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك 
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات 
االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها
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peripherals, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set 
top boxes, and audio and video players and 
recorders  protective films adapted for computer 
screens  covers, bags, cases, sleeves, straps and 
lanyards for computers, mobile telephones, 
mobile digital electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart 
glasses, earphones, headphones, set top boxes, 
and audio and video players and recorders  
selfie sticks  chargers for electronic cigarettes  
electronic collars to train animals  electronic 
agendas  apparatus to check stamping mail  
cash registers  mechanisms for coin-operated 
apparatus  dictating machines  hemline 
markers  voting machines  electronic tags for 
goods  prize selection machines  facsimile 
machines  weighing apparatus and instruments  
measures  electronic notice boards  measuring 
apparatus  wafers [silicon slices]  integrated 
circuits  amplifiers  fluorescent screens  remote 
controls  lights conducting filaments [optical 
fibers]  electric installations for the remote 
control of industrial operations  lightning 
arresters  electrolyzers  fire extinguishers  
radiological apparatus for industrial purposes  
life saving apparatus and equipment  whistle 
alarms  animated cartoons  egg-candlers  dog 
whistles  decorative magnets  electrified 
fences  portable remote-controlled car 
retarders  electrically heated socks  electronic 
voice command and recognition apparatus 
for controlling the operations of consumer 
electronics devices and residential systems  
personal digital assistants  heat regulating 
apparatus  thermostats  monitors, sensors, 
and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems  electric 
regulating apparatus  electric light regulators 
(dimmers)  lighting control apparatus  electrical 
outlets  electrical and electronic switches  
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring 
systems  smoke and carbon monoxide detectors  
electric and electronic locks and latches for 
doors and windows  electric and electronic 
controls for garage doors  residential security 
and surveillance systems. 

مع كافة المنتجات السابقة؛ واجهات بينية للحواسيب 
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة 

واألجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 

التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات 

الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ 
واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة 

واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة واالجهزة االلكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 
االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن 

الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب 
الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة لفحص 
البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي 
تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ 
آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ 
آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس 

الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة 
القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ 

مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم عن 
بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ 

المنشآت الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية 
؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات 
الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة 

ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ 
أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات 

للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقل 
المتحكم بها عن بعد؛ الجوارب التي تحّمى كهربائًيا؛ 

األجهزة اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف على 
الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية 

االستهالكية ونظم المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية 
الشخصية؛  اجهزة تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات 

الحرارة(؛  شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة  
وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم 
الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية )خافتات الضوء(؛ 
اجهزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح 
الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار 

ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف 
عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة 

باألبواب والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم 
كهربائية والكترونية ألبواب المرآب ؛ انظمة امن ومراقبة 

المباني السكنية. 
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( 68 )

Date:29/10/2019 التاريخ: 2019/10/29

Trademark No.:37011 العالمة التجارية رقم:  37011

Class: 42 في الصنف: 42

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم:  أبل انك

Applicant Address:One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of America

العنوان:  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، 
الواليات المتحدة األمريكية  

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:
Design and development of computer hardware, 
software, peripherals, and computer and video 
games  computer hardware and software 
consulting services  computer programming  
design of computer databases  electronic data 
storage  cloud computing services  rental of 
computer hardware, software, and peripherals  
providing online non-downloadable software  
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications  computer 
security and data security consultancy  data 
encryption services  providing computer 
hardware or software information online  
maintenance, repair and updating of 
computer hardware, software, peripherals, 
and applications  technical support services, 
diagnosing and troubleshooting of computer 
hardware and software problems, and computer 
help desk services  website creation, design, 
and maintenance services  website hosting 
services  providing search engines for obtaining 
data via the internet and other electronic 
communications networks  creating indexes of 
online information, sites and other resources 
available on the Internet and other electronic 
communications networks cartography and 
mapping services  providing

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية 
واألجهزة الطرفية المحلقة بالحواسيب وألعاب الحاسوب 

والفيديو؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالعتاد و 
البرمجيات الحاسوبية؛ برمجة الحاسوب؛ تصميم قواعد 
البيانات الحاسوبية؛ تخزين البيانات إلكترونيًا؛ خدمات 

الحوسبة السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 
واألجهزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة 

)ان-الين( غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية 
لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ 

االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن البيانات؛ 
خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن العتاد 

الحاسوبي والبرمجيات مباشرة )ان-الين(؛ صيانة وإصالح 
وتحديث العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية 

الملحقة والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص 
مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها 
وإصالحها وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء 
المواقع اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ خدمات 

استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث 
للحصول على البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات 

التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة 
)ان-الين( والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة 
اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ خدمات 

رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير بوابة على اإلنترنت 
تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات 

وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ توفير بوابة على
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an Internet portal allowing users to preview 
and download electronic books, publications, 
and other documents  providing an Internet 
portal allowing users to preview and download 
electronic books, publications, and other 
documents  scientific and technological 
services  industrial design services  industrial 
analysis and research services  medical research  
medical laboratories  information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 

اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية 
والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ الخدمات 

العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ 
خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛ 

خدمات المختبرات الطبية؛ خدمات تقديم المعلومات 
والنصح واالستشارات المرتبطة بكل ما سبق ذكره. 

( 69 )

Date:30/10/2019 التاريخ: 2019/10/30

Trademark No.:37015 العالمة التجارية رقم:  37015

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: RABAYA ROZY COMPANY 
FOR TRADE AND INVESTMENT

بإسم:  شركة ربايعة و رزي للتجارة واالستثمار

Applicant Address:JENIN -NABLUS STREET       0569901901 :العنوان:  جنين - شارع نابلس- جوال

Applicant for Correspondence:  JENIN 
-NABLUS STREET

عنوان التبليغ: جنين - شارع نابلس- جوال: 0569901901

Goods/Services:
 Aprons [clothing], clothing [pants’ Babies , 
Berets, paper of not, Boas [necklets] , Breeches 
for wear, Camisoles , Caps [headwear], 
Chasubles , Clothing , Clothing for gymnastics 
, Cuffs , clothing’ , Hats, Knitwear [clothing], 
Mantillas , Mittens, Neckties, Overalls , 
Pelerines , Pockets for clothing , Shirt fronts , 
Shirt yokes , Shirts , Short-sleeve shirts , Skirts 
, Sweaters , Trousers , Uniforms , Waterproof 
clothing.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مراييل ) مالبس (، سراوويل لالطفال ) مالبس (،بيرية 

) قبعات مستديرة مسطحة (، مراييل لالطفال غير 
مصنوعة من الورق،وشاحات،بنطالونات قصيرة ) مالبس 

(،قميصوالت سترات نسائية قصيرة، قبعات) اغطية 
للراس (، عباءات، مالبس، مالبس للرياضة البدنية، 

زمامات االكمام، مالبس لراكبي الدراجات، قبعات، مالبس 
محبوكة،طرحات، قفازات، ربطات عنق،افرهوالت، وشاحات، 
جيوب المالبس، صدر القميص، ياقات قمصان، قمصان، 

قمصان قصيرة االكمام،تنانير، سترات،بناطيل،ازياء 
موحدة،مالبس مضاضة للماء،
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( 70 )

Date:30/10/2019 التاريخ: 2019/10/30

Trademark No.:37017 العالمة التجارية رقم:  37017

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: Davidoff & Cie SA  بإسم:  ديفيدوف اند سي اس اي

Applicant Address:2 rue de Rive, CH-1200 
Geneve, Switzerland                   

العنوان:  2 شارع ريف، سي-اتش 1200 جنيف، 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:
Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured tobacco products tobacco 
substitutes, none being for medicinal or 
curative purposes cigarettes electronic 
cigarettes liquid solutions for electronic 
cigarettes smokers› articles, cigarette lighters 
ashtrays matches.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ سواء المصنع او غير المصنع، منتجات التبغ، بدائل 
التبغ ليست الغراض طبية وال عالجية، السجائر، السجائر 

االلكترونية، محاليل سائلة للسجائر االلكترونية، لوازم 
المدخنين ووالعات السجائر، المنافض، الكبريت. 

( 71 )

Date:30/10/2019 التاريخ: 2019/10/30

Trademark No.:37018 العالمة التجارية رقم:  37018

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: Davidoff & Cie SA  بإسم:  ديفيدوف اند سي اس اي

Applicant Address:2 rue de Rive, CH-1200 
Geneve, Switzerland                   

العنوان:  2 شارع ريف، سي-اتش 1200 جنيف، 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
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Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured tobacco products tobacco 
substitutes, none being for medicinal or 
curative purposes cigarettes electronic 
cigarettes liquid solutions for electronic 
cigarettes smokers› articles, cigarette lighters 
ashtrays matches.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ سواء المصنع او غير المصنع، منتجات التبغ، بدائل 
التبغ ليست الغراض طبية وال عالجية، السجائر، السجائر 

االلكترونية، محاليل سائلة للسجائر االلكترونية، لوازم 
المدخنين ووالعات السجائر، المنافض، الكبريت. 

( 72 )

Date:30/10/2019 التاريخ: 2019/10/30

Trademark No.:37020 العالمة التجارية رقم:  37020

Class: 20 في الصنف: 20

Applicant Name: ALBezrah Trading Co بإسم:  شركة البزره التجارية 

Applicant Address:Nablus /MOHAMOUD 
ABBAS STREET   

العنوان:  نابلس/شارع محمود عباس    

Applicant for Correspondence:  Nablus /
MOHAMOUD ABBAS STREET

عنوان التبليغ: نابلس/شارع محمود عباس

Goods/Services:
HOUSEHOLD OR KITCHEN UTENSILS 
AND CONTAINERS,COMBS AND 
SPONGES ,BRUSHES.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ادوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ،امشاط 

واسفنج،فراشي
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( 73 )

Date:30/10/2019 التاريخ: 2019/10/30

Trademark No.:37021 العالمة التجارية رقم:  37021

Class: 21 في الصنف: 21

Applicant Name: ALBezrah Trading Co بإسم:  شركة البزره التجارية 

Applicant Address:Nablus /MOHAMOUD 
ABBAS STREET   

العنوان:  نابلس/شارع محمود عباس    

Applicant for Correspondence:  Nablus /
MOHAMOUD ABBAS STREET

عنوان التبليغ: نابلس/شارع محمود عباس

Goods/Services:
Houseware,Home Accessories

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ادوات منزلية.اكسسوارات منزلية

( 74 )

Date:30/10/2019 التاريخ: 2019/10/30

Trademark No.:37023 العالمة التجارية رقم:  37023

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Rabee Nabil «Rabee Alghazi» 
Alhaj Abed

بإسم:  ربيع نبيل »ربيع الغازي« الحاج عبد

Applicant Address:Ramallah - Almasyoun - 
Alnahda Neighborhood   

العنوان:  رام الله - الماصيون - حي النهضة    
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Applicant for Correspondence:  Ramallah - 
Almasyoun - Alnahda Neighborhood

عنوان التبليغ: رام الله - الماصيون - حي النهضة

Goods/Services:
Television Programmes (Production of radio and-)

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
إنتاج برامج الراديو والتلفزيون

( 75 )

Date:31/10/2019 التاريخ: 2019/10/31

Trademark No.:37025 العالمة التجارية رقم:  37025

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: SINAMEES COMPANY 
FOR FOOD 

بإسم:  شركة سيناميس للمواد الغذائية والتموينية

Applicant Address:alhawwoz        0599117757 العنوان:  الخليل الحاووز االول

Applicant for Correspondence:  alhawwoz 0599117757 عنوان التبليغ: الخليل الحاووز االول

Goods/Services:
FLAKES MADE FROM POTATO OR CORN 
FLOWER /RICE/SUGAR/PASTERY/SPICES/
COFFEE/POP CORN

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
رقائق مصنوعة من طحين الذرة او البطاطا/األرز/السكر/

المعجنات/البهارات/القهوة ذرة منفوشة)بوشار(

( 76 )

Date:31/10/2019 التاريخ: 2019/10/31

Trademark No.:37026 العالمة التجارية رقم:  37026

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: SINAMEES COMPANY 
FOR FOOD 

بإسم:  شركة سيناميس للمواد الغذائية والتموينية

Applicant Address:alhawwoz        0599117757 العنوان:  الخليل الحاووز االول
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Applicant for Correspondence:  alhawwoz 0599117757 عنوان التبليغ: الخليل الحاووز االول

Goods/Services:
MILK PRODUCTS/CANNED MEAT 
AND VEGETABLES/VEGETABLE OILS /
TAHEANA/PACKEGED MEAT/JAMS/
JELLO

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
منتجات الحليب/اللحوم والخضار المعلبة/الزيوت النباتية/

الطحينة /لحوم مطهية مغلفة/المربيات/الجلي

( 77 )

Date:31/10/2019 التاريخ: 2019/10/31

Trademark No.:37027 العالمة التجارية رقم:  37027

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: SINAMEES COMPANY 
FOR FOOD 

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

Goods/Services:
BEANS /FRESH FRUITS

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الحبوب /الفواكه الطازجة

( 78 )

Date:31/10/2019 التاريخ: 2019/10/31

Trademark No.:37028 العالمة التجارية رقم:  37028

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name:  Al  Titi Optical Company  بإسم:  شركة التيتي للبصريات عادية عامة

Applicant Address:Ramallah Alnahda Street Al 
Bakri Building 2nd Floor    

العنوان:  رام الله شارع النهضة  عمارة البكري ط 2      
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Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Alnahda Street Al Bakri Building 2nd Floor 

عنوان التبليغ: رام الله شارع النهضة  عمارة البكري ط 2  

Goods/Services:
 Cases (Eyeglass) , Cases (Pince-nez) , Chains 
(Eyeglass) , Contact lenses , Containers for 
contact lenses , Correcting lenses [optics] , 
Eyeglass cords , Eyeglass frames , Eyeglasses 
, Eyepieces , Lenses (Optical) , Optical glass , 
Spectacles [optics] , Sunglasses 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
علب للنظارات، علب للنظارات األنفية، سالسل نظارات، 

عدسات الصقة، أوعية للعدسات الالصقة، عدسات تقويم 
البصر ) بصرية (، خيوط للنظارات، أطر للنظارات، نظارات، 

عدسات عينية، عدسات بصرية، زجاج بصريات، نظارات 
بصرية، نظارات شمسية 

( 79 )

Date:03/11/2019 التاريخ: 2019/11/03

Trademark No.:37033 العالمة التجارية رقم:  37033

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Mohammad Asa`d 
Mohammad AL Badarneh

بإسم:  محمد أسعد محمد البدارنة

Applicant Address:Yabed -Petrol Street       0597546266 :العنوان:  يعبد - شارع الكازية - جوال

Applicant for Correspondence:  Yabed -Petrol Street عنوان التبليغ: يعبد - شارع الكازية - جوال: 0597546266

Goods/Services:
Mineral Water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مياه معدنية

( 80 )

Date:04/11/2019 التاريخ: 2019/11/04

Trademark No.:37034 العالمة التجارية رقم:  37034

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Motaz Eid Mohamed 
Hussein Siaj

بإسم:  معتز عيد محمد حسين  سياج 
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Applicant Address:hebron iben rushd circle       0598888129 العنوان:  الخليل /دوار ابن رشد

Applicant for Correspondence:  hebron iben 
rushd circle

عنوان التبليغ: الخليل /دوار ابن رشد 0598888129

Goods/Services:
clothing and shoes

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس واالحذية 

( 81 )

Date:04/11/2019 التاريخ: 2019/11/04

Trademark No.:37035 العالمة التجارية رقم:  37035

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: AL ZUGHIBI 
ALTERNATIVE ENERGY COMPANY

بإسم:  شركة الزغيبي للطاقة البديلة 

Applicant Address:JENIN / HY ALbasateen / 
fatemah khatoon  ST    

العنوان:  جنين / حي البساتين / شارع فاطمة خاتون
جوال: 0569273983    

Applicant for Correspondence:  JENIN / HY 
ALbasateen / fatemah khatoon  ST 

عنوان التبليغ: جنين / حي البساتين / شارع فاطمة خاتون 
جوال: 0569273983

Goods/Services:
Switches electric and transformers , circuit 
breakers

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، محوالت الكهرباء 

( 82 )

Date:04/11/2019 التاريخ: 2019/11/04

Trademark No.:37036 العالمة التجارية رقم:  37036

Class: 16 في الصنف: 16

Applicant Name: AL ZUGHIBI 
ALTERNATIVE ENERGY COMPANY

بإسم:  شركة الزغيبي للطاقة البديلة 
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Applicant Address:Jenin - Hy Albasateen - 
Fatmah khatoon ST    

العنوان:  جنين - حي البساتين - شارع فاطمة خاتون - 
جوال: 0569273983    

Applicant for Correspondence:  Jenin - Hy 
Albasateen - Fatmah khatoon ST 

عنوان التبليغ: جنين - حي البساتين - شارع فاطمة خاتون 
- جوال: 0569273983

Goods/Services:
Tissues of paper for removing make-up,Towels 
of paper ,Toilet paper

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مناديل من الورق، مناشف من الورق، ورق تواليت 

( 83 )

Date:04/11/2019 التاريخ: 2019/11/04

Trademark No.:37037 العالمة التجارية رقم:  37037

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: G?KTURK ME?RUBAT 
BAHARAT GIDA T?CARET LTD.?T?. 

بإسم:  غوكتورك ميسروبات باهارات غيدا تيكاريت 
ليمتد.إس تي آي. 

Applicant Address:BUYUKDALYAN MAH.2 
KUME EVLER SOK. NO:63 -2 ?C KAPI 
NO:A ANTAKYA HATAY TURKEY

العنوان:  بويوكداليان ماه.2 كومي إيلفير إس أوه كيه. 
نمبر:63 2- آي سي كابي نمبر:إيه أنطاكيا هاتاي تركيا  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Mineral water, spring water, table water, soda 
water.Fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks.Energy 
drinks  protein-enriched sports beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية، ماء الينابيع، ماء المائدة، ماء الصودا. 

عصائر الفواكه والخضروات، مركزات الفواكه والخضروات 
ومستخلصات لصنع المشروبات، مشروبات غازية غير كحولية. 

مشروبات الطاقة؛ مشروبات رياضية غنية بالبروتين 

( 84 )

Date:04/11/2019 التاريخ: 2019/11/04

Trademark No.:37038 العالمة التجارية رقم:  37038
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Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: G?KTURK ME?RUBAT 
BAHARAT GIDA T?CARET LTD.?T?. 

بإسم:  غوكتورك ميسروبات باهارات غيدا تيكاريت 
ليمتد.إس تي آي. 

Applicant Address:BUYUKDALYAN MAH.2 
KUME EVLER SOK. NO:63 -2 ?C KAPI 
NO:A ANTAKYA HATAY TURKEY

العنوان:  بويوكداليان ماه.2 كومي إيلفير إس أوه كيه. 
نمبر:63 2- آي سي كابي نمبر:إيه أنطاكيا هاتاي تركيا  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Mineral water, spring water, table water, soda 
water.Fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks.Energy 
drinks  protein-enriched sports beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية، ماء الينابيع، ماء المائدة، ماء الصودا. 

عصائر الفواكه والخضروات، مركزات الفواكه والخضروات 
ومستخلصات لصنع المشروبات، مشروبات غازية غير 

كحولية. مشروبات الطاقة؛ مشروبات رياضية غنية 
بالبروتين 

( 85 )

Date:04/11/2019 التاريخ: 2019/11/04

Trademark No.:37040 العالمة التجارية رقم:  37040

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: JAPAN TOBACCO INC.    .بإسم:  جابان توباكو انك

Applicant Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-
ku, Tokyo, Japan

العنوان:   2-2-1 تورانومون, ميناتو-كو, طوكيو, اليابان  

Applicant for Correspondence: 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:
Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured smoking tobacco, pipe 
tobacco, hand rolling tobacco,  chewing 
tobacco, snus tobacco cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos snuff smokers› 
articles  included in Class 34 cigarette papers, 
cigarette tubes and matches

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ, سواء مصنع او غير مصنع؛ تبغ التدخين, تبغ 

الغاليين, تبغ اللف اليدوي, تبغ المضغ, تبغ السعوط 
)الشّمة(؛ السجائر, السجائر االلكترونية, سيجار, 
سيجاريلو )سيجار رفيع(, سعوط   )الشّمة(؛ ادوات 

المدخنين في الصنف 34؛ ورق السجائر, ورق السجائر 
الملفوف مسبقا واعواد الثقاب 
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( 86 )

Date:04/11/2019 التاريخ: 2019/11/04

Trademark No.:37041 العالمة التجارية رقم:  37041

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: ABU ZENA FOR CANDIES 
AND SWEETS

بإسم:  شركة أبو زينة للسكاكر والحلويات

Applicant Address:HEBRON TAFFOUH       0568933301 العنوان:  الخليل اول تفوح

Applicant for Correspondence:  HEBRON 
TAFFOUH

عنوان التبليغ: الخليل اول تفوح 0568933301

Goods/Services:
fruit jellies

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
جلي الفواكه

( 87 )

Date:05/11/2019 التاريخ: 2019/11/05

Trademark No.:37042 العالمة التجارية رقم:  37042

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: The Procter & Gamble Company  بإسم:  ذا بروكتر اند جامبيل كومباني

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

العنوان:  ون بروكتر اند جامبل بالزا، سنسيناتي أوهايو 
45202، الواليات المتحدة األمريكية.                     

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 

Goods/Services:
Skin care preparations  cosmetics  preparations 
for the care, treatment and beautification of the 
skin  preparations for the care, treatment and 
beautification of the hair  preparations for the 
care, treatment and beautification of the body. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات العناية بالبشرة، مستحضرات التجميل، 

مستحضرات لعناية وعالج وتجميل الجلد، مستحضرات 
لرعاية وعالج وتجميل الشعر، مستحضرات لعناية وعالج 

وتجميل الجسم. 
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( 88 )

Date:05/11/2019 التاريخ: 2019/11/05

Trademark No.:37043 العالمة التجارية رقم:  37043

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم:  أبل انك

Applicant Address:One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of America

العنوان:  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، 
الواليات المتحدة األمريكية  

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:
Computers  handheld computers  tablet 
computers  telecommunications apparatus and 
instruments  telephones  mobile telephones  
smartphones  smartwatches  smartglasses  
smart rings  wearable activity trackers  
connected bracelets [measuring instruments]  
electronic book readers  computer software  
computer software for setting up, configuring, 
operating and controlling computers, computer 
peripherals, mobile devices, mobile telephones, 
smartwatches, smartglasses, wearable devices, 
earphones, headphones,  televisions, set top 
boxes,  audio and video players and recorders, 
home theatre systems, and entertainment 
systems  application development software  
downloadable computer game software  
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content  wearable peripherals for 
use with computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
smart rings, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders  biometric identification 
and authentication apparatus   virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets  3D spectacles  
eyeglasses  sunglasses  spectacle lenses  optical

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الحواسيب؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب 

اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ 
الساعات الذكية؛ النظارات الذكية؛ الخواتم الذكية؛ أجهزة 
متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات 
قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ 

البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل او 
تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة الطرفية 

الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقالة والهواتف النقالة 
والساعات الذكية والنظارات الذكية واألجهزة القابلة 

للبس وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 
وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه؛ 

برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ 
المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات 

ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ 
األجهزة الطرفية القابلة للبس لالستعمال مع الحواسيب 

والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة والساعات 
الذكية والنظارات الذكية والخواتم الذكية وسماعات 

االذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة 

والكشف البيومترية؛ شاشات عرض والنظارات الواقية 
وأدوات التحكم والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز 

واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات 
الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ المنتجات
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glass  optical goods  optical apparatus and 
instruments  cameras  flashes for cameras   
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives  sound recording and 
reproducing apparatus  digital audio and 
video players and recorders  audio speakers  
audio amplifiers and receivers  motor vehicle 
audio apparatus  voice recording and voice 
recognition apparatus  earphones  headphones  
microphones  televisions  television receivers 
and monitors  radios  radio transmitters and 
receivers  user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, 
namely electronic control panels, monitors, 
touchscreens, remote controls, docking stations, 
connectors, switches, and voice-activated 
controls  global positioning systems (GPS 
devices)  navigational instruments  navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]  
remote controls for controlling computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, set 
top boxes, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems  wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smart 
watches, smartglasses, earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, 
televisions, set top boxes, speakers, amplifiers, 
home theatre systems, and entertainment 
systems  data storage apparatus  computer 
chips  batteries  battery chargers  electrical 
and electronic connectors, couplers, wires, 
cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones  interfaces 
for computers, computer screens, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders  parts and accessories

البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات 
للكاميرا؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات 

الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت 
األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ 
اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة صوتية خاصة 

بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ 
سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة 

التلفزيون؛ أجهزة استقبال وشاشات تلفزيونية؛ أجهزة 
الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات بينية 

للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن المركبات 
المجهزة بمحركات وتحديدًا لوحات التحكم اإللكترونية 
وشاشات المراقبة وشاشات اللمس وأجهزة التحكم عن 
بعد ومحطات اإلرساء وأجهزة الوصل والمفاتيح وأجهزة 

التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ األجهزة الخاصة 
باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ 

أجهزة المالحة للمركبات ]مجهزة بحواسيب على متنها[؛ 
م للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة 

ّ
أجهزة تحك

واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية سماعات 

األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات 

الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 
المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة 

للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت 

الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 
ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض 

السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة 
تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن 

البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل 
وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء 

والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع 
الحواسيب والهواتف النقالة الحواسيب المحمولة باليد 
األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة 

والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن 
وسماعات الرأس؛ واجهات بينية للحواسيب وشاشات 

الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة 
واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون
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for computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, and headphones  covers, bags, cases, 
sleeves, straps and lanyards for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones and  headphones. 

وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 
قطع وملحقات الحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
بس والساعات 

ّ
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة لل

الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات 
الرأس؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ 

واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة 
واألجهزة االلكترونية النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة 

للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن 
وسماعات الرأس. 

( 89 )

Date:05/11/2019 التاريخ: 2019/11/05

Trademark No.:37044 العالمة التجارية رقم:  37044

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Barenboim-Said for Music  بإسم:  شركة بارنبويم - سعيد للموسيقى / غير الربحية

Applicant Address:An-Nuzha Street 25, Green 
Tower Building, Ramallah, Palestine                   

العنوان:  شارع النزهة 25، عمارة البرج االخضر، رام الله، 
فلسطين                     

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:
Teaching services  entertainment services  
orchestra services  music composition services, 
production of music  arranging and conducting 
of concerts  organization of shows  arranging 
and conducting of workshops and activities 
related to music. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات التعليم، خدمات الترفيه، خدمات االوركسترا، 
خدمات تأليف الموسيقى وانتاج الموسيقى، تنظيم 
وادارة الحفالت الموسيقية، تنظيم العروض، تنظيم 

وادارة ورشات العمل والنشاطات المتعلقة بالموسيقى. 
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( 90 )

Date:05/11/2019 التاريخ: 2019/11/05

Trademark No.:37045 العالمة التجارية رقم:  37045

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Barenboim-Said for Music  بإسم:  بارنبويم-سعيد فاونديشن - مع شعار

Applicant Address:An-Nuzha Street 25, Green 
Tower Building, Ramallah, Palestine                   

العنوان:  شارع النزهة 25، عمارة البرج االخضر، رام الله، 
فلسطين                     

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:
Teaching services  entertainment services  
orchestra services  music composition services, 
production of music  arranging and conducting 
of concerts  organization of shows  arranging 
and conducting of workshops and activities 
related to music. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات التعليم، خدمات الترفيه، خدمات االوركسترا، 
خدمات تأليف الموسيقى وانتاج الموسيقى، تنظيم 
وادارة الحفالت الموسيقية، تنظيم العروض، تنظيم 

وادارة ورشات العمل والنشاطات المتعلقة بالموسيقى. 

( 91 )

Date:05/11/2019 التاريخ: 2019/11/05

Trademark No.:37046 العالمة التجارية رقم:  37046

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: Nathalie Elias Micheal Awad بإسم:  نتالي الياس ميخائيل عواد

Applicant Address:Bethlehem-qbor el atfal st.       العنوان:  بيت لحم شارع قبور االطفال

Applicant for Correspondence:  Bethlehem-
qbor el atfal st.

عنوان التبليغ: بيت لحم شارع قبور االطفال
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Goods/Services:
lipstick.mascara.eye liner.eye shadow.lenses.
face and body cream.highlighter.spray.petfume.
primer.powder.foundation.blades.manicure.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حومرة,مسكارة,رموش,اي شادو,اي 

لينير,هاياليتر,بالشر,مسكارة حواجب,كريمات,سبري,عط
ور,ريش,برايمير,بودرا وفاونديشين,مناكير واظافر,)جميع 

انواع المكياج والعطور(

( 92 )

Date:06/11/2019 التاريخ: 2019/11/06

Trademark No.:37047 العالمة التجارية رقم:  37047

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: Gross Domestic Product for 
Tourism Company Ltd. 

بإسم:  شركة جروس دومستك برودكت المساهمة 
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address:Palestine - Bethlehem - 
Caritas st.

العنوان:  فلسطين - بيت لحم - شارع الكاريتاس  

Applicant for Correspondence:  Bethlehem - st. 
Jerusalem  Hebron - Rock Law Firm 

عنوان التبليغ: بيت لحم - شارع القدس الخليل - مكتب 
روك للمحاماة 

Goods/Services:
Accommodation bureaux [hotels, boarding 
houses] , Bar services , Boarding house bookings 
, Boarding houses , Homes (Tourist) , Hotel 
reservations , Hotels , Motels , Rental of meeting 
rooms , Rental of temporary accommodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مكاتب تأمين اإلقامة )الفنادق والنزل(، خدمات الحانات 
)البارات(، حجز النزل، النزل، أماكن اقامة السياح، الحجز 

في الفنادق، الفنادق، الفنادق الصغيرة، تأجير غرف 
االجتماعات، تأجير أماكن االقامة المؤقت. 

( 93 )

Date:06/11/2019 التاريخ: 2019/11/06

Trademark No.:37048 العالمة التجارية رقم:  37048
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Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: Gross Domestic Product for 
Tourism Company Ltd. 

بإسم:  شركة جروس دومستك برودكت المساهمة 
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address:Palestine - Bethlehem - 
Caritas st.

العنوان:  فلسطين - بيت لحم - شارع الكاريتاس  

Applicant for Correspondence:  Bethlehem - st. 
Jerusalem  Hebron - Rock Law Firm 

عنوان التبليغ: بيت لحم - شارع القدس الخليل - مكتب 
روك للمحاماة 

Goods/Services:
Accommodation bureaux [hotels, boarding 
houses] , Bar services , Boarding house 
bookings , Boarding houses , Homes (Tourist) 
, Hotel reservations , Hotels , Motels , Rental 
of meeting rooms , Rental of temporary 
accommodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مكاتب تأمين اإلقامة )الفنادق والنزل(، خدمات الحانات 
)البارات(، حجز النزل، النزل، أماكن اقامة السياح، الحجز 

في الفنادق، الفنادق، الفنادق الصغيرة، تأجير غرف 
االجتماعات، تأجير أماكن االقامة المؤقت. 

( 94 )

Date:06/11/2019 التاريخ: 2019/11/06

Trademark No.:37049 العالمة التجارية رقم:  37049

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: Gross Domestic Product for 
Tourism Company Ltd. 

بإسم:  شركة جروس دومستك برودكت المساهمة 
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address:Palestine - Bethlehem - 
Caritas st.

العنوان:  فلسطين - بيت لحم - شارع الكاريتاس  

Applicant for Correspondence:  Bethlehem - st. 
Jerusalem  Hebron - Rock Law Firm 

عنوان التبليغ: بيت لحم - شارع القدس الخليل - مكتب 
روك للمحاماة 

Goods/Services:
Accommodation bureaux [hotels, boarding 
houses] , Bar services , Boarding house bookings 
, Boarding houses , Homes (Tourist) , Hotel 
reservations , Hotels , Motels , Rental of meeting 
rooms , Rental of temporary accommodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مكاتب تأمين اإلقامة )الفنادق والنزل(، خدمات الحانات 
)البارات(، حجز النزل، النزل، أماكن اقامة السياح، الحجز 

في الفنادق، الفنادق، الفنادق الصغيرة، تأجير غرف 
االجتماعات، تأجير أماكن االقامة المؤقت. 
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( 95 )

Date:06/11/2019 التاريخ: 2019/11/06

Trademark No.:37050 العالمة التجارية رقم:  37050

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: Hatiem Naser Ahmad Al 
Sharbati 

بإسم:  حاتم ناصر أحمد الشرباتي 

Applicant Address:hebron-health roundabout-
khayat bullding-ground floor

العنوان:  الخليل- دوار الصحة- عمارة الخياط- الطابق 
االراضي  

Applicant for Correspondence:  ramallah-al 
birah-al shrafeh-gemzo street- nadi al sayarat al 
flistinee bulling 

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

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, cereal seeds, unprocessed, flaxseed for 
animal consumption, flaxseed meal for animal 
consumption, grains(cereals), grains for animal 
consumption, grains(seeds), plant seeds 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الغالل 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(. بذور حبوب 
غير معالجة، بذور الكتان لإلستهالك الحيواني، وجبات بذور 
الكتان لإلستهالك الحيواني، غالل)حبوب(، غالل لإلستهالك 

الحيواني، غالل )بذور(، بذور نباتات. 

( 96 )

Date:06/11/2019 التاريخ: 2019/11/06

Trademark No.:37051 العالمة التجارية رقم:  37051

Class: 5 في الصنف: 5



63 2020/3/5العــدد الثـالثـون

Applicant Name: Hatem Nasser ahmad 
Sharabati 

بإسم:  حاتم ناصر احمد الشرباتي 

Applicant Address:Hebron-health roundabout-
khayat buIlding-Ground floor

العنوان:  الخليل-دوار الصحة-عمارة الخياط-الطابق االرضي  

Applicant for Correspondence:  Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

عنوان التبليغ: رام الله -البيرة -الشرفة- شارع جمزو- بجانب 
نادي السيارات 

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,acaricides
,algicides,bacterial poisons,bacterial 
pareparations for medical and veterinary use,
biocides,carbolineum{parasiticide},
fungicides,germicides,insecticides,
parasiticides,pesticides,weedkillers.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات صيدالنية وبيطرية مستحضرات صحية 

لغايات طبية مواد وأغذية حمية معدة لألستعمال الطبي 
أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال,مكمالت للحمية 

الغذائية لالنسان والحيوان لصقات ومواد ضماد مواد 
حشو األنسان وشمع طب األنسان مطهرات مستحضرات 

البادة الحشرات والحيوانات الضارة مبيدات فطريات 
ومبيدات أعشاب,مبيدات القرد,مبيدات طحالب,سموم 

بكتيرية,مستحضرات بكتيرية,مستحضرات 
بكتيرية لالستخدام الطبي والبيطري,مبيدات 

حيوية,كربولينيوم,مبيد طفيليات,مبيدات 
فطريات,مبيدات جراثيم,مبيدات حشرات,مبيدات 

طفيليات,مبيدات افات,مبيدات أعشاب ضارة. 

( 97 )

Date:06/11/2019 التاريخ: 2019/11/06

Trademark No.:37054 العالمة التجارية رقم:  37054

Class: 11 في الصنف: 11

Applicant Name: BBLASH COMPANY FOR 
IMPORT AND TRADE HOUSEHOLD GOODS 

بإسم:  شركة كاش ببالش الستيراد وتجارة السلع المنزليه

Applicant Address:nablus bet fourek - jawal 
0599111671   

العنوان:  نابلس - بيت فوريك  جوال 0599111671    

Applicant for Correspondence:  nablus sharee 
sufian amart al saber tabq 5

عنوان التبليغ: نابلس - شارع سفيان عمارة الصابر ط 5
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes.
Accumulators (Heat—) Accumulators 
(Steam —) Acetylene burners Acetylene 
flares Acetylene generators Air conditioners 
for vehicles Air conditioning apparatus 
Air conditioning installations Air cooling 
apparatus Air deodorising apparatus Air driers 
[dryers] Air filtering installations Air or water 
(Ionisation apparatus for the treatment of—) 
Air purifying apparatus and machines Air 
reheaters Air sterilisers Air valves for steam 
heating installations Air vehicles (Lighting 
installations for—) Alcohol burners Anti-
dazzle devices for automobiles [lamp-fittings] 
Anti-glare devices for vehicles [lamp fittings] 
Anti-splash tap nozzles Aquarium filtration  
pparatus Aquarium heaters Aquarium lights Arc 
lamps Ash boxes (Furnace—) Ash conveyor 
installations, automatic Ash pits for furnaces 
Atomic piles Autoclaves [electric pressure 
cookers] Automobile lights Automobiles (Anti-
dazzle devices for—) [lamp fittings] Bakers’ 
ovens Barbecue grills (Lava rocks for use in—) 
Barbecues Bath fittings Bath fittings (Hot air—) 
Bath installations Bath installations (Sauna—) 
Bath linings Bath plumbing fixtures Bath tubs 
Bath tubs for sitz baths Baths (Heaters for—) 
Baths (Spa —) [vessels] Bedwarmers Beverage 
cooling apparatus Bicycle lights Bidets 
Blankets, electric, not for medical purposes 
Boiler pipes [tubes] for heating installations 
Boilers, other than parts of machines Brackets 
for gas burners Bread baking machines Bread 
toasters Bread-making machines Burners 
Burners (Acetylene—) Burners for lamps 
Burners (Gas—) Burners (Germicidal—) 
Burners (Incandescent—)  Burners 
(Laboratory—) Carbon for arc lamps Carpets  
Electrically heated—) Ceiling lights Central 
heating radiators Chambers (Clean—) [sanitary 
installations] Chandeliers Chimney blowers 
Chimney flues Chimneys (Lamp—) Chinese

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

مركمات حرارية مركمات بخار مواقد أسيتيلينية شعالت 
أسيتيلينية مولدات أسيتيلين مكيفات هواء للمركبات 

أجهزة تكييف الهواء منشآت تكييف الهواء أجهزة تبريد 
الهواء أجهزة إزالة الروائح الكريهة من الجو مجففات هواء 

]مجففات[ منشآت ترشيح الهواء أجهزة تأين لمعالجة 
الهواء أو الماء أجهزة ومكنات تنقية الهواء أجهزة إعادة 

تسخين الهواء معقمات هواء صمامات هواء لمنشآت 
التسخين بالبخار منشآت إضاءة المركبات الجوية مواقد 
كحولية معدات مانعة لتوهج مصابيح السيارات ]لوازم 
لمبات[ معدات مانعة لتوهج مصابيح المركبات ]لوازم 

لمبات[ فوهات مانعة النتشار ماء الحنفيات أجهزة ترشيح 
ألحواض تربية األحياء المائية سخانات ألحواض تربية 
األحياء المائية أضواء أحواض السمك مصابيح قوسية 

صناديق رماد األفران منشآت آلية ناقلة للرماد مجامع لرماد 
األفران مفاعالت ذرية أوتوكالف ]طناجر ضغط كهربائية[ 
أضواء للسيارات معدات مانعة لتوهج مصابيح السيارات  

]لوازم لمبات[ أفران للخبازين حجارة بركانية تستخدم 
في الشوايات شوايات لوازم للحمام لوازم تدفئة الحمام 
بالهواء الساخن معدات للحمام  معدات لحمام الساونا 

بطانات للحمام مثبتات مواسير الحمام أحواض استحمام 
)بانيو( أحواض استحمام )بانيو( لالستحمام النصفي 
سخانات للحمامات مغاطس ]أوعية[ للمياه المعدنية 

دفايات فراش أجهزة تبريد المشروبات أضواء للدراجات 
الهوائية شطافات بطانيات كهربائية ليست لغايات 

طبية مواسير ]أنابيب[ المراجل لمنشآت التدفئة مراجل، 
بخالف أجزاء اآلالت مساند للمواقد الغازية مكنات للخْبـز 

محمصات خبز مكنات صنع الخبز مواقد مواقد أسيتيلينية 
مواقد للمصابيح مواقد غازية مواقد مبيدة للجراثيم 

مواقد متوهجة مواقد للمختبرات أعمدة كربون للمصابيح 
القوسية سجاد يدفأ كهربائيًا  أضواء السقف مشعات 

حرارية للتدفئة المركزية حجرات نظيفة ]تمديدات 
صحية[ ثريات منافيخ للمداخن أنابيب للمداخن مداخن 
للمصابيح مصابيح صينية أضواء كهربائية لشجرة عيد 
الميالد أجهزة استشراب ]لألغراض الصناعية[ حجرات 
نظيفة ]تمديدات صحية[ مرشحات )فالتر( كهربائية 

للقهوة مكنات كهربائية لصنع القهوة غاليات )أباريق( 
كهربائية للقهوة محمصات بن ملفات ]أجزاء من معدات 
التقطير أو التسخين أو التبريد[ مكثفات غازية، بخالف 
أجزاء اآلالت منشآت لتكييف الهواء أوعية تبريد أوعية
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lanterns Christmas trees (Electric lights 
for—) Chromatography apparatus [for 
industrial purposes] Clean chambers [sanitary 
installations] Coffee filters, electric Coffee 
machines, electric Coffee percolators, electric 
Coffee roasters Coils [parts of distilling, 
heating or cooling installations] Condensers 
(Gas—), other than parts of machines 
Conditioning air (Installations for—) Containers 
(Refrigerating—) Cookers Cooking apparatus 
and installations Cooking rings Cooking 
utensils, electric Coolers for furnaces Cooling 
appliances and installations Cooling installations 
and machines Cooling installations for liquids 
Cooling installations for tobacco Cooling 
installations for water Cubicles [enclosures 
(Am.)] (Shower —) Curling lamps Cushions 
[pads] (Heating-), electric, not for medical 
purposes Cycle lights Dampers [heating] Deep 
fryers, electric Defrosters for vehicles Defrosting 
windows of vehicles (Heating apparatus 
for—) Dehydrating (Apparatus for—) foodstuffs 
organic materials Dental ovens Deodorising 
apparatus, not for personal use Desalination 
plants Desiccating apparatus Diffusers 
(Light—) Discharge tubes, electric, for lighting 
Disinfectant apparatus Disinfectant dispensers 
for toilets Disinfectant distributors for toilets 
Display cabinets (Refrigerating-) [display cases] 
Disposable sterilization pouches Distillation  
apparatus Distillation columns Diving lights 
Driers (Air—) Driers (Hair—) Drinking water 
(Filters for—) Drip irrigation emitters [irrigation 
fittings] Dryers (Air—) Dryers (Hair—) Drying 
apparatus Drying apparatus and installations 
Drying apparatus for fodder and forage 
Economizers (Fuel —) * Electric appliances for 
making yogurt Electric lamps Electrically heated 
carpets Elements (Heating —) Evaporators 
Expansion tanks for central heating installations 
Extractor hoods for kitchens Fairy lights for 
festive decoration Fans [air-conditioning] Fans 
(Electric—)for personal use Fans [parts of air 
conditioning installations] Faucets for pipes 
(Am.) Feeding apparatus

طهو أجهزة ومعدات طهو حلقات طهو أواني طهو 
كهربائية مبردات لألفران أدوات ومنشآت تبريد منشآت 
وآالت تبريد منشآت تبريد للسوائل منشآت تبريد للتبغ 
منشآت تبريد للماء حجيرات ]مقصورات[ لحمام الدوش 
لمبات تجعيد الشعر وسائد ]كمادات[ تدفئة كهربائية 
ليست لغايات طبية أضواء للدرجات الهوائية مخمدات 

]تدفئة[ مقالي عميقة كهربائية أجهزة إزالة الصقيع 
عن المركبات أجهزة تسخين إلزالة الصقيع عن زجاج 

المركبات أجهزة إلزالة الماء من المواد الغذائية العضوية 
أفران تستخدم في طب األسنان أجهزة إلزالة الروائح 

الكريهة ليست لالستخدام الشخصي وحدات إزالة 
الملوحة أجهزة تجفيف أدوات نشر الضوء أنابيب تفريغ 

كهربائية لإلضاءة أجهزة مطهرة أدوات توزيع المطهرات 
في التواليت أدوات توزيع المطهرات في التواليت خزائن 

عرض مبردة ]صناديق عرض[ أكياس تعقيم تستخدم مرة 
واحدة أجهزة تقطير أعمدة تقطير أضواء للغوص مجففات 

هواء مجففات شعر مرشحات )فالتر( لمياه الشرب أجهزة 
إمداد مياه الري بالتنقيط ]معدات ري[ مجففات هواء 

مجففات شعر أجهزة تجفيف أجهزة ومنشآت تجفيف 
أجهزة لتجفيف العلف والكأل أجهزة للتوفير في وقود 

أجهزة كهربائية لصناعة األلبان مصابيح كهربائية سجاد 
يدفأ كهربائيًا عناصر تسخين أجهزة تبخير خزانات تمدد 

منشآت التدفئة المركزية أغطية شفط للمطابخ أضواء 
سحرية للتزيين في الحفالت مراوح ]لتكييف الهواء[ 

مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي مراوح ]أجزاء من 
منشآت تكييف الهواء[ حنفيات للمواسير أجهزة تغذية 
لمراجل التسخين مسخنات كهربائية لرضاعات األطفال 
فتائل تسخين كهربائية فتائل للمصابيح الكهربائية 
فتائل مغنيسيوم لإلضاءة مرشحات )فالتر( كهربائية 

للقهوة  مرشحات )فالتر( تكييف الهواء مرشحات )فالتر( 
لمياه الشرب مرشحات )فالتر( ]أجزاء من منشآت منزلية أو 
صناعية[ قضبان توهج  مواقد نار منزلية معدات للحمام 

معدات مشكلة لألفران معدات مشكلة لألفران مداخن 
شعالت تستخدم في صناعة الزيت  شعالت مصابيح 

جيب كهربائية ]مشاعل[ أنابيب للمداخن مداخن لمراجل 
التسخين أجهزة رحض خزانات رحض  دفايات كهربائية 

للقدمين دفايات للقدمين ]كهربائية أو غير كهربائية[ 
أجهزة لتجفيف العلف أفران محمولة )مواقد( نوافير  

نوافير للزينة هياكل معدنية لألفران مجمدات قداحات 
تعمل باالحتكاك إلشعال الغاز محمصات فواكه أجهزة 

للتوفير في الوقود
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for heating boilers Feeding bottles (Heaters, 
electric, for—) Filaments, electric (Heating—) 
Filaments for electric lamps Filaments 
(Magnesium—) for lighting Filters (Coffee—), 
electric Filters for air conditioning Filters for 
drinking water Filters [parts of household or 
industrial installations] Fire bars Fireplaces, 
domestic Fittings (Bath—) Fittings, shaped, for 
furnaces Fittings, shaped, for ovens Flare stacks 
for use in the oil industry Flares Flashlights 
[torches] Flues (Chimney—) Flues for heating 
boilers Flushing apparatus Flushing tanks 
Footmuffs, electrically heated  Footwarmers 
[electric or non-electric] Forage drying 
apparatus Forges, portable
Fountains Fountains (Ornamental —) 
Framework of metal for ovens Freezers Friction 
lighters for igniting gas
Fruit roasters Fuel economisers* Fumigation 
apparatus, not for medical purposes Furnace 
ash boxes Furnace grates Furnaces (Coolers 
for—) Furnaces (Cooling vats for—) Furnaces 
(Loading apparatus for—) Furnaces, other than 
for laboratory use Furnaces (Shaped fittings 
for—) Gas apparatus (Regulating and safety 
accessories for—) Gas boilers Gas burners Gas 
burners (Brackets for—) Gas condensers, other 
than parts of machinesGas lamps Gas lighters 
Gas pipes (Regulating and safety accessories 
for—) Gas scrubbers [parts of gas installations] 
Gas scrubbing apparatus Generators 
(Acetylene—) Germicidal burners Germicidal 
lamps for purifying air Glue-heating appliances 
Grates (Furnace—) Griddles [cooking 
appliances] Grills [cooking appliances] Hair 
driers [dryers] Hand drying apparatus for 
washrooms Headlights for automobiles Hearths 
Heaters, electric, for feeding bottles Heaters 
for baths Heaters for heating irons Heaters 
for vehicles Heaters (Immersion —) Heating 
apparatus Heating apparatus, electric Heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles 
Heating apparatus for solid, liquid or gaseous 
fuels Heating boilers Heating cushions [pads], 
electric, not for medical purposes

أجهزة تبخير ليست لغايات طبية صناديق رماد األفران 
مصبعات األفران مبردات لألفران أحواض تبريد لألفران  

أجهزة تلقيم لألفران أفران بخالف المستخدمة في 
المختبرات معدات مشكلة لألفران لوازم تنظيم وسالمة 
أنابيب الغاز  مراجل غاز مواقد غاز مساند لمواقد الغاز  

مكثفات غاز، بخالف أجزاء اآلالت مصابيح غاز قداحات غاز 
لوازم تنظيم وأمان لمواسير الغاز أجهزة غسل الغاز ]أجزاء 

من منشآت الغاز[ أجهزة غسل الغاز  مولدات أسيتيلين 
مواقد مبيدة للجراثيم مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية 
الهواء أدوات تسخين الغراء مصبعات األفران صواني 

شوي ]أجهزة طهو[ شوايات ]أجهزة طهو[ مجففات شعر 
]مجففات[ أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل  أضواء 

أمامية للسيارات مدافئ مركمات حرارية  مبادالت حرارية، 
ليست أجزاء آالت مضخات حرارة أجهزة إعادة توليد الحرارة 
مسخنات كهربائية لرضاعات األطفال  سخانات للحمامات 

سخانات لتسخين المكاوي دفايات للمركبات سخانات 
مغمورة أجهزة تسخين أجهزة تسخين كهربائية أجهزة 

تسخين إلزالة الصقيع عن زجاج المركبات أجهزة لتسخين 
الوقود الصلب أو السائل أو الغازي مراجل تسخين وسائد 

]كمادات[ تدفئة كهربائية ليست لغايات طبية عناصر 
تسخين فتائل تسخين كهربائية منشآت تدفئة منشآت 
تدفئة بالماء الساخن منشآت تسخين ]ماء[ ألواح تسخين 

أغطية شفط للمطابخ أجهزة تدار بالهواء الساخن لوازم 
تدفئة الحمام بالهواء الساخن أفران الهواء الساخن أطباق 
ساخنة قوارير الماء الساخن أرقام مضيئة للمنازل أجهزة 

ترطيب للمشعات الحرارية للتدفئة المركزية حنفيات 
رئيسية للمطافئ أجهزة استحمام للتدليك المائي  

ثالجات ثالجات آالت وأجهزة لصنع الثلج سخانات مغمورة 
مواقد متوهجة  محارق أجهزة تأين لمعالجة الهواء أو 
الماء غاليات  كهربائية لوازم ]مساند[ لألفران أفران  

مواقد ]أفران[ المطبخ مواقد للمختبرات لمبات للمختبرات  
أغلفة المصابيح  مداخن للمصابيح زجاجات مصابيح 

زجاجات كروية للمصابيح شنابر للمصابيح عاكسات ضوء 
المصابيح  مظالت مصابيح مصابيح مواقد للمصابيح 

مصابيح كهربائية مصابيح لإلشارات اإلرشادية للمركبات 
زجاجات كروية للمصابيح حامالت مظالت المصابيح 

فوانيس لإلضاءة مجففات كهربائية للغسيل مراجل 
لحجيرات الغسيل حجارة بركانية تستخدم في الشوايات 
صمامات التحكم في مستوى الخزانات بصيالت مصابيح 
بصيالت مصابيح كهربائية بصيالت لمصابيح اإلشارات 

اإلرشادية للمركبات أدوات نشر الضوء  أجهزة إضاءة 
للصمامات الثنائية
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Heating elements Heating filaments, electric 
Heating installations Heating installations 
(Hot water—) Heating installations [water] 
Heating plates Hoods (Extractor —)for kitchens 
Hot air apparatus Hot air bath fittings Hot 
air ovens Hot plates Hot water bottles House 
numbers (Luminous—) Humidifiers for central 
heating radiators Hydrants Hydromassage bath 
apparatus Ice boxes Ice chests Ice machines 
and apparatus Immersion heaters Incandescent 
burners Incinerators Ionisation apparatus for the 
treatment of air or water Kettles, electric
Kiln furniture [supports] Kilns Kitchen ranges 
[ovens] Laboratory burners Laboratory lamps 
Lamp casings Lamp chimneys Lamp glasses 
Lamp globes Lamp mantles Lamp reflectors 
Lamp shades Lamps Lamps  (Burners for—) 
Lamps (Electric—) Lamps for directional 
signals of automobiles Lamps (Globes for—)
Lampshade holders Lanterns for lighting 
Laundry dryers, electric Laundry room boilers 
Lava rocks for use in barbecue grills Level 
controlling valves in tanks Light bulbs Light 
bulbs, electric Light bulbs for directional signals 
for vehicles Light diffusers Light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus Lighters* Lighters 
(Gas—) Lighting apparatus and installations 
Lighting apparatus for vehicles Lighting 
installations for air vehicles Lights (Diving—) 
Lights, electric, for Christmas trees Lights 
for automobiles Lights for vehicles Loading 
apparatus for furnaces Luminous house numbers 
Luminous tubes for lighting Magnesium 
filaments for lighting Malt roasters Microwave 
ovens [cooking apparatus] Microwave ovens for 
industrial purposes Milk cooling installations 
Miners’ lamps Mixer taps for water pipes 
Nozzles (Anti-splash tap —) Nuclear fuel and 
nuclear moderating material (Installations for 
processing —) Nuclear reactors Oil burners 
Oil lamps Oil-scrubbing apparatus Ornamental 
fountains Oven fittings made of fireclay Oven 
(Microwave-) for industrial purposes Ovens, 
other than for laboratory purposes Ovens 
(Shaped fittings for—) Oxhydrogen burners Pads 
[cushions] (Heating —), electric, not for medical 
purposes Pasteurisers Percolators (Coffee —), 
electric Petrol burners

للضوء ]LED[ قداحات  والعات( قداحات غاز أجهزة 
ومنشآت لإلضاءة أجهزة إضاءة للمركبات منشآت إضاءة 
للمركبات الجوية أضواء للغوص أضواء كهربائية لشجرة 

عيد الميالد أضواء للسيارات أضواء للمركبات أجهزة تلقيم 
لألفران أرقام مضيئة للمنازل أنابيب مضيئة لإلضاءة  
فتائل مغنيسيوم لإلضاءة محمصات الشعير المنبت 

)الملت( أفران ميكروويف ]أجهزة طهو[ أفران ميكروويف 
لألغراض الصناعية معدات تبريد الحليب مصابيح مناجم 
حنفيات خلط لمواسير المياه فوهات مانعة النتشار ماء 

الحنفيات منشآت لمعالجة الوقود النووي والمواد المهدئة 
النووية مفاعالت نووية مواقد زيت مصابيح زيتية أجهزة 

تنقية الزيت نوافير زينة  معدات لألفران مصنوعة من 
صلصال ناري أفران ميكروويف لألغراض الصناعية أفران 

بخالف  المستخدمة في المختبرات معدات مشكلة 
لألفران مواقد أكسي هيدروجين كمادات ]وسائد[ تدفئة 
ليست لغايات طبية معقمات غاليات )أباريق( كهربائية 
للقهوة مواقد بنزين حنفيات ]صنابير[ لخطوط األنابيب  

مواسير ]أجزاء من تمديدات صحية[ دفايات أطباق أطباق 
ساخنة  أضواء جيب كاشفة  مصابيح جيب كهربائية 
دفايات جيب منشآت بلمرة أكياس تعقيم تستخدم 

مرة واحدة  طناجر ضغط كهربائية ]أوتوكالف[ أوعية 
كهربائية ذات مقابض للطهو بالضغط زانات ضغط للماء 
منشآت لمعالجة الوقود والمواد المهدئة النووية مصابيح 

آلالت العرض منشآت لتنقية نفايات المجاري أغطية 
للمشعات الحرارية مشعات حرارية كهربائية مشعات 

حرارية ]للتسخين[ مفاعالت نووية أبراج تنقية للتقطير 
عاكسات ضوء المصابيح عاكسات للمركبات أجهزة وآالت 

تبريد أجهزة ومنشآت تبريد حجرات تبريد حجيرات 
تبريد أوعية تبريد خزائن عرض مبردة ]صناديق عرض[ 
ثالجات أجهزة إعادة توليد الحرارة لوازم تنظيم ألجهزة 
ومواسير الماء أو الغاز  لوازم تنظيم وأمان ألجهزة الغاز 
لوازم تنظيم وأمان لمواسير الغاز لوازم تنظيم وسالمة 

ألجهزة الماء أجهزة إعادة تسخين الهواء محمصات 
محمصات بن أجهزة تحميص أدوات تدوير سياخ الشوي 
سياخ شوي شوايات لوازم السالمة ألجهزة ومواسير الماء 
أو الغاز مصابيح السالمة أجهزة وتمديدات صحية أوعية 

كهربائية ذات مقابض للطهو بالضغط  معدات لحمام 
الساونا أجهزة غسل الغاز ]أجزاء من منشأت الغاز[ أضواء 

كاشفة مقاعد تواليت منشآت لتنقية نفايات المجاري 
حجيرات ]مقصورات[ لحمام الدوش حمامات الدوش 

مغاسل أحواض استحمام )بانيو( لالستحمام النصفي 
مآخذ لألضواء الكهربائية أجهزة إلزالة عسر
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Pipe line cocks [spigots] Pipes [parts of sanitary 
installations] Plate warmers Plates (Hot—) 
Pocket searchlights
Pocket torches, electric Pocket warmers 
Polymerisation installations Pouches 
(Disposable sterilization —)
Pressure cookers [autoclaves], electric Pressure 
cooking saucepans, electric Pressure water 
tanks Processing installations for fuel and 
nuclear moderating material Projector lamps 
Purification installations for sewage
Radiator caps Radiators, electric Radiators 
[heating] Reactors (Nuclear—) Refining 
towers for distillation Reflectors (Lamp—) 
Reflectors (Vehicle—) Refrigerating apparatus 
and machines Refrigerating appliances 
and installations Refrigerating cabinets 
Refrigerating chambers Refrigerating 
containers Refrigerating disply cabinets 
[display cases] Refrigerators Regenerators 
(Heat—) Regulating accessories for water or 
gas apparatus and pipes Regulating and safety 
accessories for gas apparatus Regulating and 
safety accessories for gas pipes Regulating 
and safety accessories for water apparatus 
Reheaters (Air—) Roasters Roasters (Coffee—) 
Roasting apparatus Roasting jacks Roasting 
spits  Rotisseries Safety accessories for 
water or gas apparatus and pipes Safety 
lamps Sanitary apparatus and installations  
Saucepans (Pressure cooking—), electric 
Sauna bath  nstallations Scrubbers [parts of 
gas installations] Searchlights Seats (Toilet—) 
Sewage (Purification installations for—) 
Shower cubicles [enclosures (Am.)] Showers 
Sinks Sitz-baths (Bath tubs for—) Sockets for 
electric lights Softening apparatus (Water—) 
Solar furnaces Solar thermal collectors 
[heating] Spa baths [vessels] Stacks (Flare—)
for use in oil refineries Standard lamps Steam 
accumulators Steam boilers, other than parts 
of machines Steam facial apparatus [saunas] 
Steam generating installations Steamers 
(Fabric-) Sterilizers Stills * Stoves Stoves 
[heating apparatus] Street lamps Structural 
plates for ovens Swimming

الماء أفران شمسية أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية 
الشمسية ]للتسخين[ مغاطس ]أوعية[ للمياه المعدنية 

مداخن شعالت تستخدم في مصافي النفط مصابيح 
قياسية مركمات بخار مراجل بخار،   بخالف أجزاء اآلالت 
أجهزة بخار للوجه ]حمام الساونا[ منشآت توليد البخار 
قدور بخارية اصطناعية معقمات وحدات تقطير مواقد 
مواقد ]أجهزة تسخين[ مصابيح للشوارع ألواح إنشائية 

لألفران أجهزة معالجة برك السباحة بالكلور أجهزة دباغة 
]مفارش شمسية[ حنفيات ]صنابير، سدادات[ ]سطامات[ 
للمواسير حنفيات ]صنابير[ صمامات ثرموستاتية ]أجزاء 
من منشآت تسخين[ محمصات خبز منشآت تبريد للتبغ 
محمصات تبغ أحواض تواليت مقاعد تواليت مراحيض 
متنقلة مراحيض ]دورات مياه[ مشاعل إضاءة مصابيح 

جيب كهربائية أنابيب تفريغ كهربائية لإلضاءة أنابيب 
مضيئة لإلضاءة حجرات منقولة للحمام التركي مصابيح 

األشعة فوق البنفسجية ليست لغايات طبية مباول 
]تجهيزات صحية[ صمامات التحكم في مستوى الخزانات 
صمامات ثرموستاتية ]أجزاء من منشآت تدفئة[ مصابيح 

أمامية للمركبات عاكسات للمركبات مكيفات هواء 
للمركبات معدات مانعة لتوهج مصابيح المركبات  ]لوازم 
لمبات[ أجهزة إزالة الصقيع عن المركبات أجهزة تسخين 
إلزالة الصقيع عن زجاج المركبات أجهزة إضاءة للمركبات 
أضواء للمركبات منشآت وأجهزة تهوية ]تكييف الهواء[ 
معدات تهوية ]تكييف الهواء[ للمركبات أغطية تهوية 

أغطية تهوية للمختبرات محمصات كهربائية لكعكة 
ْب[ 

َ
الوفل ثالجات ضخمة دفايات لألسّرة حلقات شد ]ُجل
لحنفيات المياه مغاسل لليدين ]أجزاء من تمديدات 

صحية[ مغاسل لليدين ]أجزاء من تمديدات صحية[ أوعية 
غسيل أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل دورات مياه 
تمديدات قنوات المياه تمديدات توزيع المياه تمديدات 

ترشيح المياه جهيزات رحض بالماء سخانات ماء سخانات 
ماء ]أجهزة[ أجهزة لسحب المياه لوازم تنظيم ألجهزة 

ومواسير الماء أو الغاز لوازم سالمة ألجهزة ومواسير الماء 
أو الغاز منشآت تنقية الماء أجهزة وآالت لتنقية الماء 
أجهزة ومنشآت إلزالة عسر الماء معقمات ماء منشآت 
إمداد المياه منشآت ري آلية آالت ري ألغراض زراعية 
مواسير مياه للتمديدات الصحية جهزة لتدفق الماء 

الدوامي أجهزة كهربائية لصنع األلبان
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pools chlorinating apparatus Tanning apparatus 
[sun beds] Taps [cocks, spigots] [faucets 
(Am.)] for pipes Taps [faucets] * Thermostatic 
valves [parts of heating installations] Toasters 
Tobacco (Cooling installations for—) Tobacco 
roasters Toilet bowls Toilet seats Toilets, 
portable Toilets [water-closets] Torches for 
lighting Torches  Pocket—), electric Tubes 
(Discharge—), electric, for lighting Tubes 
(Luminous—) for lighting  Turkish bath 
cabinets, portable Ultraviolet ray lamps, 
not for medical purposes Urinals [sanitary 
fixtures] Valves (Level controlling—)in 
tanks Valves (Thermostatic —) [parts of 
heating installations] Vehicle headlights 
Vehicle reflectors Vehicles (Air conditioners 
for-) Vehicles (Anti-dazzle devices for-) 
[lamp fittings] Vehicles (Defrosters for—) 
Vehicles (Heating apparatus for defrosting 
windows of—) Vehicles (Lighting apparatus 
for—) Vehicles (Lights for—) Ventilation 
[air-conditioning] installations and apparatus 
Ventilation [air-conditioning] installations 
for vehicles Ventilation hoods Ventilation 
hoods for laboratories Waffle irons, electric 
Walk-in refrigerators Warming pans Washers 
for water taps Wash-hand basins [parts of 
sanitary installations] Wash-hand bowls [pads 
of sanitary installations] Washing coppers 
Washrooms (Hand drying apparatus for—) 
Water closets Water conduits installations 
Water distribution installations Water filtering 
apparatus Water flushing installations Water 
heaters Water heaters [apparatus] Water 
intake apparatus Water or gas apparatus and 
pipes (Regulating accessories for—) Water or 
gas apparatus and pipes (Safety accessories 
for—) Water purification installations Water 
purifying apparatus and machines Water 
softening apparatus and installations Water 
sterilizers Water supply installations Watering 
installations, automatic Watering machines for 
agricultural purposes Water-pipes for sanitary 
installations Whirlpool-jet apparatus
Yogurt (Electric appliances for making-)
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( 98 )

Date:07/11/2019 التاريخ: 2019/11/07

Trademark No.:37056 العالمة التجارية رقم:  37056

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Abulaban for General Trading Co.  بإسم:  شركة أبولبن للتجاره العامه

Applicant Address:Ramallah Beitunia, Ein 
Areek Street

العنوان:  رام الله بيتونيا شارع عين عريك  

Applicant for Correspondence: Ramallah 
Beitunia, Ein Areek Street

عنوان التبليغ: رام الله بيتونيا شارع عين عريك

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. 

( 99 )

Date:07/11/2019 التاريخ: 2019/11/07

Trademark No.:37057 العالمة التجارية رقم:  37057

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: Company S.O.C Beauty is a general  بإسم:  شركة اس. او. سي للتجميل العادية العامة

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

العنوان:  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية -

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

عنوان التبليغ: رام الله - شارع النزهة  برج رام الله - ط3 
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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. 

( 100 )

Date:07/11/2019 التاريخ: 2019/11/07

Trademark No.:37058 العالمة التجارية رقم:  37058

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: Company S.O.C Beauty is a 
general 

بإسم:  شركة اس. او. سي للتجميل العادية العامة 

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

العنوان:  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية -

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

عنوان التبليغ: رام الله - شارع النزهة  برج رام الله - ط3 

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. 

( 101 )

Date:07/11/2019 التاريخ: 2019/11/07

Trademark No.:37059 العالمة التجارية رقم:  37059

Class: 3 في الصنف: 3
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Applicant Name: Company S.O.C Beauty is a 
general 

بإسم:  شركة اس. او. سي للتجميل العادية العامة 

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

العنوان:  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية -

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

عنوان التبليغ: رام الله - شارع النزهة  برج رام الله - ط3 

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. 

( 102 )

Date:07/11/2019 التاريخ: 2019/11/07

Trademark No.:37060 العالمة التجارية رقم:  37060

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: Company S.O.C Beauty is a 
general 

بإسم:  شركة اس. او. سي للتجميل العادية العامة 

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

العنوان:  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية -

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

عنوان التبليغ: رام الله - شارع النزهة  برج رام الله - ط3 

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. 
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( 103 )

Date:10/11/2019 التاريخ: 2019/11/10

Trademark No.:37063 العالمة التجارية رقم:  37063

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: Orkanza company for import 
Marketing and Manufacturing

بإسم:  شركة اوركنزة لالستيراد والتسويق والتصنيع 

Applicant Address:Jenin - Ya`bad        0599132728:العنوان:  جنين - يعبد- جوال

Applicant for Correspondence:  Jenin - Ya`bad 0599132728:عنوان التبليغ: جنين - يعبد- جوال

Goods/Services:
Tobacco

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
تبغ 

( 104 )

Date:10/11/2019 التاريخ: 2019/11/10

Trademark No.:37065 العالمة التجارية رقم:  37065

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Ahmed SameihAhmed 
Fashafsheh

بإسم:  احمد سميح احمد فشافشه 

Applicant Address:Palestine-Jenin        العنوان:  فلسطين - جنين

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia 
,jawwal building - 6th floor

عنوان التبليغ: نابلس رفيديا، عمارة جوال - الطابق 
السادس

Goods/Services:
Almond confectionery,Beverages (Chocolate-
based—), Beverages (Cocoa-based—), 
Beverages (Coffee-based), Beverages 
(Flavorings [flavourings], other than

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حلوى لوز،مشروبات اساسها الشوكوالتة، مشروبات 

اساسها الكاكاو،مشروبات اساسها القهوة، منكهات 
للمشروبات بخالف الزيوت العطرية ) منكهات (، 

بسكويت، كعك، عجينة كيك، مسحوق كيك، كيك، حلوى،
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essential oils, for—), Biscuits, Buns, Cake 
paste, Cake powder, Cakes,Candy,Caramels 
[candy], Cereal preparations, Chewing 
gum *, Chips [cereal products], Chocolate, 
Chocolate beverages with milk, Chocolate-
based beverages, Cocoa, Cocoa beverages with 
milk, Cocoa products, Cocoa-based beverages, 
Coffee, Confectionery, Cookies, Corn 
flakes,Corn flour, Corn meal, Corn, milled, 
Corn (Pop-), Corn, roasted,  Crackers, Flakes 
(Corn —), Flakes (Maize—), Flour-milling 
products,Pastilles [confectionery], Fondants 
[confectionery], Fruit jellies [confectionery], 
Lozenges [confectionery], Sherbets [ices], 
Snack food (Cereal-based-), Snack food (Rice-
based-), Sugar*, Sugar confectionery.

كراميل ) حلوى (، مستحضرات الحبوب، علكة، رقائق 
) منتجات حبوب (، شوكوالتة، مشروبات شوكوالتة مع 

حليب، مشروبات اساسها الشوكوالتة، كاكاو، مشروبات 
كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، مشروبات اساسها 

الكاكاو، قهوة، حلويات، كعك محلى، رقائق ذرة، دقيق 
ذرة، ذرة مطحونة،بوشار ) حب الذرة (، بسكويت، رقائق 
ذرة، منتجات طحن الدقيق،اقراص سكرية ) حلويات (، 
جلي فواكه ) حلويات (، قطع حلوى )حلويات (،اقراص 
محالة ) حلويات (، شراب ) مثلجات (، وجبات خفيفة 
أساسها الحبوب، وجبات خفيفة اساسها االرز، سكر، 

حلويات السكر.

( 105 )

Date:11/11/2019 التاريخ: 2019/11/11

Trademark No.:37066 العالمة التجارية رقم:  37066

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: United Sugar Company  بإسم:  الشركة المتحدة للسكر

Applicant Address:P.O.Box 23023, Jeddah 
21426, Saudi Arabia

العنوان:  ص.ب 23023، جدة 21426، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760  - 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:
البن، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، الساجو، البن 

اإلصطناعي ؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب، الخبز، الفطائر والحلويات، المثلجات ؛ عسل النحل 

والعسل األسود ؛ الخميرة، مسحوق الخبز  )بيكن باودر( ؛ 
الملح، الخردل ؛ الخل، الصلصات )توابل ( ؛ التوابل، الثلج؛ 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االخضر
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( 106 )

Date:11/11/2019 التاريخ: 2019/11/11

Trademark No.:37067 العالمة التجارية رقم:  37067

Class: 39 في الصنف: 39

Applicant Name: Enterprise Holdings, Inc.  .بإسم:  إنتربرايز هولدينغز، إنك

Applicant Address:600 Corporate Park Drive, St. 
Louis, Missouri 63105, United States of America

العنوان:  600 كوربوريت بارك درايف، أس تي. لويس، 
مايسوري 63105، الواليات المتحدة األمريكية  

Applicant for Correspondence:  Saba Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

فلسطين

Goods/Services:
Vehicle rental and leasing services  and 
reservation services for the rental and leasing 
of vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات تأجير واستئجار المركبات؛ وخدمات الحجز لتأجير 

واستئجار المركبات 

( 107 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37072 العالمة التجارية رقم:  37072

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Groupe Go Sport  بإسم:  غروب غو سبورت

Applicant Address:17 Avenue de La Falaise, 
38360 Sassenage, FRANCE

العنوان:  17 أفينيو دي ال فااليس، 38360 ساسيناج، 
فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Saba Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

فلسطين

Goods/Services:
clothing, sportswear, headgear, footwear, 
sportshoes, lingerie, underwear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس، االلبسة الرياضية، وأغطية الرأس، والبسة القدم، 

االحذية الرياضية، المالبس الداخلية النسائية، المالبس الداخلية 
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( 108 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37073 العالمة التجارية رقم:  37073

Class: 28 في الصنف: 28

Applicant Name: Groupe Go Sport  بإسم:  غروب غو سبورت

Applicant Address:17 Avenue de La Falaise, 
38360 Sassenage, FRANCE

العنوان:  17 أفينيو دي ال فااليس، 38360 ساسيناج، 
فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Saba Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

فلسطين

Goods/Services:
Gymnastics and sports articles (excluding mats) 
for the practice of physical training, or soccer, 
basketball, or handball, volleyball, or rugby, or 
badminton, or squash, or tennis, or table tennis, 
or golf, or athletics, or running, or water sports 
(swimming, diving, boating, windsurfing, 
water-skiing), or mountain sports (skiing, 
snowboarding, hiking, rock climbing), or horse-
riding, or combat sports, or roller skating, or 
skateboarding, or cycling  games, toys, and 
balls  items of sports equipment  sports training 
apparatus  shuttlecocks  quoits  rackets  strings 
for rackets  nets for sports  tennis nets  tables 
for table tennis  golf clubs  hockey sticks  golf 
bags, with or without wheels  golf gloves  
baseball gloves  boxing gloves  punching bags  
fencing gauntlets  fencing masks  fencing 
weapons  items of body protection equipment 
for sports  elbow guards (sports articles)  knee 
guards (sports articles)  protective paddings 
(parts of sports suits)  shin guards (sports 
articles)  weight lifting belts (sports articles)  
body-building apparatus  discuses for sports  
physical training apparatus  apparatus for 
gymnastics  camouflage screens (sports articles)  
boards for water sports  bodyboards  surfboards 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األدوات للجمباز واألدوات الرياضية )باستثناء الحصير( 
لممارسة التدريب البدني، أو كرة القدم، كرات السلة، أو 
كرة اليد، كرات الطائرة، أو لعبة الركبي، أو كرة الريشة، 

أو االسكواش، أو التنس، أو تنس الطاولة، أو الغولف، أو 
ألعاب القوى، أو الجري، أو الرياضات المائية )السباحة، 

الغوص، ركوب الزوارق، التزلج على الماء بواسطة الرياح، 
التزلج على الماء(، أو الرياضة الجبلية )التزلج، والتزلج 

على الثلج، والمشي لمسافات طويلة، تسلق الصخور(، 
أو ركوب الخيل، أو الرياضة القتالية، أو التزلج بالزالجات 

ذات العجالت المستقيمة، أو التزلج اللوحي، أو ركوب 
الدراجات؛ واأللعاب، الدمى، والكرات؛ عناصر المعدات 

الرياضية؛ جهاز التدريب الرياضي؛ كرات الريشة؛ حلقات 
رمي؛ مضارب التنس؛ أوتار للمضارب؛ شبكات لأللعاب 

الرياضية؛ شبكات لعبة التنس؛ طاوالت لعبة تنس 
الطاولة؛ ومضارب الغولف؛ عصي هوكي؛ حقائب رياضة 

الغولف، مع أو بدون عجالت؛ وقفازات لعبة الغولف؛ 
قفازات لعبة البيسبول؛ قفازات مالكمة؛ أكياس مالكمة؛ 

قفازات المبارزة بالسيف؛ أقنعة المبارزة بالسيف؛ أسلحة 
مبارزة بالسيف؛ أجهزة معدات حماية الجسم للرياضات؛ 
واقيات األكواع )المواد الرياضية(؛ واقيات الركب )المواد 

الرياضية(؛ اللبادات الواقية )أجزاء بدالت الرياضة(؛ واقيات 
الساق )المواد الرياضية(؛ أحزمة رفع األثقال )أدوات 

رياضية(؛ أجهزة بناء األجسام؛ أقراص لأللعاب الرياضية؛ 
أجهزة التدريب البدني؛ أجهزة الجمباز؛ حواجز التمويه
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sailboards  surfboard leashes  swimming kick 
boards  paddleboards  flippers for swimming  
water wings  swimming belts  swimming 
jackets  skis  waterskis  sole coverings for 
skis  ski bindings  snowboards  bags especially 
designed for sports equipment  bags especially 
designed for skis and surfboards  ice skates  
roller skates  in-line roller skates  skateboards  
sleds (sports articles)  fishing tackle  stationary 
exercise bicycles  rollers for stationary exercise 
bicycles  starting blocks for sports  swimming 
pools (play articles)  darts  rosin used by 
athletes  ascenders (mountaineering equipment)  
archery implements  trampolines  spring boards 
(sports articles)   protective paddings (parts of 
sports suits). 

)أدوات رياضية(؛ ألواح للرياضات المائية؛ ألواح التزلج على 
الماء بوضع الجسم كامال؛ ألواح التزلج على األمواج؛ ألواح 

شراعية؛ مقاود ألواح ركوب األمواج؛ ألواح السباحة العائمة؛ 
ألواح التزلج على الماء مع مجاديف؛ زعانف للسباحة؛ 

والطوافات العائمة؛ أحزمة للسباح؛ سترات للسباحة؛ الزالجات؛ 
زالجات مائية؛ أغطية النعال للزالجات؛ أربطة تزلج؛ ألواح 
التزلج ؛ الحقائب المصممة خصيصا للمعدات الرياضية؛ 

الحقائب المصممة خصيصًا للزالجات وألواح التزلج على الماء؛ 
زالجات الجليد؛ والزالجات ذات عجالت على شكل أحذية؛ 

الزالجات ذات العجالت؛ ألواح التزلج؛ زالجات )أدوات رياضية(؛ 
عدة صيد السمك؛ دراجات هوائية ثابتة للتمارين الرياضية؛ 

عجالت للدراجات الهوائية الثابتة الخاصة بالتمارين 
الرياضية؛ منصات إنطالق ]لأللعاب الرياضية[؛ المسابح 

)ادوات للعب(؛ النبال؛ الروزين المستخدم من قبل الرياضيين؛ 
مقابض التسلق )معدات تسلق الجبال(؛ أدوات الرماية 

بالقوس؛ منصات القفز البهلواني؛ األلواح ذات النوابض 
)أدوات رياضية(؛ اللبادات الواقية )أجزاء بدالت الرياضة(. 

( 109 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37074 العالمة التجارية رقم:  37074

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: Groupe Go Sport  بإسم:  غروب غو سبورت

Applicant Address:17 Avenue de La Falaise, 
38360 Sassenage, FRANCE

العنوان:  17 أفينيو دي ال فااليس، 38360 ساسيناج، 
فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Saba Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760  - فلسطين

Goods/Services:
Services for the retail sale and presentation 
on any means of communication of: bicycles, 
sunglasses, protective helmets, limb guards, 
stopwatches, pedometers, heart rate monitors, 
energy drinks and foods for sports  watches, 
photographic cameras and other cameras, 
global positioning system navigation

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات البيع بالتجزئة والعرض عبر أي من وسائل االتصال 

للدراجات الهوائية، النظارات الشمسية، الخوذ الواقية، 
واقيات األطراف، ساعات التوقيت، وعدادات الخطوات، 

شاشات مراقبة ضربات القلب، مشروبات الطاقة واألغذية 
الرياضية؛ ساعات اليد، آالت التصوير الفوتوغرافي وآالت 
التصوير األخرى، أجهزة المالحة لتحديد المواقع العالمية،
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devices, compasses, altimeters, binoculars, 
meteorological terminals, books, maps, 
camping tents, sleeping bags, sun protection 
products, sports bags, rucksacks, backpacks, 
clothing, sportswear, footwear, beach shoes, 
ski boots, sports shoes, headgear, bodywear 
and underwear, gymnastics and sports articles, 
games, toys, and balls  the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of products 
(excluding the transportation of same), namely: 
bicycles, sunglasses, protective helmets, limb 
guards, stopwatches, pedometers, heart rate 
monitors, energy drinks and foods for sports  
watches, photographic cameras and other 
cameras, global positioning system navigation 
devices, compasses, altimeters, binoculars, 
meteorological terminals, books, maps, 
camping tents, sleeping bags, sun protection 
products, sports bags, rucksacks, backpacks, 
clothing, sportswear, footwear, beach shoes, 
ski boots, sports shoes, headgear, bodywear 
and underwear, gymnastics and sports articles, 
games, toys, and balls  wholesale services 
relating to bicycles, sunglasses, protective 
helmets, limb guards, stopwatches, pedometers, 
heart rate monitors, energy drinks and foods 
for sports  watches, photographic cameras 
and other cameras, global positioning system 
navigation devices, compasses, altimeters, 
binoculars, meteorological terminals, books, 
maps, camping tents, sleeping bags, sun 
protection products, sports bags, rucksacks, 
backpacks, clothing, sportswear, footwear, 
beach shoes, ski boots, sports shoes, headgear, 
bodywear and underwear, gymnastics and 
sports articles, games, toys, and balls  on-line 
retailing and on-line ordering services relating 
to bicycles, sunglasses, protective helmets, limb 
guards, stopwatches, pedometers, heart rate 
monitors, energy drinks and foods for sports  
watches, photographic cameras and other 
cameras, global positioning system navigation 
devices, compasses, altimeters, binoculars, 
meteorological terminals, books, maps, 
camping tents, sleeping bags, sun protection

البوصالت، أجهزة قياس االرتفاع، والمناظير، محطات 
األرصاد الجوية، والكتب، الخرائط، خيم التخييم، أكياس 

النوم، منتجات الحماية من أشّعة الشمس، الحقائب 
الرياضية، وحقائب الظهر، الحقائب التي توضع على 

الظهر، المالبس، االلبسة الرياضية، والبسة القدم، أحذية 
للشاطئ، جزمات التزلج، األحذية الرياضية، وأغطية 
الرأس، األلبسة الخارجية واأللبسة الداخلية، أدوات 

الجمباز واألدوات الرياضية، واأللعاب، الدمى، والكرات؛ 
خدمات التجميع، لمصلحة اآلخرين، لتشكيلة من البضائع 

)باستثناء نقلها(، تحديدا الدراجات الهوائية، النظارات 
الشمسية، الخوذ الواقية، واقيات األطراف، ساعات 

التوقيت، وعدادات الخطوات، شاشات مراقبة ضربات 
القلب، مشروبات الطاقة واألغذية الرياضية؛ ساعات 

اليد، آالت التصوير الفوتوغرافي وآالت التصوير األخرى، 
أجهزة المالحة لتحديد المواقع العالمية، البوصالت، 

أجهزة قياس االرتفاع، والمناظير، محطات األرصاد الجوية، 
والكتب، الخرائط، خيم التخييم، أكياس النوم، منتجات 

الحماية من أشّعة الشمس، الحقائب الرياضية، وحقائب 
الظهر، الحقائب التي توضع على الظهر، المالبس، االلبسة 

الرياضية، والبسة القدم، أحذية للشاطئ، جزمات التزلج، 
األحذية الرياضية، وأغطية الرأس، األلبسة الخارجية 

واأللبسة الداخلية، أدوات الجمباز واألدوات الرياضية، 
واأللعاب، الدمى، والكرات؛ خدمات البيع بالجملة المتعلقة 

بالدراجات الهوائية، النظارات الشمسية، الخوذ الواقية، 
واقيات األطراف، ساعات التوقيت، وعدادات الخطوات، 

شاشات مراقبة ضربات القلب، مشروبات الطاقة واألغذية 
الرياضية؛ ساعات اليد، آالت التصوير الفوتوغرافي وآالت 

التصوير األخرى، أجهزة المالحة لتحديد المواقع العالمية، 
البوصالت، أجهزة قياس االرتفاع، والمناظير، محطات 

األرصاد الجوية، والكتب، الخرائط، خيم التخييم، أكياس 
النوم، منتجات الحماية من أشّعة الشمس، الحقائب 
الرياضية، وحقائب الظهر، الحقائب التي توضع على 

الظهر، المالبس، االلبسة الرياضية، والبسة القدم، أحذية 
للشاطئ، جزمات التزلج، األحذية الرياضية، وأغطية 

الرأس، األلبسة الخارجية واأللبسة الداخلية، أدوات الجمباز 
واألدوات الرياضية، واأللعاب، الدمى، والكرات؛ الخدمات 

اإللكترونية للبيع بالتجزئة وخدمات الطلب إلكترونيا 
المتعلقة بالدراجات الهوائية، النظارات الشمسية، الخوذ 

الواقية، واقيات األطراف، ساعات التوقيت، وعدادات 
الخطوات، شاشات مراقبة ضربات القلب، مشروبات 

الطاقة واألغذية الرياضية؛ ساعات اليد، آالت التصوير 
الفوتوغرافي وآالت التصوير األخرى، أجهزة المالحة
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products, sports bags, rucksacks, backpacks, 
clothing, sportswear, footwear, beach shoes, 
ski boots, sports shoes, headgear, bodywear 
and underwear, gymnastics and sports articles, 
games, toys, and balls  sales promotion for 
others  administration of consumer loyalty 
programs  administration of loyalty and 
incentive schemes  management of customer 
loyalty, incentive or promotional schemes  
organisation and management of business 
incentive and loyalty schemes  customer loyalty 
services for commercial, promotional and/or 
advertising purposes. 

لتحديد المواقع العالمية، البوصالت، أجهزة قياس 
االرتفاع، والمناظير، محطات األرصاد الجوية، والكتب، 

الخرائط، خيم التخييم، أكياس النوم، منتجات الحماية 
من أشّعة الشمس، الحقائب الرياضية، وحقائب الظهر، 

الحقائب التي توضع على الظهر، المالبس، االلبسة 
الرياضية، والبسة القدم، أحذية للشاطئ، جزمات التزلج، 

األحذية الرياضية، وأغطية الرأس، األلبسة الخارجية 
واأللبسة الداخلية، أدوات الجمباز واألدوات الرياضية، 

واأللعاب، الدمى، والكرات؛ خدمات ترويج المبيعات 
لآلخرين؛ إدارة برامج والء المستهلكين؛ إداة برامج التحفيز 

والوالء لألعمال التجارية؛ إدارة برامج والء العمالء، برامج 
التحفيز والترويج؛ تنظيم وإدارة برامج التحفيز والوالء 

لألعمال التجارية؛ خدمات والء الزبائن للغايات التجارية، 
الغايات الترويجية و/أو اإلعالنية 

( 110 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37075 العالمة التجارية رقم:  37075

Class: 7 في الصنف: 7

Applicant Name: Feras Mahmoud Jaber 
zydeyah

بإسم:  فراس محمود جبر زبيدية

Applicant Address: Salfit VS Bank of Palestine 
jawal 0599590303   

العنوان:  سلفيت مقابل بنك فلسطين  جوال 
    0599590303

Applicant for Correspondence: Salfit VS Bank 
of Palestine jawal 0599590303

عنوان التبليغ: سلفيت مقابل بنك   جوال 0599590303
فلسطين

Goods/Services:
Agricultural machines , Chain saws, Drills 
(Electric hand), Electric welding apparatus, 
Foundry machines, Painting machines,  
vehicles Washing installations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
آالت زراعية، مناشير سلسلية، مثاقب كهربائية يدوية، 
أجهزة لحام كهربائية، آالت سباكة، آالت دهان، معدات 

غسل المركبات 
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( 111 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37076 العالمة التجارية رقم:  37076

Class: 4 في الصنف: 4

Applicant Name: The Arabian Petroleum 
Supply Co.  

بإسم:  الشركة العربية لتجارة المواد البترولية 

Applicant Address:Jeddah- The Industrial Area- 
Saudi Arabia

العنوان:  جدة - المنطقة الصناعية- 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:
Industrial oils and greases  lubricants  dust 
absorbing, wetting and binding compositions  
fuels (including motor  spirit) and illuminants  
candles, wicks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الزيوت والشحوم الصناعية، مواد التزليق، المركبات 

التي تستخدم المتصاص الغبار والترطيب والتماسك 
وااللتحام، الوقود )بما في ذلك وقود المحركات( ومواد 

اإلضاءة، الشموع والفتائل 

( 112 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37077 العالمة التجارية رقم:  37077

Class: 4 في الصنف: 4

Applicant Name: The Arabian Petroleum 
Supply Co.  

بإسم:  الشركة العربية لتجارة المواد البترولية 

Applicant Address:Jeddah- The Industrial Area- 
Saudi Arabia

العنوان:  جدة - المنطقة الصناعية- 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   

فلسطين 

Goods/Services:
Industrial oils and greases  lubricants  dust 
absorbing, wetting and binding compositions  
fuels (including motor  spirit) and illuminants  
candles, wicks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الزيوت والشحوم الصناعية، مواد التزليق، المركبات 

التي تستخدم المتصاص الغبار والترطيب والتماسك 
وااللتحام، الوقود )بما في ذلك وقود المحركات( ومواد 

اإلضاءة، الشموع والفتائل 

( 113 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37078 العالمة التجارية رقم:  37078

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: GRUPO BIMBO S.A.B. DE 
C.V.  

بإسم:  غروبو بيمبو اس.ايه.بي. دي اي سي.في.  

Applicant Address:Prol. Paseo de la Reforma 
1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon, C.P. 01210,  Mexico City, Mexico

العنوان:  برول. باسيو دي ال ريفورما 1000, كول. بينا 
بالنكا سانتا في, ديل. الفارو اوبريغون, سي.بي. 01210, 

ميكسيكو سيتي, المكسيك  

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:
Corn based snacks, extruded corn snacks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اطعمة خفيفة اساسها الذرة, اطعمة الذرة الخفيفة المبثوقة 

( 114 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37079 العالمة التجارية رقم:  37079

Class: 9 في الصنف: 9
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Applicant Name: Waleed Aljeemaz Optics Co. 
W.L.L.  

بإسم:  شركة نظارات وليد الجيماز 

Applicant Address:Kuwait, Salmiyah, Block 
(71), Building (12), Shop (20), Ground  

العنوان:  الكويت، السالمية، قطعه )71(، مبنى )12(، محل 
)20(، االرضي  

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:
Contact lenses, cases for contact lenses, 
Correcting lenses [optics], Optical lenses, 
Objectives [lenses optics],  Ophthalmic 
lenses, Eyeglasses, Frames for eyeglasses and 
sunglasses  

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
عدسات الصقة؛ علب للعدسات الالصقة؛ عدسات تقويم 

البصر ]بصرية[؛ عدسات بصرية؛ شيئية ]عدسات 
بصريات[؛ عدسات العيون؛ نظارات؛ اطارات للنظارات 

والنظارات الشمسية 

( 115 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37080 العالمة التجارية رقم:  37080

Class: 5 في الصنف: 5

Applicant Name: Amal Mahmoud & Raed 
Khaleel Co.  

بإسم:  شركة امل محمود ورائد خليل 

Applicant Address:Jordan- Amman- North 
Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

العنوان:  االردن - عمان - ماركا الشمالية - شارع عبد 
المهدي الشمايلة  

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:
Disinfectants and antiseptics, Antiseptics, 
Sanitizing wipes, Sanitary napkins, 
Babies›napkins, Paper diapers,  Baby diapers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مطهرات ومعقمات، معقمات، مناديل معقمة، مناديل 

صحية، مناديل االطفال، حفاضات ورقية، حفاضات 
االطفال   
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( 116 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37081 العالمة التجارية رقم:  37081

Class: 38 في الصنف: 38

Applicant Name: I Fas Communications & 
Media Services Company 

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

Goods/Services:
Telecommunications services  IVR services 
communications services  telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answer phone, directory enquiries and 
electronic mail services  transmission, delivery 
and reception of sound, data, images, music 
and information  electronic message delivery 
services  on-line information services relating 
to telecommunications  data interchange 
services  transfer of data by telecommunication  
satellite communication services  broadcasting 
services  broadcasting or transmission of 
radio or television programmes and of films, 
teleshopping and web shopping programmes  
videotext, teletext and view data services  
broadcasting and delivery of multimedia 
content over electronic communications 
networks  video messaging services  video 
conferencing services  video telephone services  
telecommunication of information (including 
web pages), computer programs and any other 
data  providing user access to the Internet  
providing telecommunications connections or

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات   القيمة 

المضافة، خدمات اإلتصاالت، الهاتف، الهاتف النقال، 
خدمات البريد الفاكس، التلكس، جمع ونقل  الرسائل، 
البيجر عن طريق الراديو، تحويل المكالمات، الرد اإللي، 

دليل اإلستعالمات وخدمات البريد اإللكتروني؛ نقل 
وتسليم وإستالم الصوت، البيانات، الصور، الموسيقى و 

المعلومات؛ خمات استقبال الرسائل اإللكترونية؛ خدمات 
المعلومات على الخط المتعلقة باالتصاالت السلكية 

والالسلكية؛ تبادل خدمات البيانات؛ نقل البيانات عن 
طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار 

الصناعية؛ خدمات البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل 
برامج الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق 

الهاتف واإلنترنت؛ نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة 
وخدمات عرض البيانات؛  البث وإيصال محتوى الوسائط 

المتعددة عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية ؛ خدمات 
المراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اإلتصال عن طريق الفيديو 
كونفرنس؛ خدمات اإلتصال عن طريق الفيديو؛ االتصاالت 

السلكية والالسلكية للمعلومات )بما في ذلك صفحات 
الويب(، برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصول 

المستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت السلكية 
والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد 

البيانات؛ وتوفير وصول المستخدم إلى شبكة



84 2020/3/5العــدد الثـالثـون

links to the Internet or databases  providing 
user access to the Internet (service providers)  
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms  
providing access to digital music websites on 
the Internet  providing access to MP3 websites 
on the Internet  delivery of digital music by 
telecommunications  providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators  operating and providing search 
engines  telecommunication access services  
computer aided transmission of messages and 
images  communication by computer  news 
agency services  transmission of news and 
current affairs information  hire, leasing or 
rental of apparatus, instruments, installations 
or components for use in the provision of the 
aforementioned services  advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned 

االنترنت )مقدمي الخدمات(، وتوفير وتشغيل المؤتمرات 
اإللكترونية، مجموعات النقاش وغرف الشات؛ توفير 

امكانية الوصول الى مواقع اإلم بي ثري على مواقع على 
النت؛ توفير الدخول الى المواقع الموسيقية الرقمية على 
االنترنت، استقبال الموسيقى الرقمية بواسطة اإلتصاالت 

السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصول إلى البنية 
التحتية لمشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 
تشغيل وتوفير محركات البحث؛ خدمات وصول اإلتصاالت 

السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال بمساعدة الحاسوب  
للرسائل والصور؛  اإلتصال عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة 

األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون الحالية؛إستئجار، 
التأجير و التأجير التمويلي لألجهزة واألدوات والمنشآت 

أو مكونات الستخدامها في توفير الخدمات المذكورة آنفا؛ 
االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة 

المذكورة آنفا. 

( 117 )

Date:12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12

Trademark No.:37082 العالمة التجارية رقم:  37082

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: BAF(BEST ANIMAL FEED)
FEED co.

بإسم:  شركة باف لصناعة و تسويق االعالف

Applicant Address:dura/alsera/hebron       059980465 العنوان:  الصرة -دورا/الخليل

Applicant for Correspondence:  dura/alsera/
hebron

عنوان التبليغ: الصرة -دورا/الخليل 059980465

Goods/Services:
for feed and cereals

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اعالف حيوانية و حبوب
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( 118 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37083 العالمة التجارية رقم:  37083

Class: 45 في الصنف: 45

Applicant Name: Specialized conulting for 
legal services company

بإسم:  الشركة المختصة االستشارية للخدمات القانونية 

Applicant Address:jenin - hifa street    العنوان:  جنين - شارع حيفا
جوال: 0568222644 ، 0569200021    

Applicant for Correspondence:  jenin - hifa 
street 

عنوان التبليغ: جنين - شارع حيفا
جوال: 0568222644 ، 0569200021

Goods/Services:
  Altemative dispute resolution services.
Arbitration services. compuer software 
(licensing of _legal services ).consultancy 
(itellectual property).consultancy 
(security).copyright management.domain 
names(registration of _legal services. 
intellectual property consultancy. intellectual 
property consultancy. intellectual property 
(licensing of ). intellectual property wathing 
services. legal research..Licnsing of intellectual 
property. mediation

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات الحلول البديلة للنزاعات، خدمات التحكيم، 

ترخيص برامج الكميوتر ) خدمات قانونية (، استشارات 
الملكية الفكرية، ادارة حقوق النشر والتاليف، تسجيل 

اسماء النطاق ) خدمات قانونية ( استشارات الملكية 
الفكرية، ترخيص الملكية الفكرية، خدمات الرقابة في 

مجال الملكية الفكرية، االبحاث القانونية، الوساطة، 
االستشارات االمنية 

( 119 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37084 العالمة التجارية رقم:  37084

Class: 41 في الصنف: 41
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Applicant Name: ProVision company  بإسم:  شركة بروفجن

Applicant Address:Ramallah, Masyon - Khalil 
Abo Rayya St., Elite bld., 3rd floor, office #304

العنوان:  رام الله - الماصيون، شارع خليل أبو رّيا، عمارة 
اليت، ط3، مكتب 304 جوال: 0599433914  

Applicant for Correspondence:                       :عنوان التبليغ

Ramallah, Masyon - Khalil Abo Rayya St., 
Elite bld., 3rd floor, office #304

رام الله - الماصيون، شارع خليل أبو رّيا، عمارة اليت، ط3، 
مكتب 304 جوال: 0599433914

Goods/Services:
Television programmes  Production 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
انتاج برامج الراديو والتلفزيون 

( 120 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37085 العالمة التجارية رقم:  37085

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners For 
Foodstuff Trading , Registration No. 562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, Sausages, Fish, tinned 
[canned (Am.)], Tuna fish, dried and cooked 
fruits and vegetables, Vegetable Soup 
preparations, Jellies for food, Jams, Marmalade, 
Stewed fruit, compotes;  eggs, milk and milk 
products;  edible oils and fats. Potato Chips, 
Tahini [sesame seed paste], Olive oil for food, 
Corn oil, Sunflower oil for food, Pickles, 
preserved Olives, Ghee, Margarine, Hummus, 
Cocoa butter, Cheese.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم، األسماك، لحوم الدواجن، سجق، سمك معلب، 

سمك التونا، فواكة وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، 
مستحضرات شوربة الخضراوات، جيلي )هالم ( للطعام، 

مربيات، مربى فواكة، وفواكة مطبوخة،فواكه مطبوخة 
بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 

والدهون الصالحة لألكل، رقائق البطاطا، طحينية ) عجينة 
بذور السمسم(، زيت الزيتون للطعام، زيت الذرة الصفراء، 
زيت عباد الشمس للطعام، مخلالت، زيتون محفوظ، سمن 

نباتي، سمن بلدي، حمص، زبدة الكاكاو، جبنة.
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( 121 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37086 العالمة التجارية رقم:  37086

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Fresh fruits and vegetables;  seeds.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الفواكه والخضراوات الطازجة، والبذور.

( 122 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37087 العالمة التجارية رقم:  37087

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners For 
Foodstuff Trading , Registration No. 562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    
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Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Mineral and aerated waters, Beers, Syrups 
for beverages, Syrups for lemonade, Table 
waters, Soda water, Non- alcoholic fruit juice 
beverages, Non-alcoholic beverages, Fruit 
juices, Milk of almonds.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية والغازية, البيرة )شراب الشعير,( عصير 

فاكهة مركز لعمل المشروبات, عصير فاكهة مركز لعمل 
الليمونادا, مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع,( ماء الصودا, 

مشروبات عصير فواكة غير كحولية, مشروبات غير 
كحولية, عصير فواكة, حليب اللوز

( 123 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37088 العالمة التجارية رقم:  37088

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners For 
Foodstuff Trading , Registration No. 562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, Sausages, Fish, tinned 
[canned (Am.)], Tuna fish, dried and cooked 
fruits and vegetables, Vegetable Soup 
preparations, Jellies for food, Jams, Marmalade, 
Stewed fruit, compotes;  eggs, milk and milk 
products;  edible oils and fats. Potato Chips, 
Tahini [sesame seed paste], Olive oil for food, 
Corn oil, Sunflower oil for food, Pickles, 
preserved Olives, Ghee, Margarine, Hummus, 
Cocoa butter, Cheese.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم، األسماك، لحوم الدواجن، سجق، سمك معلب، 

سمك التونا، فواكة وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، 
مستحضرات شوربة الخضراوات، جيلي )هالم ( للطعام، 

مربيات، مربى فواكة، وفواكة مطبوخة،فواكه مطبوخة 
بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 

والدهون الصالحة لألكل، رقائق البطاطا، طحينية ) عجينة 
بذور السمسم(، زيت الزيتون للطعام، زيت الذرة الصفراء، 
زيت عباد الشمس للطعام، مخلالت، زيتون محفوظ، سمن 

نباتي، سمن بلدي، حمص، زبدة الكاكاو، جبنة.
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( 124 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37089 العالمة التجارية رقم:  37089

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners For 
Foodstuff Trading , Registration No. 562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, Palestine       العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Fresh fruits and vegetables;  seeds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الفواكه والخضراوات الطازجة، والبذور.

( 125 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37090 العالمة التجارية رقم:  37090

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners For 
Foodstuff Trading , Registration No. 562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    
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Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Mineral and aerated waters, Beers, Syrups 
for beverages, Syrups for lemonade, Table 
waters, Soda water, Non- alcoholic fruit juice 
beverages, Non-alcoholic beverages, Fruit 
juices, Milk of almonds.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية والغازية, البيرة )شراب الشعير,( عصير 

فاكهة مركز لعمل المشروبات, عصير فاكهة مركز لعمل 
الليمونادا, مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع,( ماء الصودا, 

مشروبات عصير فواكة غير كحولية, مشروبات غير 
كحولية, عصير فواكة, حليب اللوز.

( 126 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37091 العالمة التجارية رقم:  37091

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, Sausages, Fish, tinned 
[canned (Am.)], Tuna fish, dried and cooked 
fruits and vegetables, Vegetable Soup 
preparations, Jellies for food, Jams, Marmalade, 
Stewed fruit, compotes;  eggs, milk and milk 
products;  edible oils and fats. Potato Chips, 
Tahini [sesame seed paste], Olive oil for food, 
Corn oil, Sunflower oil for food, Pickles, 
preserved Olives, Ghee, Margarine, Hummus, 
Cocoa butter, Cheese.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم، األسماك، لحوم الدواجن، سجق، سمك معلب، 

سمك التونا، فواكة وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، 
مستحضرات شوربة الخضراوات، جيلي )هالم ( للطعام، 

مربيات، مربى فواكة، وفواكة مطبوخة،فواكه مطبوخة 
بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 

والدهون الصالحة لألكل، رقائق البطاطا، طحينية ) عجينة 
بذور السمسم(، زيت الزيتون للطعام، زيت الذرة الصفراء، 
زيت عباد الشمس للطعام، مخلالت، زيتون محفوظ، سمن 

نباتي، سمن بلدي، حمص، زبدة الكاكاو، جبنة.
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( 127 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37092 العالمة التجارية رقم:  37092

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Fresh fruits and vegetables;  seeds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الفواكه والخضراوات الطازجة، والبذور.

( 128 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37093 العالمة التجارية رقم:  37093

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    
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Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Mineral and aerated waters, Beers, Syrups 
for beverages, Syrups for lemonade, Table 
waters, Soda water, Non- alcoholic fruit juice 
beverages, Non-alcoholic beverages, Fruit 
juices, Milk of almonds.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية والغازية, البيرة )شراب الشعير,( عصير 

فاكهة مركز لعمل المشروبات, عصير فاكهة مركز لعمل 
الليمونادا, مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع,( ماء الصودا, 

مشروبات عصير فواكة غير كحولية, مشروبات غير 
كحولية, عصير فواكة, حليب اللوز.

( 129 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37094 العالمة التجارية رقم:  37094

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, Sausages, Fish, tinned 
[canned (Am.)], Tuna fish, dried and cooked 
fruits and vegetables, Vegetable Soup 
preparations, Jellies for food, Jams, Marmalade, 
Stewed fruit,compotes;  eggs, milk and milk 
products;  Potato Chips, Tahini [sesame seed 
paste], Pickles, preserved Olives, Hummus, 
Cheese.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم، األسماك، لحوم الدواجن، سجق، سمك معلب، 

سمك التونا، فواكة وخضراوات محفوظة ومجففة 
ومطهوة، مستحضرات شوربة الخضراوات، جيلي )هالم 
( للطعام، مربيات، مربى فواكة، وفواكة مطبوخة،فواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، رقائق 
البطاطا، طحينية ) عجينة بذور السمسم(، مخلالت، زيتون 

محفوظ، حمص، جبنة.
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( 130 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37095 العالمة التجارية رقم:  37095

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Fresh fruits and vegetables;  seeds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الفواكه والخضراوات الطازجة، والبذور.

( 131 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37096 العالمة التجارية رقم:  37096

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    
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Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Mineral and aerated waters, Beers, Syrups 
for beverages, Syrups for lemonade, Table 
waters, Soda water, Non- alcoholic fruit juice 
beverages, Non-alcoholic beverages, Fruit 
juices, Milk of almonds.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية والغازية, البيرة )شراب الشعير,( عصير 

فاكهة مركز لعمل المشروبات, عصير فاكهة مركز لعمل 
الليمونادا, مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع,( ماء الصودا, 

مشروبات عصير فواكة غير كحولية, مشروبات غير 
كحولية, عصير فواكة, حليب اللوز.

( 132 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37097 العالمة التجارية رقم:  37097

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, Sausages, Fish, tinned 
[canned (Am.)], Tuna fish, dried and cooked 
fruits and vegetables, Vegetable Soup 
preparations, Jellies for food, Jams, Marmalade, 
Stewed fruit, compotes;  eggs, milk and milk 
products;  edible oils and fats. Potato Chips, 
Tahini [sesame seed paste], Olive oil for food, 
Corn oil, Sunflower oil for food, Pickles, 
preserved Olives, Ghee, Margarine, Hummus, 
Cocoa butter, Cheese.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم، األسماك، لحوم الدواجن، سجق، سمك معلب، 

سمك التونا، فواكة وخضراوات محفوظة ومجففة
ومطهوة، مستحضرات شوربة الخضراوات، جيلي (هالم 

)للطعام، مربيات، مربى فواكة، وفواكة
مطبوخة،فواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 

الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل،
رقائق البطاطا، طحينية ( عجينة بذور السمسم )، زيت 

الزيتون للطعام، زيت الذرة الصفراء، زيت عباد
الشمس للطعام، مخلالت، زيتون محفوظ، سمن نباتي، 

سمن بلدي، حمص، زبدة الكاكاو، جبنة.
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( 133 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37098 العالمة التجارية رقم:  37098

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Fresh fruits and vegetables;  seeds

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الفواكة والخضروات الطازجة, البذور.

( 134 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37099 العالمة التجارية رقم:  37099

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    
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Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Mineral and aerated waters,Beers, Syrups 
for beverages, Syrups for lemonade, Table 
waters, Soda water, Non- alcoholic fruit juice 
beverages, Non-alcoholic beverages, Fruit 
juices, Milk of almonds.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية والغازية, البيرة )شراب الشعير,( عصير 

فاكهة مركز لعمل المشروبات, عصير فاكهة مركز لعمل 
الليمونادا, مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع,( ماء الصودا, 

مشروبات عصير فواكة غير كحولية, مشروبات غير 
كحولية, عصير فواكة, حليب اللوز.

( 135 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37100 العالمة التجارية رقم:  37100

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, Sausages, Fish, tinned 
[canned (Am.)], Tuna fish, dried and cooked 
fruits and vegetables, Vegetable Soup 
preparations, Jellies for food, Jams, Marmalade, 
Stewed fruit,compotes;  eggs, milk and milk 
products; . Potato Chips, Tahini [sesame seed 
paste], Pickles, Hummus, Cocoa butter, Cheese.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم، األسماك، لحوم الدواجن، سجق، سمك معلب، 

سمك التونا، فواكة وخضراوات محفوظة ومجففة 
ومطهوة، مستحضرات شوربة الخضراوات، جيلي )هالم( 

للطعام، مربيات، مربى فواكة، وفواكة مطبوخة،فواكه 
مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، رقائق 

البطاطا، طحينية ) عجينة بذور السمسم(،مخلالت، زيتون 
محفوظ، حمص، زبدة الكاكاو، جبنة.
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( 136 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37101 العالمة التجارية رقم:  37101

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners For 
Foodstuff Trading , Registration No. 562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Fresh fruits and vegetables;  seeds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الفواكه والخضراوات الطازجة، والبذور.

( 137 )

Date:13/11/2019 التاريخ: 2019/11/13

Trademark No.:37102 العالمة التجارية رقم:  37102

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Sa›ad Aldin & Partners 
For Foodstuff Trading , Registration No. 
562153361

بإسم:  شركة سعد الدين وشركاه لتجارة المواد الغذائية , 
المسجلة تحت رقم 562153361

Applicant Address:Trading center, Nablus, 
Palestine   

العنوان:  المركز التجاري, نابلس, فلسطين    
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Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center

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

Goods/Services:
Mineral and aerated waters, Beers, Syrups 
for beverages, Syrups for lemonade, Table 
waters, Soda water, Non- alcoholic fruit juice 
beverages, Non-alcoholic beverages, Fruit 
juices, Milk of almonds.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية والغازية, البيرة )شراب الشعير,( عصير 

فاكهة مركز لعمل المشروبات, عصير فاكهة مركز لعمل 
الليمونادا, مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع,( ماء الصودا, 

مشروبات عصير فواكة غير كحولية, مشروبات غير 
كحولية, عصير فواكة, حليب اللوز.

( 138 )

Date:14/11/2019 التاريخ: 2019/11/14

Trademark No.:37112 العالمة التجارية رقم:  37112

Class: 38 في الصنف: 38

Applicant Name: Rawabi for advertising and 
broadcast television and radio 

بإسم:  شركة روابي للدعاية واإلعالن والبث التلفزيوني 
والراديو 

Applicant Address:Ramallah and Al-Bireh العنوان:  رام الله والبيرة  

Applicant for Correspondence: Alaa Al - 
Salwadi And Ali Bzbz, Al - Bireh -AL -Maarif 
Street - Al -Nabali Complex - Floor 5 - Office 
No. 504 - Opposite Jamal Abdul Nasser 
Mosque Telefax 022414026                

عنوان التبليغ:
المحاميان عالء السلوادي وعلي بزبز، البيرة - شارع المعارف 

- مجمع النبالي التجاري - ط 5 مكتب 504 - مقابل جامع 
جمال عبد الناصر تلفاكس 022414026

Goods/Services:
Telecommunications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
االتصاالت 
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( 139 )

Date:14/11/2019 التاريخ: 2019/11/14

Trademark No.:37113 العالمة التجارية رقم:  37113

Class: 38 في الصنف: 38

Applicant Name: Rawabi Company for 
advertising and broadcasting television and radio 

بإسم:  شركة روابي للدعاية واالعالن والبث التلفزيوني 
والراديو 

Applicant Address:Ramallah and Al-Bireh العنوان:  رام الله والبيرة  

Applicant for Correspondence: Alaa Al - 
Salwadi And Ali Bzbz, Al - Bireh -AL -Maarif 
Street - Al -Nabali Complex - Floor 5 - Office 
No. 504 - Opposite Jamal Abdul Nasser 
Mosque Telefax 022414026                

عنوان التبليغ:
المحاميان عالء السلوادي وعلي بزبز، البيرة - شارع المعارف 

- مجمع النبالي التجاري - ط 5 مكتب 504 - مقابل جامع 
جمال عبد الناصر تلفاكس 022414026

Goods/Services:
Telecommunications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
االتصاالت 

( 140 )

Date:14/11/2019 التاريخ: 2019/11/14

Trademark No.:37117 العالمة التجارية رقم:  37117

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: V.F. Corporation  بإسم:  في اف كربوريشن

Applicant Address:105 Corporate Center 
Boulevard Greensboro, NC 27408, U.S.A.

العنوان:  105 كربوريت سينتر بوليفارد جرينزبرو، ان سي 
27408، الواليات المتحدة االمريكية  
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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 

Goods/Services:
Business services, namely, the business 
administration of companies and of retail 
store operations featuring apparel, apparel 
accessories, footwear, luggage, backpacks 
and outdoor gear  business management and 
business administration services relating to the 
fields of apparel, apparel accessories, footwear, 
luggage, backpacks and outdoor gear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات األعمال، وهي إدارة أعمال الشركات وعمليات 

متاجر البيع بالتجزئة التي تتميز بالمالبس واالكسسوارات 
والمالبس واألحذية والحقائب وحقائب الظهر والعتاد 
في الهواء الطلق ؛ خدمات إدارة األعمال وإدارة األعمال 
المتعلقة بمجاالت المالبس واالكسسوارات والمالبس 

واألحذية والحقائب وحقائب الظهر والعتاد في الهواء 
الطلق 

( 141 )

Date:14/11/2019 التاريخ: 2019/11/14

Trademark No.:37120 العالمة التجارية رقم:  37120

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: SALFIT PALESTINIAN 
SOFT DRINKS & JUICES Co.

بإسم:  شركة سلفيت الفلسطينية للمشروبات الغازية و 
العصائر

Applicant Address:salfit / industrial area / 
khirbet qais street   

العنوان:  سلفيت / المنطقة الصناعية / شارع خربة قيس 
جوال: 0599439156    

Applicant for Correspondence:  salfit / 
industrial area / khirbet qais street

عنوان التبليغ: سلفيت / المنطقة الصناعية / شارع خربة 
قيس جوال: 0599439156

Goods/Services:
carbonated soft drink,non-alcholicfruit juice 
beverage

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مشروب غازي , مشرويات عصير فواكة غير كحولية
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( 142 )

Date:14/11/2019 التاريخ: 2019/11/14

Trademark No.:37122 العالمة التجارية رقم:  37122

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: SALFIT PALESTINIAN 
SOFT DRINKS & JUICES Co.

بإسم:  شركة سلفيت الفلسطينية للمشروبات الغازية و 
العصائر

Applicant Address:salfit / industrial area / 
khirbet qais street   

العنوان:  سلفيت / المنطقة الصناعية / شارع خربة قيس 
جوال: 0599439156    

Applicant for Correspondence:  salfit / 
industrial area / khirbet qais street

عنوان التبليغ: سلفيت / المنطقة الصناعية / شارع خربة 
قيس جوال: 0599439156

Goods/Services:
carbonated soft drink,non-alcholicfruit juice beverage

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مشروب غازي , مشرويات عصير فواكة غير كحولية

( 143 )

Date:17/11/2019 التاريخ: 2019/11/17

Trademark No.:37123 العالمة التجارية رقم:  37123

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: Amjad Ahmad Fayez Asrawi  بإسم:  أمجد أحمد فايز عسراوي

Applicant Address:Al Bireh Nablus Street Abu 
Assi Building 1 st Floor    

العنوان:  البيرة شارع نابلس عمارة أبو عاصي ط 1     

Applicant for Correspondence:  Al Bireh 
Nablus Street Abu Assi Building 1 st Floor 

عنوان التبليغ: البيرة شارع نابلس عمارة أبو عاصي ط 1 

Goods/Services:
Polling Opinion

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اإلستفتاء وإستطالع اآلراء 
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( 144 )

Date:17/11/2019 التاريخ: 2019/11/17

Trademark No.:37124 العالمة التجارية رقم:  37124

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: bakiza yousef ismaiel shawahneh بإسم:  باكزه يوسف اسماعيل شواهنه

Applicant Address:qalqeliya - kofr thilth - near 
schools jawal: 05998033381   

العنوان:  قلقيلية - كفر ثلث - قرب المدارس - جوال 
    0598033381

Applicant for Correspondence:  qalqeliya - kofr 
thilth - near schools jawal: 05998033381

عنوان التبليغ: قلقيلية - كفر ثلث - قرب المدارس - جوال 
0598033381

Goods/Services:
honey

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
عسل النحل

( 145 )

Date:17/11/2019 التاريخ: 2019/11/17

Trademark No.:37128 العالمة التجارية رقم:  37128

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: F Triple M consumable Goods بإسم:  أف تربل إم للمواد االستهالكية

Applicant Address:Hebron - Halhul near 
Alzorwa Mosque    

العنوان:  الخليل - حلحول - بالقرب من مسجد الذروة 
    0595300650

Applicant for Correspondence:  Hebron - 
Halhul near Alzorwa Mosque 

عنوان التبليغ: الخليل - حلحول - بالقرب من مسجد الذروة 
0595300650

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.
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( 146 )

Date:17/11/2019 التاريخ: 2019/11/17

Trademark No.:37129 العالمة التجارية رقم:  37129

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: Nidal Mohammad 
Abdelmajeed Hasan  

بإسم:  نضال محمد عبد المجيد حسن 

Applicant Address:Ramallah Al Tahta Opposite 
Ramallah Municipality Issa Ziadeh Street   

العنوان:  رام الله التحتا مقابل بلدية رام الله شارع عيسى 
زيادة     

Applicant for Correspondence:  Ramallah Al Tahta 
Opposite Ramallah Municipality Issa Ziadeh Street

عنوان التبليغ: رام الله التحتا مقابل بلدية رام الله شارع 
عيسى زيادة 

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 

( 147 )

Date:17/11/2019 التاريخ: 2019/11/17

Trademark No.:37130 العالمة التجارية رقم:  37130

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: Nidal Mohammad 
Abdelmajeed Hasan  

بإسم:  نضال محمد عبد المجيد حسن 

Applicant Address: Ramallah Al Ersal 
Buildings Independence Park opposite CCC 
building    

العنوان:  رام الله االرسال مباني حديقة االستقالل مقابل 
عمارة ال سي سي سي     

Applicant for Correspondence: Ramallah Al 
Ersal Buildings Independence Park opposite 
CCC building 

عنوان التبليغ: رام الله االرسال مباني حديقة االستقالل 
مقابل عمارة ال سي سي سي 
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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 

( 148 )

Date:18/11/2019 التاريخ: 2019/11/18

Trademark No.:37131 العالمة التجارية رقم:  37131

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Milano Trading Co. Ltd  بإسم:  شركة ميالنو التجارية المساهمة الخصوصية
المحدودة 

Applicant Address:Ramallah - Al Ersal Street - 
Ayash Mall Building 0599213701

العنوان:  رام الله - شارع االرسال - عمارة عياش مول 
  0599213701

Applicant for Correspondence:  :عنوان التبليغ

 Ramallah - Al Ersal Street - Ayash Mall 
Building 0599213701

 رام الله - شارع االرسال - عمارة عياش مول 0599213701  

Goods/Services:
Clothing and footwear, sportswear, and all 
kinds of shoes and clothing. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس و األحذية، والمالبس الرياضية، وجميع انواع 

االحذية والمالبس. 

( 149 )

Date:18/11/2019 التاريخ: 2019/11/18

Trademark No.:37132 العالمة التجارية رقم:  37132

Class: 43 في الصنف: 43
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Applicant Name: Taghmiseh For Tourist 
Investment LTD 

بإسم:  شركة تغميسه لالستثمار السياحي مساهمة 
خصوصية

Applicant Address:Ramallah Ein Munjed AL-
Barreyeh St. jasmine Building   

العنوان:  رام الله عين منجد شارع البرية عمارة الياسمين    

Applicant for Correspondence:  ,Ramallah,Al-
Sahl St,Al-Saher Bld,3rd Floor,Phone no 
0599356229

عنوان التبليغ: رام الله  مركز الساهر  الطابق 3 جوال 
0599356229

Goods/Services:
Cafes,Cafeterias,Catering(Food and drink__) 
, Restaurants, Restaurants( Self-services__) , 
Self-services restaurants,Snack-bars.

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

المطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم الخدمة الذاتية، 
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

( 150 )

Date:18/11/2019 التاريخ: 2019/11/18

Trademark No.:37133 العالمة التجارية رقم:  37133

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Taghmiseh For Tourist 
Investment LTD 

بإسم:  شركة تغميسه لالستثمار السياحي مساهمة 
خصوصية 

Applicant Address:Ramallah Ein Munjed AL-
Barreyeh St. jasmine Building

العنوان:  رام الله عين منجد شارع البرية عمارة الياسمين  

Applicant for Correspondence:  Ramallah,Al-
Sahl St,Al-Saher Bld,3rd Floor,Phone no 
0599356229 

عنوان التبليغ: رام الله، مركز الساهر، الطابق3، جوال 
 0599356229

Goods/Services:
Hummus [chickpea paste], Piccalilli, Pickles, 
Sauerkraut. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حمص،عجينة الحمص،  مخلالت، مخلالت، مخلل الملفوف 
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( 151 )

Date:18/11/2019 التاريخ: 2019/11/18

Trademark No.:37134 العالمة التجارية رقم:  37134

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Taghmiseh For Tourist 
Investment LTD 

بإسم:  شركة تغميسه لالستثمار السياحي مساهمة 
خصوصية 

Applicant Address:Ramallah Ein Munjed AL-
Barreyeh St. jasmine Building

العنوان:  رام الله عين منجد شارع البرية عمارة الياسمين  

Applicant for Correspondence:  Ramallah,Al-Sahl 
St,Al-Saher Bld,3rd Floor,Phone no 0599356229 

عنوان التبليغ: رام الله شارع السهل  مركز الساهر، 
الطابق3، جوال 0599356229 

Goods/Services:
Bread, Buns, Cake paste, Cakes, Candy *, 
Cheeseburgers [sandwiches], Chocolate 
beverages with milk, Chocolate-based beverages, 
Cocoa, Cocoa beverages with milk, Cocoa-
based beverages, Coffee, Coffee (Artificial —), 
Coffee beverages with milk, Coffee flavorings 
[flavourings] ,  Coffee-based beverages, 
Confectionery, Cookies, Fondants [confectionery], 
Frozen yogurt [confectionery ices], Iced tea, 
Lozenges [confectionery], Pancakes, Paste (Cake-
), Pastries, Pastry, Pâté [pastries],  Tarts, Tea*, Tea 
(Iced-), Tea-based beverages.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خبز، كعك، عجينة كيك، كيك، حلوى، برغر جبنة{

سندويشات}، مشروبات شوكالتة مع حليب، 
مشروبات أساسها الشوكالتة، كاكاو، مشروبات كاكاو 

مع حليب،مشروبات اساسها الكاكاو، قهوة، قهوة 
اصطناعية،مشروبات قهوة مع حليب، منكهات للقهوة، 

مشروبات اساسها القهوة، حلويات، كعك محلى، اقراص 
سكرية{حلويات}، جلي فواكه{حلويات}، شاي مثلج، قطع 

حلوى {حلويات}، فطائر محالة)بانكيك(، عجينة الكيك، 
فطائر، فطائر، معجنات، تورتات)كيك بالفواكه(، شاي، 

شاي مثلج، مشروبات أساسها الشاي. 

( 152 )

Date:18/11/2019 التاريخ: 2019/11/18

Trademark No.:37136 العالمة التجارية رقم:  37136

Class: 45 في الصنف: 45
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Applicant Name: Baianat Intellectual Property  Co. بإسم:  شركة بيانات للملكية الفكرية

Applicant Address:Rafidya- An-Najah Old  
Street -  Burji  ALMadina Building , 6 th Floor 
- Nablus , Palestine   

العنوان:  رفيديا - شارع النجاح القديم - عمارة برج 
المدينة الطابق السادس - نابلس - فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Rafidya- An-
Najah Old  Street -  Burji  ALMadina Building , 
6 th Floor - Nablus , Palestine

عنوان التبليغ: رفيديا - شارع النجاح القديم - عمارة برج 
المدينة الطابق السادس - نابلس - 

Goods/Services:
Legal services, registration services of intellectual 
property rights (trademarks, patents, industrial 
designs and designs, copyright, domain names). 
intellectual property rights consultancy, 
intellectual property licenses, intellectual property 
monitoring services, intellectual property services 
legal research, intellectual property licenses, 
software licenses (legal services), advocacy 
services, copyright and copyright rights, mediation 
services, domain name registration services (legal 
services), all advisory services in intellectual and 
industrial property rights.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات قانونية، خدمات تسجيل حقوق الملكية الفكرية 
)عالمات تجارية وبراءات إختراع ونماذج ونماذج صناعية 

وحقوق مؤلف وأسماء نطاق(، خدمات إستشارات الملكية 
الفكرية، خدمات ترخيص الملكية الفكرية، خدمات الرقابة 

في مجال الملكية الفكرية، خدمات األبحاث القانونية، 
خدمات ترخيص البرمجيات الحاسوبية )خدمات قانونية(، 
خدمات المرافعات، خدمات إدارة حقوق النشر والتأليف، 

خدمات الوساطة،  خدمات تسجيل أسماء المجال )خدمات 
قانونية(. وجميع الخدمات اإلستشارية المتعلقة بحقوق 

الملكية الفكرية والصناعية.

( 153 )

Date:19/11/2019 التاريخ: 2019/11/19

Trademark No.:37138 العالمة التجارية رقم:  37138

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: SAMEER TALAL KHALED 
AL WAZANI

بإسم:  سمير طالل خالد وزني

Applicant Address:NABLUS - ROTARY - 
BUILIDNG ZREQ AND QANAZEI - MIX 
FASHION SHOP   

العنوان:  نابلس -الدوار - عمارة زريق و قنازع -محالت 
مكس فاشن    

Applicant for Correspondence:  NABLUS 
- SUFIAN STREET - ANTER BULDING - 
FLOOR 6 - HAWAL: 0598648320

عنوان التبليغ: نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر ط6 
جوال:0598648320

Goods/Services:
CLOTHING

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مالبس
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( 154 )

Date:19/11/2019 التاريخ: 2019/11/19

Trademark No.:37139 العالمة التجارية رقم:  37139

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: GREEN SALOON COMPANY بإسم:  شركة الصالون االخضر

Applicant Address:AL KHALIL       0598416340 العنوان:  الخليل راس الجورة

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنوان التبليغ: الخليل راس الجورة 0598416340

Goods/Services:
clothing

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس 

( 155 )

Date:20/11/2019 التاريخ: 2019/11/20

Trademark No.:37141 العالمة التجارية رقم:  37141

Class: 42 في الصنف: 42

Applicant Name: AL Ameen Technology Company  بإسم:  شركة األمين للتقنيات

Applicant Address:Al Ersal St Jawharet Alqus 
Paker Bulding Fl 4   

العنوان:  رام الله شارع اإلرسال عمارة مخبز جوهرة القدس 
ط 4    

Applicant for Correspondence:  Al Ersal St 
Jawharet Alqus Paker Bulding Fl 4

عنوان التبليغ: رام الله شارع اإلرسال عمارة مخبز جوهرة 
القدس ط 4

Goods/Services:
Duplication of computer programs ,Hosting 
computer sites [web sites], Installation of 
computer software , Maintenance of computer 
software , Monitoring of computer systems by 
remote acces , Protection services (Computer 
virus) , Providing search engines for the  intenet 
, Recovery of computer data , Rental

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
استشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر، 

برمجة الكمبيوتر، نسخ برامج الكمبيوتر، تأجير أجهزة 
الكمبيوتر، استشارات برامج الكمبيوتر، تصميم برامج 

الكمبيوتر، تحميل برامج كمبيوتر، صيان برامج كمبيوتر، 
تحديث برامج كمبيوتر، تحليل أنظمة كمبيوتر، تصميم 

أنظمة كمبيوتر، خدمات حماية الكمبيوتر من الفيرسوت، 
اإلستشارات في برامج الكمبيوتر، اإلستشارات في تطوير
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(Computer) , Rental of computer software 
, Rental of web servers , Search engines 
(Providing )for the internet , Servers (Rental of 
Web) , Software design (Computer) , Software 
(Rental of computer) , Software (Updating of 
computer

وتصميم معدات الكمبيوتر، انشاء و تصميم المواقع على 
شبكة اإلنتر نت لآلخرين، تحويل بيانات برامج الكمبيوتر و 
معلوماته ) تحويل غير مادي (، تصميم أنظمة الكمبيوتر، 

تأجير خوادم الشبكة، تصميم برامج الكمبيوتر، تأجير 
برامج الكمبيوتر، تحديث برامج الكمبيوتر 

( 156 )

Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37144 العالمة التجارية رقم:  37144

Class: 10 في الصنف: 10

Applicant Name: HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD.  

بإسم:  هيونداي هيفي انداستريز هولدينغز كو.، ال تي 
دي.  

Applicant Address: 50, Techno sunhwan-
ro 3-gil, Yuga-eup, Dalseong-gun, Daegu, 
Republic of Korea

العنوان:   50، تيكنو سانهوان-رو -3غيل، يوغا-ايوب، 
دالسيونغ-غن، دايغو، جمهورية كوريا  

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   

فلسطين

Goods/Services:
apparatus for the electrical stimulation of 
groups of muscles  blood pressure measuring 
apparatus  esthetic  massage apparatus  eye 
massage apparatus  foot bath massage apparatus  
massage apparatus for neck and  shoulder  
massage chair  massagers  measuring blood 
sugar  roller massage apparatus  skin peeling 
devices   thermometers for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اجهزة لتحفيز مجموعات عضالت الكترونيا؛ اجهزة قياس 

ضغط الدم؛ اجهزة للتدليك التجميلي؛ اجهزة تدليك 
العيون؛ اجهزة حمام تدليك االقدام؛ اجهزة تدليك 

االكتاف والرقبة؛ مقعد  مساج؛ مدلكات؛ قياس السكر 
في الدم؛ اجهزة تدليك متدحرجة؛ اجهزة تقشير الجلد؛ 

موازين الحرارة لألغراض الطبية 

( 157 )

Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37145 العالمة التجارية رقم:  37145



110 2020/3/5العــدد الثـالثـون

Class: 5 في الصنف: 5

Applicant Name: SIDEFARMA - Sociedade 
Industrial de Expansao Farmaceutica, S.A.  

بإسم:  سايدفارما – سوسيداد اندستريال دي اكسبانساو 
فارماسوتيكا اس.ايه.  

Applicant Address:Rua da Guine, n  26  , 2689-
514 Prior Velho, Portugal 

العنوان:  روا دا غيوني، ان  26، 2689-514 برايور فيلهو، 
البرتغال  

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   - فلسطين

Goods/Services:
PHARMACEUTICALS, MEDICAL AND 
VETERINARY PREPARATIONS  SANITARY 
PREPARATIONS  FOR MEDICAL 
PURPOSES  DIETETIC FOOD AND 
SUBSTANCES ADAPTED FOR MEDICAL 
OR  VETERINARY USE, FOOD FOR BABIES  
DIETARY SUPPLEMENTS FOR HUMAN 
BEINGS AND  ANIMALS  PLASTERS, 
MATERIALS FOR DRESSINGS  MATERIAL 
FOR STOPPING TEETH, DENTAL  WAX  
DISINFECTANTS  PREPARATIONS FOR 
DESTROYING VERMIN  FUNGICIDES, 
HERBICIDES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية؛ مستحضرات 
صحية لغايات طبية؛ مواد الحمية المعدة لالستعمال 

الطبي والبيطري وأغذية للرضع و األطفال؛ مكمالت للحمية 
الغذائية لإلنسان  والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد 

حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات 
إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

ومبيدات أعشاب 

( 158 )

Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37146 العالمة التجارية رقم:  37146

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: JAPAN TOBACCO INC.    .بإسم:  جابان توباكو انك

Applicant Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-
ku, Tokyo, Japan

العنوان:   2-2-1 تورانومون, ميناتو-كو, طوكيو, اليابان  

Applicant for Correspondence:  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   - فلسطين
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Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured smoking tobacco, pipe 
tobacco, hand rolling tobacco,  chewing 
tobacco, snus tobacco cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos snuff 
smokers›articles  included in Class 34 cigarette 
papers, cigarette tubes and matches 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ, سواء مصنع او غير مصنع؛ تبغ التدخين, تبغ 

الغاليين, تبغ اللف اليدوي, تبغ المضغ, تبغ السعوط 
)الشّمة(؛ السجائر, السجائر االلكترونية, سيجار, 
سيجاريلو )سيجار رفيع(, سعوط   )الشّمة(؛ ادوات 

المدخنين في الصنف 34؛ ورق السجائر, ورق السجائر 
الملفوف مسبقا واعواد الثقاب 

( 159 )

Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37147 العالمة التجارية رقم:  37147

Class: 11 في الصنف: 11

Applicant Name: WINIADIMCHAE Co., Ltd.    .بإسم:  وينياديمشاي كو.، ال تي دي

Applicant Address: 110, Hanamsandan 9beon-
ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea

العنوان:   110، هانامساندان 9بيون-رو، غوانغسان-غو، 
غوانغجو، جمهورية كوريا  

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   

فلسطين

Goods/Services:
Refrigerators  Kimchi refrigerators  electric 
storage for food  electric storage for wine  
cosmetics refrigerator   rice refrigerators  
electric refrigerating showcases  refrigerating 
containers  ice machines  cooling evaporators  
 air conditioners  heating apparatus, electric  
electric space cooling apparatus [for household 
purposes]  electric  fans  clothes dryers  
laundry dryers, electric  electric clothes 
drying machines for household purposes  air 
 cleaner, not being parts of machines  electric 
humidifiers  air deodorising apparatus  electric 
dehumidifiers for  household purposes  electric 
air washers for household purposes  portable air 
cleaners  water purifiers for  household purposes  
water ionizers  water purifier filter cartridges

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ثالجات؛ ثالجات الكيمتشي؛ مخازن الكترونية للطعام؛ 

مخازن الكترونية للنبيذ؛ ثالجات مواد التجميل؛ ثالجات 
االرز؛ ثالجات الكترونية للعرض؛ ثالجات وعائية؛ االت 
الثلج؛ مبخرات  التبريد؛ مكيفات هواء؛ اجهزة تسخين 

الكترونية؛ اجهزة تبريد فراغ الكترونية ]الغراض منزلية[؛ 
مراوح الكترونية؛ مجففات المالبس؛ مجففات الغسيل 
االلكترونية؛ اجهزة تجفيف مالبس الكترونية  الغراض 

منزلية؛ منظفات هواء، ليست اجزاء من االت؛ اجهزة 
ترطيب الكترونية؛ اجهزة ازالة الروائح الكريهة من الجو؛ 

اجهزة ازالة الرطوبة الغراض منزلية؛ غساالت الهواء 
الكترونية الغراض  منزلية؛ منظفات هواء محمولة؛ منقيات 

ماء الغراض منزلية؛ مؤينات المياه؛ خراطيش تصفية 
لتنقية المياه؛ اوعية طهو االرز االلكترونية؛ غاليات 

كهربائية؛ مواقد كهربائية؛ افران ميكروويف؛  مواقد غاز؛ 
مواقد ]أفران[ المطبخ؛ افران التشغيل الذاتي؛ مواقد
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for household purposes  electric rice cookers  
 electric kettles  electric ranges  microwave 
ovens  gas ranges  kitchen ranges [ovens]  
induction ranges  electric  stoves  range hoods  
extractor hoods  ventilation hoods  food waste 
disposal apparatus for household  purposes, 
electric  air fryers  cooking apparatus and 
installations  air conditioners for automobiles  
heaters for  automobiles  heating and cooling 
systems for motor cars, not being parts of 
engines or motors  electric hair  dryers  bidets 

كهربائية؛ اغطية االفران؛ اغطية الشفط؛ أغطية التهوية؛ 
اجهزة كهربائية للتخلص من النفايات الغذائية الغراض 
منزلية؛ قاليات  هوائية؛ اجهزة وتركيبات الطبخ؛ مكيفات 

الهواء للسيارات؛ سخانات للسيارات؛ اجهزة تسخين 
وتبريد للسيارات، ليست اجزاء من المحركات؛ مجففات 

الشعر الكهربائية؛ شطافات 

( 160 )

Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37148 العالمة التجارية رقم:  37148

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Simit Sarayi Yatirim Ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

بإسم:  سيميت سارايي ياتيريم في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي 

Applicant Address:Apa Giz Plaza Büyükdere 
Caddesi. No.191 Levent 34330 Besiktas 
Istanbul Turkey.

العنوان:  أبا غيز بالزا بويوكديري كاديسي. نمبر 191 
ليفينت 34330 بشكتاش إسطنبول تركيا.  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  Processed 
meat products  Dried pulses  Soups, bouillon  
Processed olives, olive paste  Milk and milk 
products, butter  Edible oils  Dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and 
vegetables  tomato paste  Prepared nuts and 
dried fruits as snacks  Hazelnut spreads and 
peanut butter  tahini (sesame seed paste)  Eggs 
and powdered eggs  Potato chips. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
لحوم و أسماك و دواجن ولحوم صيد ؛ منتجات اللحوم 

المصنعة؛ البقول المجففة ؛ الحساء ومرق؛ الزيتون المصنعة، 
وعجينة الزيتون؛ الحليب ومنتجات الحليب والزبدة؛ زيوت 

صالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المملحة و المجففة 
والمحفوظة والمجمدة، المطبوخة، المدخنة؛ معجون الطماطم؛ 
ر والفواكه المجففة كوجبات خفيفة؛ بندق للدهن 

ّ
بندق ُمحض

وزبدة الفول السوداني؛ طحينة ]معجونة بذور السمسم[؛ 
البيض ومسحوق البيض؛ رقاقات البطاطس. 
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( 161 )

Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37149 العالمة التجارية رقم:  37149

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Simit Sarayi Yatirim Ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

بإسم:  سيميت سارايي ياتيريم في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي 

Applicant Address:Apa Giz Plaza Büyükdere 
Caddesi. No.191 Levent 34330 Besiktas 
Istanbul Turkey.

العنوان:  أبا غيز بالزا بويوكديري كاديسي. نمبر 191 
ليفينت 34330 بشكتاش إسطنبول تركيا.  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Coffee, cocoa  coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages. Pasta, stuffed 
dumplings, noodles  Pastries and bakery 
products based on flour  desserts based on 
flour and chocolate  bread, simit [Turkish 
ring-shaped bagel covered with sesame seeds], 
po?aça [Turkish bagel], pita, sandwiches, 
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava 
[Turkish dessert based on dough coated 
with syrup], kaday?f [Turkish dessert based 
on dough]  desserts based on dough coated 
with syrup  puddings, custard, kazandibi 
[Turkish pudding], rice pudding, ke?kül 
[Turkish pudding]  Honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes  
Condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce  
Yeast, baking powder  Flour, semolina, starch 
for food  Sugar, cube sugar, powdered sugar  
Tea, ice tea  Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers  Chewing

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
قهوة، كاكاو؛ مشروبات أساسها القهوة أو الكاكاو، 

مشروبات أساسها الشوكوالته؛ باستا )نوع من المعكرونة(، 
فطائر محشوة، معكرونة على شكل شرائط؛ معجنات 

ومنتجات وخبز أساسها الطحين؛ محليات أساسها 
الطحين والشوكوالته؛ خبز، سيميت )خبز تركي دائري 

الشكل مغطى ببذور السمسم(، بوغاسا)باجل تركي: 
حلقات خبز مرشوش بالسكر(، بيتا)خبز بلدي مسطح و 

مستدير و يمكن عمله شطائر(، شطائر، كاتمير )معجنات 
تركية(، فطائر، كعك، باكالفا )محليات تركية أساسها 
العجينة مغطاة بالعصير المركز(، كاداييف )محليات 
تركية أساسها العجينة(؛  محليات أساسها العجينة 

مغطاة بالعصير المركز؛ بودنج، القستر )كسترد(، 
كازانديبي )بودنج تركي(، بودنج األرز، كيسكول )بودنج 

تركي(؛ عسل نحل، شمع نحل لالستهالك البشري، 
العكبر لألغراض الطعام؛ بهارات لألطعمة، نكهة ال?انيال 

]منكهات[، توابل، صلصات ]بهارات[، صلصة طماطم؛ 
خميرة، مسحوق خبيز؛ طحين، السميد )لباب الدقيق(، نشا 

للطعام؛ سكر، سكر مكعب، مسحوق السكر؛ شاي، شاي 
مثلج؛ الحلويات، الشوكوالتة، بسكويت، بكسويت هش، 

بسكويتات الويفر؛ علكة؛ أيس كريم، مثلجات
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gums  Ice-cream, edible ices  Salt  Cereal-
based snack food, popcorn, crushed oats, 
corn chips, breakfast cereals, processed wheat 
for human consumption, crushed barley 
for human consumption, processed oats for 
human consumption, processed rye for human 
consumption, rice  Molasses for food. 

صالحة لألكل؛ ملح؛ وجبات سريعة أساسها الحبوب، فشار، 
شوفان مطحون، رقائق الذرة، حبوب اإلفطار، قمح معالج 

لالستهالك البشري، شعير مجروش لالستهالك البشري، 
شوفان معالج لالستهالك البشري، نبات الجاودار معالج 

لالستهالك البشري، أُرز؛ عسل أسود. 

( 162 )

Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37151 العالمة التجارية رقم:  37151

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Simit Sarayi Yatirim Ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

بإسم:  سيميت سارايي ياتيريم في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي 

Applicant Address:Apa Giz Plaza Büyükdere 
Caddesi. No.191 Levent 34330 Besiktas 
Istanbul Turkey.

العنوان:  أبا غيز بالزا بويوكديري كاديسي. نمبر 191 
ليفينت 34330 بشكتاش إسطنبول تركيا.  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game  Processed 
meat products  Dried pulses  Soups, bouillon  
Processed olives, olive paste  Milk and milk 
products, butter  Edible oils  Dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and 
vegetables  tomato paste  Prepared nuts and 
dried fruits as snacks  Hazelnut spreads and 
peanut butter  tahini (sesame seed paste)  Eggs 
and powdered eggs  Potato chips. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
لحوم و أسماك و دواجن ولحوم صيد ؛ منتجات اللحوم 

المصنعة؛ البقول المجففة ؛ الحساء ومرق؛ الزيتون 
المصنعة، وعجينة الزيتون؛ الحليب ومنتجات الحليب 

والزبدة؛ زيوت صالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المملحة 
و المجففة والمحفوظة والمجمدة، المطبوخة، المدخنة؛ 

ر والفواكه المجففة كوجبات 
ّ

معجون الطماطم؛ بندق ُمحض
خفيفة؛ بندق للدهن وزبدة الفول السوداني؛ طحينة 
]معجونة بذور السمسم[؛ البيض ومسحوق البيض؛ 

رقاقات البطاطس. 
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Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37152 العالمة التجارية رقم:  37152

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Simit Sarayi Yatirim Ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

بإسم:  سيميت سارايي ياتيريم في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي 

Applicant Address:Apa Giz Plaza Büyükdere 
Caddesi. No.191 Levent 34330 Besiktas 
Istanbul Turkey.

العنوان:  أبا غيز بالزا بويوكديري كاديسي. نمبر 191 
ليفينت 34330 بشكتاش إسطنبول تركيا.  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Coffee, cocoa  coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages. Pasta, stuffed 
dumplings, noodles  Pastries and bakery 
products based on flour  desserts based on flour 
and chocolate  bread, simit [Turkish ring-shaped 
bagel covered with sesame seeds], po?aça 
[Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer 
[Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish 
dessert based on dough coated with syrup], 
kaday?f [Turkish dessert based on dough]  
desserts based on dough coated with syrup  
puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], 
rice pudding, ke?kül [Turkish pudding]  Honey, 
bee glue for human consumption, propolis 
for food purposes  Condiments for foodstuff, 
vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), 
tomato sauce  Yeast, baking powder  Flour, 
semolina, starch for food  Sugar, cube sugar, 
powdered sugar  Tea, ice tea  Confectionery, 
chocolate, biscuits, crackers, wafers  Chewing 
gums  Ice-cream, edible ices  Salt  Cereal-
based snack food, popcorn, crushed oats, 
corn chips, breakfast cereals, processed wheat 
for human consumption, crushed barley 
for human consumption, processed oats for 
human consumption, processed rye for human 
consumption, rice  Molasses for food. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
قهوة، كاكاو؛ مشروبات أساسها القهوة أو الكاكاو، 

مشروبات أساسها الشوكوالته؛ باستا )نوع من المعكرونة(، 
فطائر محشوة، معكرونة على شكل شرائط؛ معجنات 

ومنتجات وخبز أساسها الطحين؛ محليات أساسها الطحين 
والشوكوالته؛ خبز، سيميت )خبز تركي دائري الشكل 

مغطى ببذور السمسم(، بوغاسا)باجل تركي: حلقات خبز 
مرشوش بالسكر(، بيتا)خبز بلدي مسطح و مستدير و يمكن 

عمله شطائر(، شطائر، كاتمير )معجنات تركية(، فطائر، 
كعك، باكالفا )محليات تركية أساسها العجينة مغطاة 

بالعصير المركز(، كاداييف )محليات تركية أساسها 
العجينة(؛  محليات أساسها العجينة مغطاة بالعصير 

المركز؛ بودنج، القستر )كسترد(، كازانديبي )بودنج تركي(، 
بودنج األرز، كيسكول )بودنج تركي(؛ عسل نحل، شمع 

نحل لالستهالك البشري، العكبر لألغراض الطعام؛ بهارات 
لألطعمة، نكهة ال?انيال ]منكهات[، توابل، صلصات 

]بهارات[، صلصة طماطم؛ خميرة، مسحوق خبيز؛ طحين، 
السميد )لباب الدقيق(، نشا للطعام؛ سكر، سكر مكعب، 

مسحوق السكر؛ شاي، شاي مثلج؛ الحلويات، الشوكوالتة، 
بسكويت، بكسويت هش، بسكويتات الويفر؛ علكة؛ أيس 

كريم، مثلجات صالحة لألكل؛ ملح؛ وجبات سريعة أساسها 
الحبوب، فشار، شوفان مطحون، رقائق الذرة، حبوب اإلفطار، 

قمح معالج لالستهالك البشري، شعير مجروش لالستهالك 
البشري، شوفان معالج لالستهالك البشري، نبات الجاودار 

معالج لالستهالك البشري، أُرز؛ عسل أسود. 
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Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37153 العالمة التجارية رقم:  37153

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: Simit Sarayi Yatirim Ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

بإسم:  سيميت سارايي ياتيريم في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي 

Applicant Address:Apa Giz Plaza Büyükdere 
Caddesi. No.191 Levent 34330 Besiktas 
Istanbul Turkey.

العنوان:  أبا غيز بالزا بويوكديري كاديسي. نمبر 191 
ليفينت 34330 بشكتاش إسطنبول تركيا.  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Services for providing food and drink  
Temporary accommodation  Day-nurseries 
(crèches)  Boarding for animals. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات توفير الطعام والشراب؛ اقامة مؤقتة؛ دور الحضانة 

النهارية؛ خدمات اإليواء للحيوانات. 

( 165 )

Date:21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21

Trademark No.:37154 العالمة التجارية رقم:  37154

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Ibrahim Sameer 
Abdulmoghny Taweel

بإسم:  ابراهيم سمير عبد المغني طويل

Applicant Address:Bethlehem-Beit Fajar-Sosa    العنوان: بيت لحم-بيت فجار-صوصة

Applicant for Correspondence:  Bethlehem-Beit 
Fajar-Sosa

عنوان التبليغ: 
فلسطين

Goods/Services:
RICE

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
االرز
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Date:24/11/2019 التاريخ: 2019/11/24

Trademark No.:37156 العالمة التجارية رقم:  37156

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Iyad azmi issa alhalayka بإسم:  اياد عزمي عيسى الحاليقة

Applicant Address:Bethlehem-alsouq almarkazi       العنوان:  بيت لحم-السوق المركزي

Applicant for Correspondence:  Bethlehem-
alsouq almarkazi

عنوان التبليغ: بيت لحم-السوق المركزي
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; editable oils and fats.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد , خالصات اللحم 

, وفواكه وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة هالم 
)جيلي ( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر البيض والحليب 

, الزيوت والدهون الصالحة لالكل

( 167 )

Date:24/11/2019 التاريخ: 2019/11/24

Trademark No.:37158 العالمة التجارية رقم:  37158

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name:  Spartan Modern Industry Company بإسم:  شركة سبارتن الحديثة للصناعة

Applicant Address: P.O.Box 3436 Amman, 
11181 Jordan    

العنوان:  عمان ص.ب 3436 الرمز البريدي 11181 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،ص.ب.768  - فلسطين
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Goods/Services:
 Cleaning preparations, Bleaching preparations 
(decolorants) for cosmetic purposes , Bleaching 
preparations(laundry), bleaching salts, color 
removing preparations,  fabric softeners in its 
liquid form , laundry bleach , laundry blueing, 
laundry preparations , stain removers, washing 
preparations, polishing preparations, soaps for 
personal use, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, creams, dry cleaning 
preparations, shaving preparations, moisturizing 
substances for skin bleaching preparations, 
scouring solutions, toiletries, makeup , washing 
preparations, skin whitening creams, skin care , 
soaking laundry preparations, beauty masks

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات تنظيف, مستحضرات قصر )مزيالت الوان( 

اغراض التجميل, مستحضرات قصر االقمشة )غسيل 
المالبس(, امالح قصارة, مستحضرات ازالة االلوان, ملينات 

لألقمشة بحالتها السائلة , قاصر للغسيل والكي, نيلة 
للغسيل, مستحضرات للغسيل والكي, مزيالت البقع, 

مستحضرات غسيل, مستحضرات صقل, صابون لالستخدام 
الشخصي، عطور وزيوت عطرية ,مستحضرات تجميل، غسول 

)لوشن( للشعر، منظفات اسنان, كريمات, مستحضرات 
تنظيف جاف, مستحضرات الحالقة، مستحضرات تنظيف 

وترطيب الجلد, محاليل جلي, مواد تواليت, مساحيق مكياج, 
مستحضرات غسيل, كريمات تبيض البشرة, مستحضرات 
العناية بالبشرة, مستحضرات نقع الغسيل , اقنعة تجميل.

( 168 )

Date:24/11/2019 التاريخ: 2019/11/24

Trademark No.:37159 العالمة التجارية رقم:  37159

Class: 28 في الصنف: 28

Applicant Name:  ADEL KALEMCILIK 
TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI

بإسم:  شركة عادل المساهمة لألقالم والتجارة والصناعة.

Applicant Address: Fatih Sultan Mehmet Mah. 
Balkan Cad. No: 58 Buyaka E Blok Tepeustu 
41480 Umraniye Istanbul TURKEY   

العنوان:  حي فاتح سلطان مهمت، شارع بلقان، رقم: 58، 
بلوك: بوكايا إي، منطقة تابه أوستو، بلدة عمرانية، مدينة 

اسطنبول، تركيا.    

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:
Games and playthings including inflatable pool 
and bath toys;  games plays in game rooms;  
devices, machines and apparatus for games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor including coin-operated 
amusement machines;  toys for domestic pets;  
toys for children›s parks and playgrounds

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللعب وأدوات اللعب، تتضمن برك النفخ ودمى 

االستحمام، ألعاب تلعب في غرف األلعاب، األجهزة، االالت 
واالدوات لاللعاب غير تلك التي تمت تهيئتها لالستخدام 

مع شاشة عرض او مراقبة خارجية والتي تتضمن االت 
التسلية التي تعمل بالنقد؛ دمى الحيوانات االليفة 

المنزلية؛ ألعاب المنتزهات والمالعب الخاصة باألطفال.
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Date:24/11/2019 التاريخ: 2019/11/24

Trademark No.:37160 العالمة التجارية رقم:  37160

Class: 16 في الصنف: 16

Applicant Name:  ADEL KALEMCILIK 
TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI

بإسم:  شركة عادل المساهمة لألقالم والتجارة والصناعة.

Applicant Address: Fatih Sultan Mehmet Mah. 
Balkan Cad. No: 58 Buyaka E Blok Tepeustu 
41480 Umraniye Istanbul TURKEY   

العنوان:  حي فاتح سلطان مهمت، شارع بلقان، رقم: 58، 
بلوك: بوكايا إي، منطقة تابه أوستو، بلدة عمرانية، مدينة 

اسطنبول، تركيا.    

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:
 Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes, 
namely cardboard paper;  packaging and 
wrapping materials made of plastic materials;  
printing sets, portable [office requisites], 
binding materials for books and papers;  
printed matter, printed publications, printed 
calendars, printed photograph, printed tables, 
stickers [stationery], posters;  stationery, 
office requisites (except furniture);  pens, 
pencils;  drawing materials and materials for 
artists;  adhesives for stationery and household 
purposes;  instructional and teaching material 
[except apparatus];  office machines;  paint 
rollers and paintbrushes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد 

وغير واردة في فئات اخرى؛ ورق مقوى، مواد تغليف ولف 
مصنوعة من مواد بالستيكية، اجهزة طباعة متنقلة )لوازم 
مكتبية(، مواد تجليد للكتب والورق، المطبوعات، منشورات 

مطبوعة، جداول مواعيد مطبوعة، صور فوتوغرافية 
مطبوعة، جداول مطبوعة، لصاقات )قرطاسية(، اعالنات 
كبيرة، قرطاسية، لوازم مكتبية)باستثناء األثاث(، أقالم 

حبر، أقالم رصاص، مواد رسم ومواد للفنانين، مواد لصق 
للقرطاسية أو لألغراض المنزلية، مواد التوجيه والتدريس) 

عدا األدوات(؛ االت مكتبية، بكرات دهان و فراشي دهان 
او تلوين.
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Date:24/11/2019 التاريخ: 2019/11/24

Trademark No.:37165 العالمة التجارية رقم:  37165

Class: 18 في الصنف: 18

Applicant Name: Ibrahem fahme ibrahem 
shaban

بإسم:  ابراهيم فهمي ابراهيم شعبان

Applicant Address:Jenin - aljabriat        العنوان:  جنين - الجابريات

Applicant for Correspondence:  Jenin - justtice 
building - versus the court

عنوان التبليغ: جنين - عمارة العدل - مقابل المحكمة - 
جوال: 0568104085 - فلسطين

Goods/Services:
small bads , back packs , bads for sports , bags 
for travel , hand bags , sling bagsfor carrying 
infants , stachels school , wallets pocket , bags 
accessories.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حقائب صغيرة، حقائب ظهر، حقائب للرياضة، حقائب 

سفرية، حقائب يد، حقائب لحمل األطفال، حقائب 
مدرسية، محافظ جيب، شنط، اكسسوارات. 

( 171 )

Date:25/11/2019 التاريخ: 2019/11/25

Trademark No.:37166 العالمة التجارية رقم:  37166

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: IPSOS بإسم:  إيبسوس

Applicant Address:35, RUE DU VAL DE 
MARNE 75013 PARIS FRANCE   

العنوان:  العنوان
35، رو دو فال دو مارني 75013 باريس - فرنسا
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Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop);  cost 
price analysis;  business appraisals;  business 
consultancy;  business information;  business 
inquiries;  business investigations;  business 
management and organization consultancy;  
business management assistance;  business 
organization consultancy;  business research;  
commercial information agencies;  price 
comparison services;  compilation of information 
into computer databases;  compilation of 
statistics;  professional business consultancy;  
distribution of samples;  economic forecasting;  
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes;  marketing;  marketing 
research;  marketing studies;  opinion polling;  
organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes;  public relations;  
publication of publicity texts;  publicity;  
systemization of information into computer 
databases.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين 

]مؤسسة إرشاد المستهلكين[، تحليل أسعار التكلفة، 
تقييم األعمال، استشارات األعمال المهنية، المعلومات 

واألخبار عن األعمال، التحريات عن األعمال، تقصي حقائق 
األعمال، إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال، المساعدة 

في إدارة األعمال، إستشارات تنظيم األعمال، أبحاث 
األعمال، وكاالت األنباء التجارية، خدمات مقارنة األسعار، 
تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تجميع 

البيانات اإلحصائية، إستشارات األعمال المهنية، توزيع 
العينات، التنبؤات االقتصادية، تنظيم المعارض لغايات 

تجارية أو اعالنية، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات 
التسويق،االستفتاء واستطالع االراء، تنظيم المعارض 

التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، العالقات العامة، 
نشر نصوص الدعاية واإلعالن،الدعاية واالعالن، تنظيم 

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر.     

( 172 )

Date:25/11/2019 التاريخ: 2019/11/25

Trademark No.:37167 العالمة التجارية رقم:  37167

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: IPSOS بإسم:  إيبسوس

Applicant Address:35, RUE DU VAL DE 
MARNE 75013 PARIS FRANCE   

العنوان:  العنوان
35، رو دو فال دو مارني  75013 باريس - فرنسا

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين
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Goods/Services:
Commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop);  cost 
price analysis;  business appraisals;  business 
consultancy;  business information;  business 
inquiries;  business investigations;  business 
management and organization consultancy;  
business management assistance;  business 
organization consultancy;  business 
research;  commercial information agencies;  
price comparison services;  compilation 
of information into computer databases;  
compilation of statistics;  professional business 
consultancy;  distribution of samples;  economic 
forecasting;  organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes;  
marketing;  marketing research;  marketing 
studies;  opinion polling;  organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes;  
public relations;  publication of publicity texts;  
publicity;  systemization of information into 
computer databases.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين 

]مؤسسة إرشاد المستهلكين[، تحليل أسعار التكلفة، 
تقييم األعمال، استشارات األعمال المهنية، المعلومات 

واألخبار عن األعمال، التحريات عن األعمال، تقصي حقائق 
األعمال، إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال، المساعدة 

في إدارة األعمال، إستشارات تنظيم األعمال، أبحاث 
األعمال، وكاالت األنباء التجارية، خدمات مقارنة األسعار، 
تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تجميع 

البيانات اإلحصائية، إستشارات األعمال المهنية، توزيع 
العينات، التنبؤات االقتصادية، تنظيم المعارض لغايات 

تجارية أو اعالنية، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات 
التسويق،االستفتاء واستطالع االراء، تنظيم المعارض 

التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، العالقات العامة، 
نشر نصوص الدعاية واإلعالن،الدعاية واالعالن، تنظيم 

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر.     

( 173 )

Date:26/11/2019 التاريخ: 2019/11/26

Trademark No.:37169 العالمة التجارية رقم:  37169

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: riyad deis  بإسم:  رياض ربحي دعيس

Applicant Address:shoufat - jerusalem                    العنوان:  شعفاط ( القدس -دخلة االبراج - جوال
                    0592482520 ،0543157329

Applicant for Correspondence: shoufat - 
jerusalem                   
                

عنوان التبليغ:
 شعفاط ( القدس -دخلة االبراج - جوال 0543157329، 

                    0592482520
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Goods/Services:
Services for providing food and drink  
temporary accomodation. 

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

( 174 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37174 العالمة التجارية رقم:  37174

Class: 7 في الصنف: 7

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Agricultural machines;  Aerating pumps for 
aquaria;  Disintegrators;  Incubators for eggs;  
Hair clipping machines for animals;  Salt 
extracting machine;  Woodworking machines;  
Smoothing presses;  Equipment for manufacturing 
paper diaper;  Type-setting machines 
[printing];  Bobbins for weaving looms;  Sizing 
machines;  Tea processing machines;  Mixing 
machines;  Beverage preparation machines, 
electromechanical;  Cigarette machines for 
industrial purposes;  Leather-working machines;  
Stitching machines;  Mechanical equipment for 
bicycle industry;  Mechanical equipment for 
ceramics industry (including ceramic machinery 
for building);  Engraving machines;  Machines for 
manufacturing battery;  Cord making machines;  
Machines for manufacturing enamel;  Machines 
for manufacturing lamp

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اآلالت الزراعية؛ مضخات التهوية ألحواض األسماك؛ 
ماكينات طحن و عزل المواد؛  حاضنات البيض؛ آالت 

قص الشعر )صوف( للحيوانات؛ آلة استخراج الملح؛ آالت 
النجارة؛ مكابس لصقل المواد؛ معدات لتصنيع أغلفة 

الورق؛ آالت الكتابة ]الطباعة[؛ بكرات للنسيج و الخياطة؛ 
آالت المقاييس؛ ماكينات تصنيع الشاي؛ ماكينات خلط 

و مزج؛ آالت إعداد المشروبات، الكهروميكانيكية؛ آالت 
السجائر لألغراض الصناعية؛ آالت دبغ الجلد؛ آالت خياطة؛ 

المعدات الميكانيكية لصناعة الدراجات؛ المعدات 
الميكانيكية لصناعة السيراميك )بما في ذلك آالت 

السيراميك للبناء(؛ آالت الحفر؛ آالت لتصنيع البطاريات؛ 
آالت صنع الحبال؛ آالت لتصنيع الطالء؛ آالت لتصنيع 

المصابيح الكهربائية؛ آالت توزيع الشريط الالصق 
]اآلالت[؛ آالت لصنع قوالب خاليا النحل؛ غساالت الصحون؛ 
عصارات الفاكهة الكهربائية؛ الغساالت ]آالت الغسيل[؛ 

مطاحن ]آالت[؛ آالت النقش؛ آالت صقل الزجاج؛ معدات 
لتصنيع األسمدة؛ اآلالت الكهروميكانيكية للصناعة
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bulbs;  Adhesive tape dispensers [machines];  
Machines for manufacturing honeycomb 
briquette;  Dishwashers;  Electric fruit squeezers;  
Washing machines [laundry];  Mills [machines];  
Embossing machines;  Glass-working machines;  
Equipment for manufacturing fertilizers;  
Electromechanical machines for chemical 
industry;  Rinsing machines;  Cutters [machines];  
Drilling rigs, floating or non-floating;  Mixers 
[machines];  Elevating apparatus;  Metalworking 
machines;  Foundry machines;  Fittings for 
engine boilers;  Carburetter feeders;  Hydraulic 
turbines;  Pin making machines;  Machines for 
manufacturing fastener;  Stands for machines;  
Machines for manufacturing electric wire and 
cable;  Screwdrivers, electric;  Equipment for 
electronic industry;  Optics cold processing 
equipment;  Gas separation equipment;  Painting 
machines;  Alternators;  Filters for cleaning 
cooling air, for engines;  Centrifugal machines;  
Valves [parts of machines];  Aerocondensers;  
Hydraulic pressure coupler;  Axles for machines;  
Bearings [parts of machines];  Belts for 
machines;  Welding apparatus, gas-operated;  
Electric vacuum cleaners;  Wireless electric 
sweepers;  Filtering machines;  Curtain drawing 
devices, electrically operated;  Drums [parts 
of machines];  Labellers [machines];  Vending 
machines;  3D printers;  3D printing pens;  
Electroplating machines;  Hand-held tools, other 
than hand-operated;  Coffee mills, other than 
hand-operated;  Machines and apparatus for 
cleaning, electric. 

الكيماوية؛ آالت الشطف؛ آالت تقطيع ]اآلالت[؛ منصات 
الحفر، العائمة أو غير العائمة؛ خالطات ]آالت[؛ جهاز 

الرفع؛ آالت صياغة المعادن؛ آالت سبك المعادن؛ تركيبات 
لغاليات المحركات؛ المكربنات؛ توربينات هيدروليكية؛ 

آالت صنع الدبابيس؛ آالت لتصنيع المشابك؛ مثبتات 
اآلالت؛ آالت لتصنيع األسالك والكابالت الكهربائية؛ 

مفكات البراغي الكهربائية؛ معدات للصناعة اإللكترونية؛ 
معدات تجهيز و تبريد الزجاج في مجال البصريات؛ 

معدات عزل الغاز؛ آالت الطالء؛ مولدات كهربائية؛ 
مرشحات لتنظيف هواء التبريد، للمحركات؛ آالت شفط 

الهواء بالمحركات؛ صمامات ]أجزاء من اآلالت[؛ المكثفات 
الهوائية؛ آالت الضغط الهيدروليكي؛ محاور مثبتة 

لآلالت؛ محامل ]أجزاء من اآلالت[؛ أحزمة لآلالت؛ أجهزة 
التلحيم المشتغلة بالغاز؛ المكانس الكهربائية؛ كناسات 

و ماسحات كهربائية السلكية؛ آالت الترشيح؛ أجهزة 
تصميم الستائر، تعمل بالكهرباء؛ براميل ]أجزاء من 

اآلالت[؛ آالت صنع الملصقات ]اآلالت[؛ آالت البيع؛ طابعات 
ثالثية األبعاد؛ أقالم الطباعة ثالثية األبعاد؛ آالت الطالء؛ 

األدوات المحمولة يدويا بخالف المشتغلة باليد؛ طحانات 
القهوة، عدا التي تعمل باليد؛ آالت وأجهزة للتنظيف، 

الكهربائية. 

( 175 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37175 العالمة التجارية رقم:  37175

Class: 8 في الصنف: 8

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك
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Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Abrading instruments [hand instruments];  
Agricultural implements, hand-operated;  Garden 
tools, hand-operated;  Instruments and tools for 
skinning animals;  Harpoons;  Beard clippers;  Nail 
clippers;  Electric hair clippers;  Screwdrivers, non-
electric;  Borers;  Tweezers;  Scissors;  Punch rings 
[knuckle dusters];  Table cutlery [knives, forks and 
spoons];  Handles for hand-operated hand tools;  
Knives;  Hand tools, hand-operated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أدوات كشط ]أدوات يدوية[؛ األدوات الزراعية التي تديرها 

اليد؛ أدوات الحدائق تعمل باليد؛ أدوات و معدات سلخ 
جلود الحيوانات؛ الحربونات )رماح(؛ ماكينة قص شعر 
اللحية )كليبرز(؛ ماكينة قص األظافر )كليبرز(؛ ماكينة 
قص الشعر )كليبرز(؛ مفكات المسامير و  البراغي، غير 
كهربائية؛ أدوات الثقب؛ مالقيط؛ مقص؛ مقابض اليد؛ 

أدوات المائدة ]السكاكين والشوكات والمالعق[؛ مقابض 
لألدوات اليدوية؛ سكاكين؛ أدوات مستعملة يدويا. 

( 176 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37176 العالمة التجارية رقم:  37176

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Encoded identification bracelets, magnetic;  
Mouse pads;  Mouse[computer peripheral];  
Photo printers;  Computer bags;  Electronic 
card readers;  Computer keyboards;  USB

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أساور مغناطيسية مشفرة لتحديد الهوية؛ مسند فأرة 
الحاسوب؛ فأرة الحاسوب ]الحاسوب[؛ طابعات الصور؛ 

حقائب الكمبيوتر؛ قارئات البطاقات اإللكترونية؛ لوحات 
مفاتيح الكمبيوتر؛ مدخل يو اس بي؛ تطبيق البرمجيات
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flash drives;  Application software for 
cellular phones, downloadable;  Ink jet 
printers;  Pedometers;  Apparatus to check 
franking;  Cash registers;  Mechanisms 
for coin-operated apparatus;  Dictating 
machines;  Facial recognition device;  
Photocopiers[photographic, electrostatic, 
thermic];  Bathroom scales;  Body fat scale for 
household purposes;  Measures;  Electronic 
notice boards;  Selfie sticks for mobile phone;  
Cell phone holders;  Smartphones in the shape 
of a watch;  Intercoms;  Electronic navigational 
and positioning apparatus and instruments;  
Cabinets for loudspeakers;  Audio-and video-
receivers;  Wearable video display monitors;  
Headsets;  Camcorders;  Rearview cameras 
for vehicles;  Driving Recorder;  Touch 
screen pens;  Learning machines;  Selfie-
sticks [hand-held monopods];  Cameras 
[photography];  Small projector;  Precision 
measuring apparatus;  Rods for water diviners;  
Air analysis apparatus;  Thermometers, not 
for medical purposes;  Hygrometers;  Optical 
apparatus and instruments;  USB cables;  Semi-
conductors;  Integrated circuits;  Conductors, 
electric;  Electric sockets;  Sensors;  
Temperature sensors;  Switches, electric;  
Power adapters;  Electrical  adapters;  Change-
over switches for telecommunication apparatus;  
Fluorescent screens;  Remote control apparatus;  
Remote controls for household purposes;  
Optical fibers [light conducting filaments];  
Heat regulating apparatus;  Lightning rods;  
Electrolysers;  Fire extinguishing apparatus;  
Radiological apparatus for industrial purposes;  
Protection devices for personal use against 
accidents;  Motorcycle helmets;  Protective 
helmets;  Goggles;  Theft prevention 
installations, electric;  Alarms;  Biometric 
fingerprint door locks;  Peepholes [magnifying 
lenses] for doors;  Electric door bells;  
Eyeglasses;  Batteries, electric;  Chargers for 
electric batteries;  Animated cartoons;  Egg-
candlers;  Dog whistles;  Decorative magnets;  
Electrified fences;  Electronic collars

للهواتف الخلوية، للتحميل؛ الطابعات النافثة للحبر؛ عداد 
الجري؛ جهاز للتحقق من الدمغ؛ االت المحاسبه؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ آالت اإلمالء؛ 
جهاز التعرف على الوجه؛ آالت تصوير ]فوتوغرافي، 

إلكتروستاتيك، حراري[؛ مقاييس درجة الحمامات؛ مقياس 
الدهون في الجسم لألغراض المنزلية؛ مقاييس حرارية؛ 

لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ عصا سيلفي للهاتف 
المحمول؛ ماسكات الهاتف الخلوي؛ الهواتف الذكية 

في شكل ساعة؛ أجهزة االتصال الداخلي؛ أجهزة وأدوات 
تحديد المواقع والمالحة اإللكترونية؛ خزائن لمكبرات 

الصوت؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛ شاشات عرض 
الفيديو يمكن ارتداؤها؛ سماعات؛ كاميرات الفيديو؛ 
كاميرات الرؤية الخلفية للسيارات؛ مسجالت القيادة؛ 

أقالم شاشة تعمل باللمس؛ آالت التعلم؛ عصا سيلفي؛ 
كاميرات ]التصوير[؛ جهاز عرض صغير؛ جهاز قياس 

الدقة؛ قضبان لتحديد مكان المياه؛ جهاز تحليل الهواء؛ 
مقاييس الحرارة، وليس لألغراض الطبية؛ مقياس درجة 
الرطوبة؛ األجهزة البصرية و المعدات؛ كبالت يو إس بي؛ 
شبه الموصالت الكهربائية؛ دارات متكاملة؛ الموصالت 

الكهربائية؛ مكابس كهربائية؛ أجهزة االستشعار؛ 
مجسات درجة الحرارة؛ مفاتيح كهربائية؛ محوالت الطاقة؛ 
محوالت كهربائية؛ مفاتيح التغيير في أجهزة االتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ شاشات الفلورسنت؛ جهاز التحكم 

عن بعد؛ أجهزة التحكم عن بعد لألغراض المنزلية؛ األلياف 
الضوئية ]خيوط توصيل الضوء[؛ جهاز تنظيم الحرارة؛ 

قضبان وماضة؛ جهاز كهربي لتوليد الطاقة؛ أجهزة إطفاء 
الحرائق؛ جهاز إشعاعي لألغراض الصناعية؛ أجهزة حماية 

لالستخدام الشخصي ضد الحوادث؛ خوذات الدراجات 
النارية؛ خوذات واقية؛ نظارات واقية؛ معدات منع السرقة، 
الكهربائية؛ أجهزة إنذار؛ أقفال الباب بالبصمة البيومترية؛ 

فتحات العدسات المكبرة الموجودة في األبواب؛ أجراس 
الباب الكهربائية؛ نظارة طبية؛ البطاريات الكهربائية؛ 

شواحن للبطاريات الكهربائية؛ أجهزة الرسوم المتحركة؛ 
جهاز لتحديد حالة البيض الفيزيائية )كاندلر(؛ صفارات 

الكلب؛ مغناطيس ديكوري؛ األسوار المكهربة؛ أطواق 
إلكترونية لتدريب الحيوانات؛ أجهزة التحكم عن بعد 

المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر 
اللوحي؛ الساعات الذكية )معالجة البيانات(؛ نغمات 

رنانة قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة؛ النظارات الذكية 
)معالجة البيانات(؛ جهاز الترجمان اإللكتروني المحمول 

في الجيب؛ الهواتف الخلوية؛ علب واقية للهواتف 
الخلوية؛ أغشية واقية للهواتف الخلوية؛
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to train animals;  Portable remote controls for 
kick-up block;  Notebook computers;  Tablet 
computers;  Smartwatches (data processing);  
Downloadable ring tones for mobile phones;  
Smartglasses (data processing);  Electronic 
pocket translators;  Cellular phones;  Cases for 
cellular phones;  Covers for cellular phones;  
Cell phone straps;  Protective films adapted 
for cellular phones;  Network routers;  SIM 
cards;  Television apparatus;  Sound recording 
apparatus;  Set-top boxes;  Digital photo frames;  
Sunglasses;  Power bank [rechargeable batteries];  
Wireless charger;  Smart band;  Computers;  
Computer programs, recorded;  Computer 
programs, downloadable;  Computer software, 
recorded;  Electronic publications, downloadable;  
Recorded computer game programs;  Ink 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers;  
Downloadable image files;  Humanoid robots 
with artificial intelligence;  Wearable computers;  
Computer software platforms, recorded or 
downloadable;  Downloadable graphics for 
mobile phones;  Computer peripheral devices;  
Interactive touch screen terminals;  Computer 
screen saver software, recorded or downloadable;  
Encoded electronic identification bracelets;  
Holograms;  Hemline markers;  Voting machines;  
Lottery machine;  Mobile phone holders for 
vehicles;  Telecommunication apparatus in the 
form of jewellery;  Video monitors;  Virtual 
reality headsets;  Portable media players;  
Connected bracelets [measuring instruments];  
Audiovisual teaching apparatus;  Teaching robots;  
Materials for electricity mains [wires, cables];  
Protective masks. 

أشرطة )أكسسوارات( لحمل الهاتف الخلوي؛ أغطية 
واقية للهواتف الخلوية )أكسسوارات(؛ أجهزة توصيل 
شبكة األنترنت؛ بطاقات الهواتف )سيم كارد(؛ أجهزة 

تلفزيون؛ جهاز تسجيل الصوت؛ جهاز متعدد الوظائف 
للتلفزيون و األنترنيت )سيت توب بوكس(؛ إطارات الصور 

الرقمية؛ نظارات شمسيه؛ جهاز شحن للطاقة ]بطاريات 
قابلة للشحن[؛ شاحن السلكي؛ ساعات على شكل أشرطة 

ذكية؛ أجهزة الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر، المسجلة؛ 
برامج الكمبيوتر، للتحميل؛ برمجيات الكمبيوتر، المسجلة؛ 
المنشورات اإللكترونية، للتحميل؛ برامج ألعاب الكمبيوتر 

المسجلة؛ خراطيش الحبر، شاغرة للطابعات وآالت 
النسخ؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ روبوتات بالذكاء 

االصطناعي؛ أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ منصات 
برامج الكمبيوتر، المسجلة أو القابلة للتنزيل؛ الرسومات 

للتحميل للهواتف المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ 
محطات شاشة تعمل باللمس التفاعلية؛ برامج شاشة 

توقف الكمبيوتر، مسجلة أو قابلة للتحميل؛ أساور تحديد 
الهوية اإللكترونية المشفرة؛ الصور ثالثية األبعاد؛عالمات 
هملين؛ آالت التصويت؛ آلة اليانصيب؛ حامالت الهواتف 

المحمولة للمركبات؛ أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية 
في شكل مجوهرات؛ شاشات الفيديو؛ سماعات الواقع 

االفتراضي؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ أساور متصلة 
]أدوات القياس[؛ جهاز التدريس السمعي البصري؛ 

روبوتات التعليم؛ مواد لخيوط الكهرباء ]األسالك 
والكابالت[؛ أقنعة واقية. 

( 177 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37177 العالمة التجارية رقم:  37177
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Class: 11 في الصنف: 11

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Lamps;  Lights for vehicles;  Germicidal lamps 
for purifying air;  Curling lamps;  Acetylene 
flares;  Electric cooking pots;  Electric kettles for 
household purposes;  Induction cookers;  Pressure 
cookers, electric;  Gas burners;  Microwave 
ovens [cooking apparatus];  Electric cooking 
ovens for household purposes;  Lava rocks for 
use in barbecue grills;  Refrigerators;  Ventilation 
[air-conditioning] installations and apparatus;  
Extractor hoods for kitchens;  Air purifiers;  
Humidifiers for household purposes;  Electric fans;  
Electric hair driers;  Water heaters;  Fog machines 
for stage use;  Heating installations;  Watering 
installations, automatic;  Hand drying apparatus for 
washrooms;  Sanitary apparatus and installations;  
Water filtering apparatus;  Electric water purifiers 
for household purposes;  Radiators, electric;  
Lighters;  Polymerisation installations;  Cooking 
apparatus and installations;  Heaters for baths;  
Hand washing machine;  Facial cleansing machine. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مصابيح؛ أضواء للسيارات؛ مصابيح مبيدة للجراثيم 

و تنقية الهواء؛ مصابيح الحقول؛ مصابيح وهاجة 
تشتغل باألسيتيلين؛ أواني الطبخ الكهربائية؛ الغاليات 

الكهربائية لألغراض المنزلية؛ أدوات الطبخ تقليدية؛ 
طناجر الضغط الكهربائية؛ حارقات الغاز؛ أفران 

ميكروويف ]أجهزة الطهي[؛ أفران الطبخ الكهربائية 
لألغراض المنزلية؛ صخور الحمم الستخدامها في شوايات 

)الشواء(؛ ثالجات؛ أجهزة التهوية ]أجهزة تكييف 
الهواء[؛ واقيات خارجية للمطابخ؛ أجهزة تنقية الهواء؛ 
مراوح ترطيب الجو لألغراض المنزلية؛ مراوح كهربائية؛ 

مجففات الشعر الكهربائية؛ سخانات مياه؛ آالت الضباب 
لالستخدام في المنصات؛ معدات التدفئة؛ معدات السقي 

التلقائي؛ جهاز تجفيف اليدين المغسولة توجد في 
الحمامات؛ األجهزة الصحية والمعدات؛ جهاز تصفية 

المياه؛ أجهزة كهربائية لتنقية المياه لألغراض المنزلية؛ 
مبردات كهربائية؛ الوالعات؛ معدات البلمرة؛ أجهزة الطبخ 
والمعدات؛ سخانات للحمامات؛ غسالة األيدي؛ آلة تطهير 

الوجه. 

( 178 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37178 العالمة التجارية رقم:  37178

Class: 12 في الصنف: 12
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Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Electric vehicles;  Cars;  Push scooters 
[vehicles];  Self-balancing electric unicycles;  
Bicycles;  Pumps for bicycle tires;  Aerial 
conveyors;  Baby trailers;  Trolleys;  Carts;  
Tires for vehicle wheels;  Repair outfits for 
inner tubes;  Camera drones, other than toys;  
Boats;  Electrical anti-theft installations for 
vehicles;  Locomotives;  Remote control 
vehicles, other than toys;  Strollers;  Safety 
seats for children, for vehicles;  Aeronautical 
apparatus, machines and appliances. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
سيارات كهربائية؛ السيارات؛ الدراجات التي تشتغل 

بالدفع و الجر ]المركبات[؛ الدراجات الكهربائية ذات 
العجلة الواحدة و ذاتية التوازن؛ دراجات؛ مضخات 

إلطارات الدراجات؛ ناقالت جوية؛ مقطورات اطفال؛ عربات؛ 
عربات صغيرة؛ اطارات عجالت السيارات؛ معدات إصالح 

لألنابيب الداخلية؛ طائرات بدون طيار، بخالف اللعب؛ 
زوارق؛ المعدات الكهربائية المضادة للسرقة للسيارات؛ 

القاطرات؛ مركبات التحكم عن بعد، بخالف اللعب؛ عربات 
األطفال؛ مقاعد السالمة لألطفال الخاصة للسيارات؛ أجهزة 

الطيران واآلالت والتجهيزات. 

( 179 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37179 العالمة التجارية رقم:  37179

Class: 14 في الصنف: 14

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين
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Goods/Services:
Precious metals, unwrought or semi-wrought;  
Boxes of precious metal;  Jewelry boxes;  
Jewelry bags;  Key chains of precious metal;  
Jewelry;  Watches;  Alarm clocks;  Clocks 
and watches, electric;  Presentation boxes 
for watches;  Works of art of precious metal;  
Figurines of precious metal. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المعادن الثمينة، غير المشكلة )مصاغة( أو شبه المشكلة؛ 

صناديق من المعادن الثمينة؛ صناديق المجوهرات؛ 
حقائب المجوهرات؛ سالسل من المعادن الثمينة؛ 

مجوهرات؛ ساعات؛ ساعات التنبيه؛ الساعات الكهربائية؛ 
صناديق عرض للساعات؛ أعمال فنية من المعادن الثمينة؛ 

التماثيل الصغيرة )المنحوتات( من المعادن الثمينة. 

( 180 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37180 العالمة التجارية رقم:  37180

Class: 16 في الصنف: 16

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Paper;  Paper tags;  Note books;  Pocketbooks;  
Figurines of papier mâché;  Printed publications;  
Newsletters;  Pictures;  Wrapping paper;  Office 
requisites, except furniture;  Gel ink pen;  Gel 
roller pens;  Refills for ball-point pens;  Drawing 
materials;  Teaching materials [except apparatus];  
Tailors›chalk;  Architects› models;  Stationery;  
Small blackboards;  Digital printing paper;  Laser 
printing paper;  Toilet paper;  Advertisement 
boards of paper or cardboard;  Apparatus for 
mounting photographs;  Staplers for paper;  
Writing cases [sets];  Indian inks;  Stamps [seals];  
Adhesive bands for stationery or household 
purposes;  Pantographs [drawing instruments];  
Inking ribbons;  Writing materials. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الورق؛ لصاقات الورق؛ دفاتر المالحظات؛ كتب الجيب؛ تماثيل 

صغيرة من الورق المعجن؛ المنشورات المطبوعة؛ النشرات 
اإلخبارية؛ صور؛ ورق التغليف؛ مستلزمات المكتب، باستثناء 
األثاث؛ قلم حبر الجل )مادة هالمية(؛ أقالم أسطوانية من حبر 
الجل )مادة هالمية(؛ عبوات ألقالم الحبر الجاف؛ مواد الرسم؛ 

مواد تعليمية ]باستثناء األجهزة[؛ طباشير الخياطين؛ نماذج 
المهندسين المعماريين؛ ادوات مكتبيه؛ سبورات صغيرة؛ 

ورق طباعة رقمي؛ ورق طباعة ليزر؛ ورق التواليت؛ لوحات 
اإلعالن من الورق أو الورق المقوى؛ معدات لتركيب الصور؛ 

كباسات للورق؛ أطقم الكتابة ]مجموعات[؛ أحبار هندية؛ 
الطوابع ]األختام[؛ أشرطة الصقة لألغراض المكتبية أو 

المنزلية؛ أداة النسخ أو المنساخ ]أدوات الرسم[؛ شرائط الحبر؛ 
مواد الكتابة. 
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( 181 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37181 العالمة التجارية رقم:  37181

Class: 18 في الصنف: 18

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Leather, unworked or semi-worked;  Bags;  
Travelling trunks;  School satchels;  Trunks 
[luggage];  Trimmings of leather for furniture;  
Leather straps;  Umbrellas;  Walking sticks;  
Animal harnesses;  Shopping bags;  Clothing 
for pets;  Reins for guiding children. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
جلد، غير مدبوغ أو شبه مدبوغ؛ أكياس؛ صناديق السيارة 

الخاصة بالسفر؛ الحقائب المدرسية؛ صناديق السيارة 
]األمتعة[؛ زركشة الجلود لألثاث؛ االحزمة الجلدية؛ 

المظالت؛ عصي المشي؛ أطقم خاصة بالحيوانات؛ أكياس 
التسوق؛ مالبس للحيوانات االليفة؛ مقاليد لتوجيه 

األطفال. 

( 182 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27 

Trademark No.:37182 العالمة التجارية رقم:  37182

Class: 21 في الصنف: 21

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك
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Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Frying pans;  Domestic glassware (including 
cups, plates, pots and jars);  Ceramics for 
household purposes;  Crystal art craft;  
Insulated bottles;  Deodorizing apparatus 
for personal use;  Incense burners;  Combs;  
Brushes;  Material for brush-making;  
Toothbrushes, electric;  Heads for electric 
toothbrushes;  Toothpicks;  Cosmetic utensils;  
Thermally insulated containers for food;  
Cleaning instruments, hand-operated;  Glass, 
unworked or semi-worked, except building 
glass;  Mangers for animals;  Indoor terrariums 
[plant cultivation];  Electric devices for 
attracting and killing insects;  Utensils for 
household purposes;  Works of art of porcelain, 
ceramic, earthenware, terra-cotta or glass;  
Drinking vessels;  Toothbrushes;  Kitchen 
utensils;  Toilet utensils;  Litter boxes for pets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أواني القلي؛ األواني الزجاجية المنزلية )بما في ذلك 

الكؤوس واألطباق واألواني واألكواب( ؛ سيراميك لألغراض 
المنزلية؛ صنعة فنية للكريستال؛ قوارير عازلة للحرارة؛ 

جهاز إزالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ حارقات 
البخور؛ أمشاط؛ فرش؛ مواد لصنع الفرشاة؛ فرشاة األسنان 

الكهربائية؛ رؤوس لفرشاة األسنان الكهربائية؛ المسواك؛ 
أواني الزينة؛ حاويات معزولة حراريًا لألغذية؛ أدوات 

التنظيف، تعمل باليد؛ زجاج، غير مصنع أو شبه مصنع 
بخالف زجاج البناء؛ معالف للحيوانات؛ مرابي حيوانات 

داخلية ]زراعة النباتات[؛ األجهزة الكهربائية لجذب 
وقتل الحشرات؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أعمال فنية من 

البورسلين والسيراميك واألواني الفخارية وتراسوتا أو 
الزجاج؛ أوعية الشرب؛ فرشاة األسنان؛ أدوات المطبخ؛ أواني 

الحمام؛ صناديق القمامة للحيوانات األليفة. 

( 183 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37183 العالمة التجارية رقم:  37183

Class: 24 في الصنف: 24

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  
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Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Fabric;  Gummed cloth, other than for 
stationery purposes;  Wall hangings of textile;  
Felt;  Towels of textile;  Household linen;  
Tablecloths, not of paper;  Door curtains;  
Fitted toilet lid covers of fabric;  Marabouts 
[cloth];  Hada [traditional ceremonial or 
offering fabric made of silk];  Flags of textile or 
plastic;  Shrouds;  Sleeping bags for babies. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
قماش؛ قماش الصق، بخالف المستعمل في األغراض 
المكتبية؛ عالقات الجدار من النسيج؛ لباد؛ مناشف من 
النسيج؛ المفروشات المنزلية؛ مفارش المائدة، وليس 
من الورق؛ ستائر الباب؛ غطاء المرحاض من القماش؛ 

قماش المرابطون؛ هادا )نسيج من الحرير التقليدي خاص 
بالمناسبات(؛ أعالم النسيج أو البالستيك؛ أكفان؛ أكياس 

النوم لألطفال. 

( 184 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37184 العالمة التجارية رقم:  37184

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Clothing;  Tee-shirts;  Shoes;  Hats;  Hosiery;  
Gloves [clothing];  Scarfs;  Neckties;  Girdles;  
Chasubles;  Sashes for wear;  Shower caps;  
Sleep masks;  Hairdressing capes;  Layettes 
[clothing];  Bathing suits;  Raincoats;  
Masquerade costumes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مالبس؛ تي شيرتات؛ أحذية؛ قبعات؛ جوارب؛ قفازات 

]مالبس[؛ وشاحات صدرية؛ ربطات العنق؛ أحزمة؛ بدالت 
صدرية؛ وشاحات ملبوسة؛ قبعات االستحمام؛ أقنعة 
النوم؛ قبعات لتصفيف الشعر؛ مالبس و اكسسوارت 

للطفل حديث الوالدة؛ بدلة سباحة؛ معطف واق من المطر، 
ازياء تنكرية. 
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( 185 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37185 العالمة التجارية رقم:  37185

Class: 28 في الصنف: 28

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Games;  Remote-controlled toy vehicles;  
Children Bicycle (not of transportation facility);  
Drones [toys];  Toy robots;  Building blocks 
[toys];  Stuffed toys;  Scooters [toys];  Playing 
cards;  Balls for games;  Exercise treadmills;  
Bows for archery;  Machines for physical 
exercises;  Hunting game calls;  Swimming 
pools [play articles];  Plastic running tracks;  
Gloves for games;  Roller skates;  Ornaments 
for Christmas trees, except illumination articles 
and confectionery;  Rods for fishing;  Twirling 
batons;  Camouflage screens [sports articles];  
Scratch cards for playing lottery games;  
Sweatbands [sports articles];  Cheerleading 
pom-poms;  Apparatus for games;  Slides 
[playthings];  Toys;  Smart toys;  Chess;  
Toy figures;  Toy vehicles;  Body-building 
apparatus;  Knee guards [sports articles];  
Sports belt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ألعاب؛ لعبة السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد؛ 
دراجة األطفال )وليس من وسائل النقل(؛ طائرات بدون 

طيار ]اللعب[؛ لعبة الروبوتات؛ لعبة بناء اللبنات ]اللعب[؛ 
لعب محشوة؛ الدراجات البخارية ]اللعب[؛ أوراق اللعب؛ 
كرات لأللعاب؛ لعبة الطاحونة لممارسة التمارين؛ لعبة 
أقواس الرماية؛ آالت للتمارين البدنية؛ لعب على شكل 

معدات تواصل في لعب الصيد؛ لعب لحمامات السباحة؛ 
مسارات البالستيك )مماشي( للجري؛ قفازات لأللعاب؛ 

الواح التزحلق؛ الحلي ألشجار عيد الميالد، باستثناء 
مواد اإلضاءة والحلويات؛ قضبان لصيد األسماك؛ لعب 

الهراوات؛ شاشات التمويه ]مواد رياضية[؛ بطاقات خدش 
للعب اليانصيب؛ العصابات ]ألعاب رياضية[؛ كرات 

التشجيع الزخرفية )بوم بومس(؛ جهاز لأللعاب؛ األلواح 
المنزلقة ]اللعب[؛ ألعاب األطفال؛ ألعاب ذكية؛ شطرنج؛ 
لعب شخصيات؛ لعبة السيارات؛ تجهيزات بناء الجسم؛ 

واقي الركبة ]رياضة[؛ حزام رياضي. 
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( 186 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37186 العالمة التجارية رقم:  37186

Class: 18 في الصنف: 18

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Luggage, suitcases, trunks, travelling bags, 
weekend bags, leather bags, clutch bags, gym 
bags, school bags, tote bags, duffle bags, 
evening bags, diaper bags, hip bags, shoulder 
bags, handbags, purses, slings for carrying 
infants, backpacks, wallets, credit card cases, 
business card cases, hydration packs, waist 
packs, waist bags, toiletry cases sold empty, 
rucksacks, pack rain covers, fitted protective 
covers for carrying bags, namely, backpacks, 
knapsacks, and all-purpose carrying bags, 
umbrellas

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صناديق، حقائب سفرية، صناديق ثياب، حقائب سفرية، 

حقائب إجازات نهاية األسبوع، حقائب جلدية، حقائب 
)ذات مقبض( تحمل باليد، حقائب الرياضة البدنية، 
حقائب مدرسية، حقائب التسوق، حقائب قماشية،  

حقائب السهرات، حقائب للحفاضات، حقائب الخصر، 
االت لحمل الرضع،  ـّ حقائب كتف، حقائب يد، جزادين، حم

حقائب ظهر، محافظ نقود، محافظ بطاقات االئتمان، 
حامالت بطاقات األعمال، حقائب معدة لحمل عبوات 

الترطيب،  حقائب صغيرة توضع على الخصر،  علب لمواد 
الزينة تباع فارغة، حقائب ظهر، أغطية واقية من المطر 

لحقائب الظهر، أغطية واقية مجهزة للحقائب، وبخاصة، 
شد إلى الظهر، وحقائب 

ُ
حقائب الظهر والحقائب التي ت

نقل لجميع األغراض، المظالت

( 187 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37187 العالمة التجارية رقم:  37187

Class: 25 في الصنف: 25
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Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Clothing, namely, men›s, women›s, and 
children›s T-shirts, shirts, tops, sweatshirts, 
sweatpants, pants, side zip pants, shorts, 
trousers, vests, parkas, anoraks, coats, jackets, 
wind-resistant jackets, jacket hoods, pullovers, 
sweaters, coveralls, thermal underwear, socks, 
leggings, gloves, mittens;  outerwear, namely, 
shell jacket liners, one-piece shell suits, ski 
wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, 
bib overalls, bib pants, snow pants, snow suits, 
rain wear, rain jackets, rain pants, gaiters, 
namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle 
gaiters;  skirts, skorts, dresses;  footwear, 
namely, athletic shoes, sneakers, trail running 
shoes, climbing shoes, hiking shoes, slippers, 
climbing slippers, boots, trekking boots, 
hiking boots, shoes for snow, clogs, sandals;  
headwear, namely, caps, hats, headbands, 
bandanas, scarves, earbands, earmuffs, 
balaclavas, visors, beanies;  belts

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس، وبخاصة، قمصان نصف كم، قمصان، قطع 
مالبس فوقية، قمصان فضفاضة، سراويل للرياضة، 

سراويل، سراوسل ذات سحابات جانبية، شورتات، بناطيل، 
صدارات، جاكيتات مقلنسة، معاطف ثقيلة، معاطف، 

جاكيتات، جاكيتات مقاومة للرياح، جاكيتات مع أغطية 
للرأس، كنزات صوفية، سترات، بذالت ذات قطعة واحدة 

مع األكمام واألرجل، مالبس داخلية حرارية، جوارب، بناطيل 
ضيقة تحتية، قفازات، قفازات بال أصابع وجميعها للرجال 

والنساء واألطفال؛ مالبس خارجية، وبخاصة، بطانات 
جاكيتات ذات قبة طويلة، بذالت ذات قطعة واحدة وقبة 

طويلة، مالبس تزلج، بذالت تزلج، صدارات تزلج، جاكيتات 
تزلج، ثياب للتزلج بشكل أفرهوالت، أفرهوالت، سراويل 

بشكل أفرهوالت، سراويل للثلج، بذالت للثلج، مالبس 
المطر، جاكيتات المطر، سراويل للمطر، طماقات، وبخاصة، 

طماقات للعنق، طماقات للساق وطماقات للكاحل؛  تنانير، 
شورتات على شكل تنانير، فساتين؛ لباس القدم، وبخاصة، 
أحذية الرياضيين، أحذية الرياضة، أحذية الركض، أحذية 
التسلق، أحذية لرياضة المشي الطويل، شباشب، شباشب 

للتسلق، أحذية طويلة، أحذية للسفر الطويل، أحذية 
طويلة لرياضة المشي الطويل، أحذية للثلج، قباقيب، 

صنادل؛ غطاء الرأس، وبخاصة، قلنسوات، قبعات، أربطة 
للرأس، مناديل مخرمة )بندانات(، أوشحة )لفاعات(؛ أربطة 

لألذنين، أغطية لألذنين، قبعات تغطي الرأس والوجه 
والكتفين في البرد الشديد، قبعات ذات حافة شمسية، 

قبعات ضيقة صغيرة؛ أحزمة

( 188 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37188 العالمة التجارية رقم:  37188
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Class: 22 في الصنف: 22

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219

فلسطين

Goods/Services:
Tents, tarpaulins;  ground cloths for tents, tent 
footprints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خيم، مشمع؛ قطع قماش أرضية للخيم؛ قاعدة للخيم

( 189 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37189 العالمة التجارية رقم:  37189

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Clothing, namely, men›s, women›s, and 
children›s T-shirts, shirts, tops, sweatshirts, 
sweatpants, pants, side zip pants, shorts, 
trousers, vests, parkas, anoraks, coats, jackets, 
wind-resistant jackets, jacket hoods, pullovers, 
sweaters, coveralls, thermal underwear, socks, 
leggings, gloves, mittens;  outerwear, namely, 
shell jacket liners, one-piece shell suits, ski 
wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, 
bib overalls, bib pants, snow pants, snow suits, 
rain wear, rain jackets, rain pants, gaiters,

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس، وبخاصة، قمصان نصف كم، قمصان، قطع 
مالبس فوقية، قمصان فضفاضة، سراويل للرياضة، 

سراويل، سراوسل ذات سحابات جانبية، شورتات، بناطيل، 
صدارات، جاكيتات مقلنسة، معاطف ثقيلة، معاطف، 

جاكيتات، جاكيتات مقاومة للرياح، جاكيتات مع أغطية 
للرأس، كنزات صوفية، سترات، بذالت ذات قطعة واحدة 

مع األكمام واألرجل، مالبس داخلية حرارية، جوارب، بناطيل 
ضيقة تحتية، قفازات، قفازات بال أصابع وجميعها للرجال 

والنساء واألطفال؛ مالبس خارجية، وبخاصة، بطانات 
جاكيتات ذات قبة طويلة، بذالت ذات قطعة واحدة وقبة 
طويلة، مالبس تزلج، بذالت تزلج، صدارات تزلج، جاكيتات
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namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle 
gaiters;  skirts, skorts, dresses;  footwear, 
namely, athletic shoes, sneakers, trail running 
shoes, climbing shoes, hiking shoes, slippers, 
climbing slippers, boots, trekking boots, 
hiking boots, shoes for snow, clogs, sandals;  
headwear, namely, caps, hats, headbands, 
bandanas, scarves, earbands, earmuffs, 
balaclavas, visors, beanies;  belts

تزلج، ثياب للتزلج بشكل أفرهوالت، أفرهوالت، سراويل 
بشكل أفرهوالت، سراويل للثلج، بذالت للثلج، مالبس 

المطر، جاكيتات المطر، سراويل للمطر، طماقات، وبخاصة، 
طماقات للعنق، طماقات للساق وطماقات للكاحل؛  تنانير، 

شورتات على شكل تنانير، فساتين؛ لباس القدم، وبخاصة، 
أحذية الرياضيين، أحذية الرياضة، أحذية الركض، أحذية 
التسلق، أحذية لرياضة المشي الطويل، شباشب، شباشب 

للتسلق، أحذية طويلة، أحذية للسفر الطويل، أحذية 
طويلة لرياضة المشي الطويل، أحذية للثلج، قباقيب، 

صنادل؛ غطاء الرأس، وبخاصة، قلنسوات، قبعات، أربطة 
للرأس، مناديل مخرمة )بندانات(، أوشحة )لفاعات(؛ أربطة 

لألذنين، أغطية لألذنين، قبعات تغطي الرأس والوجه 
والكتفين في البرد الشديد، قبعات ذات حافة شمسية، 

قبعات ضيقة صغيرة؛ أحزمة

( 190 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37190 العالمة التجارية رقم:  37190

Class: 24 في الصنف: 24

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Sleeping bags, sleeping bag liners;  fabric for 
the manufacture of clothing, bags, footwear, 
tents, and sleeping bags

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أكياس )حقائب(  للنوم، بطانات أكياس )حقائب(  النوم؛ 
أقمشة  لصناعة المالبس والحقائب ولباس القدم والخيم 

وأكياس )حقائب(  النوم.
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( 191 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37191 العالمة التجارية رقم:  37191

Class: 22 في الصنف: 22

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Tents, tarpaulins;  ground cloths for tents, tent 
footprints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خيم، مشمع؛ قطع قماش أرضية للخيم؛ قاعدة للخيم

( 192 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37192 العالمة التجارية رقم:  37192

Class: 18 في الصنف: 18

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون، ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين



140 2020/3/5العــدد الثـالثـون

Goods/Services:
Luggage, suitcases, trunks, travelling bags, 
weekend bags, leather bags, clutch bags, gym 
bags, school bags, tote bags, duffle bags, 
evening bags, diaper bags, hip bags, shoulder 
bags, handbags, purses, slings for carrying 
infants, backpacks, wallets, credit card cases, 
business card cases, hydration packs, waist 
packs, waist bags, toiletry cases sold empty, 
rucksacks, pack rain covers, fitted protective 
covers for carrying bags, namely, backpacks, 
knapsacks, and all-purpose carrying bags, 
umbrellas

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صناديق، حقائب سفرية، صناديق ثياب، حقائب سفرية، 

حقائب إجازات نهاية األسبوع، حقائب جلدية، حقائب 
)ذات مقبض( تحمل باليد، حقائب الرياضة البدنية، 
حقائب مدرسية، حقائب التسوق، حقائب قماشية،  

حقائب السهرات، حقائب للحفاضات، حقائب الخصر، 
االت لحمل الرضع،  ـّ حقائب كتف، حقائب يد، جزادين، حم

حقائب ظهر، محافظ نقود، محافظ بطاقات االئتمان، 
حامالت بطاقات األعمال، حقائب معدة لحمل عبوات 

الترطيب،  حقائب صغيرة توضع على الخصر،  علب لمواد 
الزينة تباع فارغة، حقائب ظهر، أغطية واقية من المطر 

لحقائب الظهر، أغطية واقية مجهزة للحقائب، وبخاصة، 
شد إلى الظهر، وحقائب 

ُ
حقائب الظهر والحقائب التي ت

نقل لجميع األغراض، المظالت

( 193 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37193 العالمة التجارية رقم:  37193

Class: 24 في الصنف: 24

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219

فلسطين

Goods/Services:
Sleeping bags, sleeping bag liners;  fabric for 
the manufacture of clothing, bags, footwear, 
tents, and sleeping bags

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أكياس )حقائب(  للنوم، بطانات أكياس )حقائب(  النوم؛ 
أقمشة  لصناعة المالبس والحقائب ولباس القدم والخيم 

وأكياس )حقائب(  النوم.
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( 194 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37194 العالمة التجارية رقم:  37194

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Clothing, namely, men›s, women›s, and 
children›s T-shirts, shirts, tops, sweatshirts, 
sweatpants, pants, side zip pants, shorts, 
trousers, vests, parkas, anoraks, coats, jackets, 
wind-resistant jackets, jacket hoods, pullovers, 
sweaters, coveralls, thermal underwear, socks, 
leggings, gloves, mittens;  outerwear, namely, 
shell jacket liners, one-piece shell suits, ski 
wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, 
bib overalls, bib pants, snow pants, snow suits, 
rain wear, rain jackets, rain pants, gaiters, 
namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle 
gaiters;  skirts, skorts, dresses;  footwear, 
namely, athletic shoes, sneakers, trail running 
shoes, climbing shoes, hiking shoes, slippers, 
climbing slippers, boots, trekking boots, 
hiking boots, shoes for snow, clogs, sandals;  
headwear, namely, caps, hats, headbands, 
bandanas, scarves, earbands, earmuffs, 
balaclavas, visors, beanies;  belts

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس، وبخاصة، قمصان نصف كم، قمصان، قطع مالبس 

فوقية، قمصان فضفاضة، سراويل للرياضة، سراويل، 
سراوسل ذات سحابات جانبية، شورتات، بناطيل، صدارات، 

جاكيتات مقلنسة، معاطف ثقيلة، معاطف، جاكيتات، 
جاكيتات مقاومة للرياح، جاكيتات مع أغطية للرأس، كنزات 

صوفية، سترات، بذالت ذات قطعة واحدة مع األكمام 
واألرجل، مالبس داخلية حرارية، جوارب، بناطيل ضيقة 

تحتية، قفازات، قفازات بال أصابع وجميعها للرجال والنساء 
واألطفال؛ مالبس خارجية، وبخاصة، بطانات جاكيتات ذات 

قبة طويلة، بذالت ذات قطعة واحدة وقبة طويلة، مالبس 
تزلج، بذالت تزلج، صدارات تزلج، جاكيتات تزلج، ثياب للتزلج 

بشكل أفرهوالت، أفرهوالت، سراويل بشكل أفرهوالت، 
سراويل للثلج، بذالت للثلج، مالبس المطر، جاكيتات المطر، 
سراويل للمطر، طماقات، وبخاصة، طماقات للعنق، طماقات 

للساق وطماقات للكاحل؛  تنانير، شورتات على شكل تنانير، 
فساتين؛ لباس القدم، وبخاصة، أحذية الرياضيين، أحذية 

الرياضة، أحذية الركض، أحذية التسلق، أحذية لرياضة 
المشي الطويل، شباشب، شباشب للتسلق، أحذية طويلة، 

أحذية للسفر الطويل، أحذية طويلة لرياضة المشي الطويل، 
أحذية للثلج، قباقيب، صنادل؛ غطاء الرأس، وبخاصة، 

قلنسوات، قبعات، أربطة للرأس، مناديل مخرمة )بندانات(، 
أوشحة )لفاعات(؛ أربطة لألذنين، أغطية لألذنين، قبعات 
تغطي الرأس والوجه والكتفين في البرد الشديد، قبعات 

ذات حافة شمسية، قبعات ضيقة صغيرة؛ أحزمة
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( 195 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37195 العالمة التجارية رقم:  37195

Class: 18 في الصنف: 18

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Luggage, suitcases, trunks, travelling bags, 
weekend bags, leather bags, clutch bags, gym 
bags, school bags, tote bags, duffle bags, 
evening bags, diaper bags, hip bags, shoulder 
bags, handbags, purses, slings for carrying 
infants, backpacks, wallets, credit card cases, 
business card cases, hydration packs, waist 
packs, waist bags, toiletry cases sold empty, 
rucksacks, pack rain covers, fitted protective 
covers for carrying bags, namely, backpacks, 
knapsacks, and all-purpose carrying bags, 
umbrellas

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صناديق، حقائب سفرية، صناديق ثياب، حقائب سفرية، 

حقائب إجازات نهاية األسبوع، حقائب جلدية، حقائب 
)ذات مقبض( تحمل باليد، حقائب الرياضة البدنية، 
حقائب مدرسية، حقائب التسوق، حقائب قماشية،  

حقائب السهرات، حقائب للحفاضات، حقائب الخصر، 
االت لحمل الرضع،  ـّ حقائب كتف، حقائب يد، جزادين، حم

حقائب ظهر، محافظ نقود، محافظ بطاقات االئتمان، 
حامالت بطاقات األعمال، حقائب معدة لحمل عبوات 

الترطيب،  حقائب صغيرة توضع على الخصر،  علب لمواد 
الزينة تباع فارغة، حقائب ظهر، أغطية واقية من المطر 

لحقائب الظهر، أغطية واقية مجهزة للحقائب، وبخاصة، 
شد إلى الظهر، وحقائب 

ُ
حقائب الظهر والحقائب التي ت

نقل لجميع األغراض، المظالت

( 196 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37196 العالمة التجارية رقم:  37196

Class: 22 في الصنف: 22

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب
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Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Tents, tarpaulins;  ground cloths for tents, tent 
footprints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خيم، مشمع؛ قطع قماش أرضية للخيم؛ قاعدة للخيم

( 197 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37197 العالمة التجارية رقم:  37197

Class: 24 في الصنف: 24

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219

Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 فلسطين

Goods/Services:
Sleeping bags, sleeping bag liners;  fabric for 
the manufacture of clothing, bags, footwear, 
tents, and sleeping bags

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أكياس )حقائب(  للنوم، بطانات أكياس )حقائب(  النوم؛ 
أقمشة  لصناعة المالبس والحقائب ولباس القدم والخيم 

وأكياس )حقائب(  النوم.

( 198 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37198 العالمة التجارية رقم:  37198

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب
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Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Clothing, namely, men›s, women›s, and 
children›s T-shirts, shirts, tops, sweatshirts, 
sweatpants, pants, side zip pants, shorts, 
trousers, vests, parkas, anoraks, coats, jackets, 
wind-resistant jackets, jacket hoods, pullovers, 
sweaters, coveralls, thermal underwear, socks, 
leggings, gloves, mittens;  outerwear, namely, 
shell jacket liners, one-piece shell suits, ski 
wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, 
bib overalls, bib pants, snow pants, snow suits, 
rain wear, rain jackets, rain pants, gaiters, 
namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle 
gaiters;  skirts, skorts, dresses;  footwear, 
namely, athletic shoes, sneakers, trail running 
shoes, climbing shoes, hiking shoes, slippers, 
climbing slippers, boots, trekking boots, 
hiking boots, shoes for snow, clogs, sandals;  
headwear, namely, caps, hats, headbands, 
bandanas, scarves, earbands, earmuffs, 
balaclavas, visors, beanies;  belts

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس، وبخاصة، قمصان نصف كم، قمصان، قطع مالبس 

فوقية، قمصان فضفاضة، سراويل للرياضة، سراويل، 
سراوسل ذات سحابات جانبية، شورتات، بناطيل، صدارات، 

جاكيتات مقلنسة، معاطف ثقيلة، معاطف، جاكيتات، 
جاكيتات مقاومة للرياح، جاكيتات مع أغطية للرأس، كنزات 

صوفية، سترات، بذالت ذات قطعة واحدة مع األكمام 
واألرجل، مالبس داخلية حرارية، جوارب، بناطيل ضيقة 

تحتية، قفازات، قفازات بال أصابع وجميعها للرجال والنساء 
واألطفال؛ مالبس خارجية، وبخاصة، بطانات جاكيتات ذات 

قبة طويلة، بذالت ذات قطعة واحدة وقبة طويلة، مالبس 
تزلج، بذالت تزلج، صدارات تزلج، جاكيتات تزلج، ثياب للتزلج 

بشكل أفرهوالت، أفرهوالت، سراويل بشكل أفرهوالت، 
سراويل للثلج، بذالت للثلج، مالبس المطر، جاكيتات المطر، 
سراويل للمطر، طماقات، وبخاصة، طماقات للعنق، طماقات 

للساق وطماقات للكاحل؛  تنانير، شورتات على شكل تنانير، 
فساتين؛ لباس القدم، وبخاصة، أحذية الرياضيين، أحذية 

الرياضة، أحذية الركض، أحذية التسلق، أحذية لرياضة 
المشي الطويل، شباشب، شباشب للتسلق، أحذية طويلة، 

أحذية للسفر الطويل، أحذية طويلة لرياضة المشي الطويل، 
أحذية للثلج، قباقيب، صنادل؛ غطاء الرأس، وبخاصة، 

قلنسوات، قبعات، أربطة للرأس، مناديل مخرمة )بندانات(، 
أوشحة )لفاعات(؛ أربطة لألذنين، أغطية لألذنين، قبعات 
تغطي الرأس والوجه والكتفين في البرد الشديد، قبعات 

ذات حافة شمسية، قبعات ضيقة صغيرة؛ أحزمة

( 199 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37199 العالمة التجارية رقم:  37199

Class: 18 في الصنف: 18

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب
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Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Luggage, suitcases, trunks, travelling bags, 
weekend bags, leather bags, clutch bags, gym 
bags, school bags, tote bags, duffle bags, 
evening bags, diaper bags, hip bags, shoulder 
bags, handbags, purses, slings for carrying 
infants, backpacks, wallets, credit card cases, 
business card cases, hydration packs, waist 
packs, waist bags, toiletry cases sold empty, 
rucksacks, pack rain covers, fitted protective 
covers for carrying bags, namely, backpacks, 
knapsacks, and all-purpose carrying bags, 
umbrellas

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صناديق، حقائب سفرية، صناديق ثياب، حقائب سفرية، 

حقائب إجازات نهاية األسبوع، حقائب جلدية، حقائب 
)ذات مقبض( تحمل باليد، حقائب الرياضة البدنية، حقائب 

مدرسية، حقائب التسوق، حقائب قماشية،  حقائب 
السهرات، حقائب للحفاضات، حقائب الخصر، حقائب كتف، 

االت لحمل الرضع، حقائب ظهر،  ـّ حقائب يد، جزادين، حم
محافظ نقود، محافظ بطاقات االئتمان، حامالت بطاقات 
األعمال، حقائب معدة لحمل عبوات الترطيب،  حقائب 

صغيرة توضع على الخصر،  علب لمواد الزينة تباع فارغة، 
حقائب ظهر، أغطية واقية من المطر لحقائب الظهر، أغطية 
واقية مجهزة للحقائب، وبخاصة، حقائب الظهر والحقائب 

شد إلى الظهر، وحقائب نقل لجميع األغراض، المظالت
ُ
التي ت

( 200 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37200 العالمة التجارية رقم:  37200

Class: 22 في الصنف: 22

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Tents, tarpaulins;  ground cloths for tents, tent 
footprints

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خيم، مشمع؛ قطع قماش أرضية للخيم؛ قاعدة للخيم
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( 201 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27 

Trademark No.:37201 العالمة التجارية رقم:  37201

Class: 24 في الصنف: 24

Applicant Name: The North Face Apparel Corp. بإسم:  ذا نورث فيس أباريل كورب

Applicant Address:3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, USA   

العنوان:  3411 سيلفر سايد رود،ويلمنجتون،ديالوير 
19810 الواليات المتحدة االمريكية     

Applicant for Correspondence: Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: رفيديا -عمارة جوال الطابق السادس تلفون 
رقم 09-2389203، ص.ب 219 - فلسطين

Goods/Services:
Sleeping bags, sleeping bag liners;  fabric for 
the manufacture of clothing, bags, footwear, 
tents, and sleeping bags

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أكياس )حقائب(  للنوم، بطانات أكياس )حقائب(  النوم؛ 
أقمشة  لصناعة المالبس والحقائب ولباس القدم والخيم 

وأكياس )حقائب(  النوم.

( 202 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27  

Trademark No.:37202 العالمة التجارية رقم:  37202

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Baladna Icecream Co LtD  بإسم:  شركة بوظة بلدنا مساهمة خصوصية

Applicant Address:Ramallah Main Street Salah 
Bulding # 29   

العنوان:  رام الله الشارع الرئيسي عمارة صالح 29     

Applicant for Correspondence:  Ramallah Main 
Street Salah Bulding # 29

عنوان التبليغ: رام الله الشارع الرئيسي عمارة صالح 29 
فلسطين
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Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, 
tapioca and sago  flour and preparations made 
from cereals  bread, pastry and confectionery  
ices  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.

( 203 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27  

Trademark No.:37203 العالمة التجارية رقم:  37203

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: TAREK AHMED 
MOMAMMED YOUSEF 

بإسم:  طارق احمد محمد يوسف 

Applicant Address:JENSAFOOT - QALQILYA 
- MOBILE:0599392785   

العنوان:  جينصافوت - قلقيلية - موبايل 0599392785    

Applicant for Correspondence:  JENSAFOOT - 
QALQILYA - MOBILE:0599392785

عنوان التبليغ: جينصافوت - قلقيلية - موبايل 
0599392785 - فلسطين

Goods/Services:
Bacon, Beans, preserved Black pudding, Blood 
sausage, Bone oil, edible, Bouillon Bouillon 
(Preparations for making —), Bouillon 
concentrates Broth, Broth concentrates, Butter, 
Butter (Chocolate nut—) Butter (Cocoa—), 
Butter (Coconut—), Butter (Peanut—
),Buttercream Casein for food, Caviar, 
Charcuterie, Cheese, Chips (Fruit—) Chips 
(Potato—), Chocolate nut butter, Clams [not 
live] Cocoa butter, Coconut butter,Coconut fat, 
Coconut oil, Coconut, desiccated, Colza oil for 
food, Concentrates (Bouillon—) Concentrates 
(Broth—), Corn oil, Cranberry sauce [compote] 
Crayfish. not live, Cream (Whipped—), Cream 
[dairy products] Crisps (Potato—),

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
 زالل بيض للطعام | أعشاب بحرية للطعام الوز مطحون 

سمك األنشوفة نخاع عظم الحيوانات للطعام | هريس تفاح 
الحم خنزير مملح بقول محفوظة سجق دامي سجق دامي 

زيت عظام معد لألكل مرق مستحضرات اإلعداد مرق اللحم 
مركزات المرق مرق مركزات المرق زبدة زبدة لب الشوكوالتة 
زبدة الكاكاو ازبدة جوز الهند زبدة الفول السوداني كريمة 

الزبدة كازئين )بروتين اللبن( للطعام كافي اللحوم مطبوخة 
جبنة رقائق فواكه رقائق بطاطا زبدة لب الشوكوالتة حلزون 

صدفي ]غير حي( زبدة الكاكاو زبدة جوز الهند دهن جوز 
الهند زيت جوز الهند جوز هند مجفف زيت لفت للطعام 

مركزات المرق مركزات المرق زيت ذرة توت بري مطبوخ 
)فواكه مطبوخة بالسكر[ جراد البحر ]غير حي[ قشدة 

مخفوقة قشدة لمنتجات ألبان [ رقائق بطاطا کروکيت 
قشريات )غير حية[ فواكه مغطاة بالسكر اروب اللبن                                                 
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Croquettes,Crustaceans, not live, Crystallized 
fruits Curd. Dates, Edible birds’ nests, Edible 
fats, Edible oils, Eggs (Powdered—) Eggs 
(Snail—) [for consumption], Eggs *, Fat 
(Coconut—) Fat-containing mixtures for bread 
slices, Fatty substances for the manufacture of 
edible fats, Fermented vegetable foods [kimchi] 
Fillets (Fish—), Fish (Food products made 
from —) Fish (Salted—), Fish [not live], Fish 
fillets, Fish, preserved, Fish, tinned [canned 
(Am.)], Fishmeal for human consumption, 
Flakes (Potato—) Foods prepared from fish, 
Frosted fruits, Frozen fruits, Fruit chips
Fruit jellies, Fruit peel, Fruit preserved 
in alcohol, Fruit pulp Fruit salads, Fruit, 
preserved, Fruit, stewed, Fruit-based snack food 
Fruits (Crystallized —), Fruits (Frosted—), 
Fruits, tinned [canned (Am.)]
Game, not live, Gelatine for food, Gherkins, 
Ginger jam, Ham, Herrings Hummus [chickpea 
paste], Isinglass for food, Jams, Jellies for 
food Juices (Vegetable —) for cooking, Kefir 
[milk beverage], Kephir [milk beverage], 
Koumiss [kumiss] [milk beverage], Kumys 
[kumyss] [milk beverage], Lard for food, Laver 
(Toasted—), Lentils, preserved,Liver
Liver pâté, Lobsters (Spiny—), not live, 
Lobsters, not live, Maize oil Margarine, 
Marmalade, Marrow (Animal —) for food, 
Meat, Meat extracts, Meat jellies, Meat, 
preserved, Meat, tinned [canned (Am.)], 
Meats (Salted—), Milk, Milk beverages, milk 
predominating, Milk products, Mushrooms, 
preserved,Mussels, not live, Nuts, prepared
Olive oil for food, Olives, preserved, Onions, 
preserved, Oysters, not live Palm kernel oil 
for food, Palm oil for food, Pastes (Liver—), 
Pâté (Liver—), Peanut butter, Peanuts, 
processed, Peas, preserved Pectin for food, Peel 
(Fruit—), Piccalilli, Pickles, Pollen prepared 
as foodstuff, Pork, Potato chips, Potato crisps, 
Potato flakes,  Potato fritters Poultry, not live, 
Powdered eggs, Prawns, not live, Protein for 
human consumption, Pudding (Black—) [blood 
sausage], Pulp (Fruit—), Raisins

 تمور بيض صالح لألكل دهون صالحة لألكل زيوت صالحة 
لألكل بيض مسحوق بيض الحلزون لإلستهالك بيض 

دهن جوز الهند مخاليط تحتوي على دهن لشرائح الخبز 
مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل | أطعمة خضار 

مخمرة )كمشي( شرائح سمك طرية )فيليه( منتجات 
غذائية معدة من السمك سمك مملح سمك ]غير حيا | 
شرائح سمك طرية )فيليه( سمك محفوظ سمك معلب 

دقيق سمك لالستهالك البشري رقائق بطاطا | منتجات  
غذائية معدة من السمك فواكه مثلجة فواكه مجمدة 

رقائق فواكه اهالم )جلي( الفواكه قشور فواکه | فواكه 
محفوظة في الكحول الب فواکه سلطات فواکه فواكه 

محفوظة فواكه مطبوخة أطعمة خفيفة أساسها الفواكه 
فواكه مغطاة بالسكر فواكه مثلجة فواكه معلبة لحوم 

الصيد )ميتة[ جيالتين )هالم( للطعام خيار مخلل مربي 
زنجبيل لحم فخذ الخنزير المقدد )جنبون( سمك فسيخ 
حمص )معجونة الحمص[ غراء السمك للطعام مربيات 

الي )هالم( للطعام عصير خضروات الطبخ كفير لمشروب 
من الحليب كفير لمشروب من الحليب كوميس لمشروب 

من الحليب کوميس )مشروب من الحليب الرائب لألبل 
أو الخيل[ دهن خنزير للطعام سبهوان )الفر( محمص 
عدس محفوظ لحم الكبد عجينة لحم الكبد جراد البحر 

الشائك ]غير حي[ سرطانات بحرية )غير حية[ زيت الذرة 
الصفراء سمن نباتي مربي فواکه نخاع عظم الحيوانات 

للطعام الحوم خالصات لحوم هالم لحوم الحوم محفوظة 
لحوم معلبة الحوم مملحة | حليب مشروبات الحليب يكون 
الحليب هو السائد فيها منتجات الحليب فطور محفوظة 
بلح البحر غير الحي مكسرات محضرة زيت زيتون للطعام 

زيتون محفوظ بصل محفوظ محار غير حي زيت لب النخيل 
للطعام ازيت نخيل للطعام | معاجين لحم الكبد معجونة 

لحم الكبد | زبدة فول سوداني | فول سوداني محضر | 
بازالء محفوظة بكتين للطعام قشور فواكه مخلالت غبار 
طلع معد كمادة غذائية الحم خنزير رقائق بطاطا رقائق 
بطاطا رقائق بطاطا فطائر بطاطا مقلية لحوم دواجن غير 
حية بيض مسحوقغير کي قريدس بروتين لالستهالك 

البشري مهلبية سوداء إسجق دامي الب فواكه زبيب 
زيت لفت للطعام | إنفحة )خميرة اللبن من غشاء معدة 

العجل( سلطات فواکه سلطات خضروات سلمون اسمك 
مملح لحوم مملحة- سردين مخلل الملفوف سجق عجينة 

سجق  غير الحي خيار البحر زيت سمسم | أسماك قشرية 
غير حية جمبري غير حي شرنقات دودة القز لالستهالك 
البشري أطعمة خفيفة قائمة على الفواكه | بيض حلزون
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Rape oil for food, Rennet, Salads (Fruit—), 
Salads (Vegetable—) Salmon, Salted fish, 
Salted meats Sardines, Sauerkraut, Sausages, 
Sausages in batter, Sea-cucumbers, not live, 
Sesame oil, Shellfish, not live, Shrimps, 
not live, Silkworm chrysalis, for human 
consumption, Snack food (Fruit-based—) Snail 
eggs for consumption, Soup (Preparations for 
making —) Soup preparations (Vegetable—), 
Soups, Soya beans, preserved, for food
Soya milk [milk substitute], Spiny lobsters, 
not live, Suet for food Sunflower oil for food, 
Tahini [sesame seed paste], Toasted laver, Tofu
Tomato juice for cooking, Tomato purée, Tripe, 
Truffles, preserved Tuna fish, Vegetable juices 
for cooking, Vegetable salads, Vegetable soup 
preparations, Vegetables, cooked, Vegetables, 
dried, Vegetables, preserved, Vegetables, tinned 
[canned (Am.)], Weed extracts for food
Whey, Whipped cream, White of eggs,Yoghurt, 
Yogurt, Yolk of eggs 

 لالستهالك مستحضرات اإلعداد الشوربة مستحضرات 
شوربة الخضروات شوربات فول صويا محفوظ للطعام 

البن صويا )بدائل اللبن[ | جراد البحر الشائك غير حي | 
دهن ماشية للطعام للطعام | زيت دوار الشمس طحينة 

)عجينة بذور السمسم[ أعشاب بحرية محمصة توفو 
)فول صويا مخمر( عصير بندورة للطبخ معجون بندورة 

کروش )معدة( كمأة محفوظة سمك تونا عصائر خضروات 
للطبخ سلطات خضروات مستحضرات شوربة الخضروات 
خضروات مطبوخة خضروات مجففة خضروات محفوظة 
خضروات معلبة خالصات طحالب للطعام البن مخيض 

قشدة مخفوقة زالل بيض البن رائب البن رائب از بادي( 
صفار بيض.                           

( 204 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37204 العالمة التجارية رقم:  37204

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Al-Arabia company for 
Manufacturing Carbonated Drinks & Juices  

بإسم:  الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية 
والعصائر

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،ص.ب.768 

Goods/Services:
Milk and Milk products.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حليب , منتجات حليب
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( 205 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37206 العالمة التجارية رقم:  37206

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Al-Arabia company for 
Manufacturing Carbonated Drinks & Juices  

بإسم:  الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية 
والعصائر

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،ص.ب.768 

Goods/Services:
Mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks Fruit drinks and fruit 
juices.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المياه المعدنية و الغازية والمشروبات األخرى غير 

الكحولية، مشروبات وعصائر الفواكه

( 206 )

Date:27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27

Trademark No.:37207 العالمة التجارية رقم:  37207

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Al-Arabia company for 
Manufacturing Carbonated Drinks & Juices  

بإسم:  الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية 
والعصائر



151 2020/3/5العــدد الثـالثـون

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،ص.ب.768 

Goods/Services:
Milk and Milk products.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حليب , منتجات حليب

( 207 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37209 العالمة التجارية رقم:  37209

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: AL AHRAM CLOTHING 
COMPANY

بإسم:  شركة االهرام للملبوسات

Applicant Address:HEBRON       0598038625 العنوان:  الخليل /دوار المنارة

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ: الخليل عين سارة0598038625 - فلسطين

Goods/Services:
CLOTHES

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس

( 208 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37210 العالمة التجارية رقم:  37210

Class: 7 في الصنف: 7

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  
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Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  فلسطين

Goods/Services:
Agricultural machines;  Aerating pumps 
for aquaria;  Disintegrators;  Incubators for 
eggs;  Hair clipping machines for animals;  
Salt extracting machine;  Woodworking 
machines;  Smoothing presses;  Equipment 
for manufacturing paper diaper;  Type-setting 
machines [printing];  Bobbins for weaving 
looms;  Sizing machines;  Tea processing 
machines;  Mixing machines;  Beverage 
preparation machines, electromechanical;  
Cigarette machines for industrial purposes;  
Leather-working machines;  Stitching 
machines;  Mechanical equipment for bicycle 
industry;  Mechanical equipment for ceramics 
industry (including ceramic machinery for 
building);  Engraving machines;  Machines 
for manufacturing battery;  Cord making 
machines;  Machines for manufacturing 
enamel;  Machines for manufacturing lamp 
bulbs;  Adhesive tape dispensers [machines];  
Machines for manufacturing honeycomb 
briquette;  Dishwashers;  Electric fruit 
squeezers;  Washing machines [laundry];  
Mills [machines];  Embossing machines;  
Glass-working machines;  Equipment for 
manufacturing fertilizers;  Electromechanical 
machines for chemical industry;  Rinsing 
machines;  Cutters [machines];  Drilling rigs, 
floating or non-floating;  Mixers [machines];  
Elevating apparatus;  Metalworking machines;  
Foundry machines;  Fittings for engine 
boilers;  Carburetter feeders;  Hydraulic 
turbines;  Pin making machines;  Machines for 
manufacturing fastener;  Stands for machines;  
Machines for manufacturing electric wire and 
cable;  Screwdrivers, electric;  Equipment for 
electronic industry;  Optics cold processing 
equipment;  Gas separation equipment;  
Painting machines;  Alternators;  Filters for 
cleaning cooling air, for engines;  Centrifugal 
machines;  Valves [parts of

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اآلالت الزراعية؛ مضخات التهوية ألحواض األسماك؛ 
ماكينات طحن و عزل المواد؛  حاضنات البيض؛ آالت 

قص الشعر )صوف( للحيوانات؛ آلة استخراج الملح؛ آالت 
النجارة؛ مكابس لصقل المواد؛ معدات لتصنيع أغلفة 

الورق؛ آالت الكتابة ]الطباعة[؛ بكرات للنسيج و الخياطة؛ 
آالت المقاييس؛ ماكينات تصنيع الشاي؛ ماكينات خلط 

و مزج؛ آالت إعداد المشروبات، الكهروميكانيكية؛ آالت 
السجائر لألغراض الصناعية؛ آالت دبغ الجلد؛ آالت خياطة؛ 

المعدات الميكانيكية لصناعة الدراجات؛ المعدات 
الميكانيكية لصناعة السيراميك )بما في ذلك آالت 

السيراميك للبناء(؛ آالت الحفر؛ آالت لتصنيع البطاريات؛ 
آالت صنع الحبال؛ آالت لتصنيع الطالء؛ آالت لتصنيع 

المصابيح الكهربائية؛ آالت توزيع الشريط الالصق 
]اآلالت[؛ آالت لصنع قوالب خاليا النحل؛ غساالت الصحون؛ 
عصارات الفاكهة الكهربائية؛ الغساالت ]آالت الغسيل[؛ 

مطاحن ]آالت[؛ آالت النقش؛ آالت صقل الزجاج؛ معدات 
لتصنيع األسمدة؛ اآلالت الكهروميكانيكية للصناعة 

الكيماوية؛ آالت الشطف؛ آالت تقطيع ]اآلالت[؛ منصات 
الحفر، العائمة أو غير العائمة؛ خالطات ]آالت[؛ جهاز 

الرفع؛ آالت صياغة المعادن؛ آالت سبك المعادن؛ تركيبات 
لغاليات المحركات؛ المكربنات؛ توربينات هيدروليكية؛ 

آالت صنع الدبابيس؛ آالت لتصنيع المشابك؛ مثبتات 
اآلالت؛ آالت لتصنيع األسالك والكابالت الكهربائية؛ 

مفكات البراغي الكهربائية؛ معدات للصناعة اإللكترونية؛ 
معدات تجهيز و تبريد الزجاج في مجال البصريات؛ 

معدات عزل الغاز؛ آالت الطالء؛ مولدات كهربائية؛ 
مرشحات لتنظيف هواء التبريد، للمحركات؛ آالت شفط 

الهواء بالمحركات؛ صمامات ]أجزاء من اآلالت[؛ المكثفات 
الهوائية؛ آالت الضغط الهيدروليكي؛ محاور مثبتة 

لآلالت؛ محامل ]أجزاء من اآلالت[؛ أحزمة لآلالت؛ أجهزة 
التلحيم المشتغلة بالغاز؛ المكانس الكهربائية؛ كناسات 

و ماسحات كهربائية السلكية؛ آالت الترشيح؛ أجهزة 
تصميم الستائر، تعمل بالكهرباء؛ براميل ]أجزاء من 

اآلالت[؛ آالت صنع الملصقات ]اآلالت[؛ آالت البيع؛ طابعات 
ثالثية األبعاد؛ أقالم الطباعة ثالثية األبعاد؛ آالت الطالء؛ 

األدوات المحمولة يدويا بخالف المشتغلة باليد؛ طحانات 
القهوة، عدا التي تعمل باليد؛ آالت وأجهزة للتنظيف، 

الكهربائية.
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machines];  Aerocondensers;  Hydraulic 
pressure coupler;  Axles for machines;  
Bearings [parts of machines];  Belts for 
machines;  Welding apparatus, gas-operated;  
Electric vacuum cleaners;  Wireless electric 
sweepers;  Filtering machines;  Curtain drawing 
devices, electrically operated;  Drums [parts 
of machines];  Labellers [machines];  Vending 
machines;  3D printers;  3D printing pens;  
Electroplating machines;  Hand-held tools, 
other than hand-operated;  Coffee mills, other 
than hand-operated;  Machines and apparatus 
for cleaning, electric. 

( 209 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37211 العالمة التجارية رقم:  37211

Class: 8 في الصنف: 8

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة   - فلسطين

Goods/Services:
Abrading instruments [hand instruments];  
Agricultural implements, hand-operated;  
Garden tools, hand-operated;  Instruments and 
tools for skinning animals;  Harpoons;  Beard 
clippers;  Nail clippers;  Electric hair clippers;  
Screwdrivers, non-electric;  Borers;  Tweezers;  
Scissors;  Punch rings [knuckle dusters];  Table 
cutlery [knives, forks and spoons];  Handles for 
hand-operated hand tools;  Knives;  Hand tools, 
hand-operated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أدوات كشط ]أدوات يدوية[؛ األدوات الزراعية التي تديرها 

اليد؛ أدوات الحدائق تعمل باليد؛ أدوات و معدات سلخ 
جلود الحيوانات؛ الحربونات )رماح(؛ ماكينة قص شعر 
اللحية )كليبرز(؛ ماكينة قص األظافر )كليبرز(؛ ماكينة 
قص الشعر )كليبرز(؛ مفكات المسامير و  البراغي، غير 
كهربائية؛ أدوات الثقب؛ مالقيط؛ مقص؛ مقابض اليد؛ 

أدوات المائدة ]السكاكين والشوكات والمالعق[؛ مقابض 
لألدوات اليدوية؛ سكاكين؛ أدوات مستعملة يدويا. 
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( 210 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37212 العالمة التجارية رقم:  37212

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II of China Resources, No. 
68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Encoded identification bracelets, magnetic;  
Mouse pads;  Mouse[computer peripheral];  
Photo printers;  Computer bags;  Electronic 
card readers;  Computer keyboards;  USB 
flash drives;  Application software for 
cellular phones, downloadable;  Ink jet 
printers;  Pedometers;  Apparatus to check 
franking;  Cash registers;  Mechanisms 
for coin-operated apparatus;  Dictating 
machines;  Facial recognition device;  
Photocopiers[photographic, electrostatic, 
thermic];  Bathroom scales;  Body fat scale for 
household purposes;  Measures;  Electronic 
notice boards;  Selfie sticks for mobile phone;  
Cell phone holders;  Smartphones in the shape 
of a watch;  Intercoms;  Electronic navigational 
and positioning apparatus and instruments;  
Cabinets for loudspeakers;  Audio-and video-
receivers;  Wearable video display monitors;  
Headsets;  Camcorders;  Rearview cameras 
for vehicles;  Driving Recorder;  Touch screen 
pens;  Learning machines;  Selfie- sticks [hand-
held monopods];  Cameras [photography];  
Small projector;  Precision measuring 
apparatus;  Rods for water diviners; 

أساور مغناطيسية مشفرة لتحديد الهوية؛ مسند فأرة 
الحاسوب؛ فأرة الحاسوب ]الحاسوب[؛ طابعات الصور؛ 

حقائب الكمبيوتر؛ قارئات البطاقات اإللكترونية؛ لوحات 
مفاتيح الكمبيوتر؛ مدخل يو اس بي؛ تطبيق البرمجيات 

للهواتف الخلوية، للتحميل؛ الطابعات النافثة للحبر؛ عداد 
الجري؛ جهاز للتحقق من الدمغ؛ االت المحاسبه؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ آالت اإلمالء؛ 
جهاز التعرف على الوجه؛ آالت تصوير ]فوتوغرافي، 

إلكتروستاتيك، حراري[؛ مقاييس درجة الحمامات؛ مقياس 
الدهون في الجسم لألغراض المنزلية؛ مقاييس حرارية؛ 

لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ عصا سيلفي للهاتف 
المحمول؛ ماسكات الهاتف الخلوي؛ الهواتف الذكية 

في شكل ساعة؛ أجهزة االتصال الداخلي؛ أجهزة وأدوات 
تحديد المواقع والمالحة اإللكترونية؛ خزائن لمكبرات 

الصوت؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛ شاشات عرض 
الفيديو يمكن ارتداؤها؛ سماعات؛ كاميرات الفيديو؛ 

كاميرات الرؤية الخلفية للسيارات؛ مسجالت القيادة؛ أقالم 
شاشة تعمل باللمس؛ آالت التعلم؛ عصا سيلفي؛ كاميرات 
]التصوير[؛ جهاز عرض صغير؛ جهاز قياس الدقة؛ قضبان 

لتحديد مكان المياه؛ جهاز تحليل الهواء؛ مقاييس 
الحرارة، وليس لألغراض الطبية؛ مقياس درجة الرطوبة؛ 

األجهزة البصرية و المعدات؛ كبالت يو إس بي؛
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Air analysis apparatus;  Thermometers, not 
for medical purposes;  Hygrometers;  Optical 
apparatus and instruments;  USB cables;  Semi-
conductors;  Integrated circuits;  Conductors, 
electric;  Electric sockets;  Sensors;  
Temperature sensors;  Switches, electric;  
Power adapters;  Electrical  adapters;  Change-
over switches for telecommunication apparatus;  
Fluorescent screens;  Remote control apparatus;  
Remote controls for household purposes;  
Optical fibers [light conducting filaments];  
Heat regulating apparatus;  Lightning 
rods;  Electrolysers;  Fire extinguishing 
apparatus;  Radiological apparatus for 
industrial purposes;  Protection devices for 
personal use against accidents;  Motorcycle 
helmets;  Protective helmets;  Goggles;  Theft 
prevention installations, electric;  Alarms;  
Biometric fingerprint door locks;  Peepholes 
[magnifying lenses] for doors;  Electric door 
bells;  Eyeglasses;  Batteries, electric;  Chargers 
for electric batteries;  Animated cartoons;  
Egg-candlers;  Dog whistles;  Decorative 
magnets;  Electrified fences;  Electronic collars 
to train animals;  Portable remote controls for 
kick-up block;  Notebook computers;  Tablet 
computers;  Smartwatches (data processing);  
Downloadable ring tones for mobile phones;  
Smartglasses (data processing);  Electronic 
pocket translators;  Cellular phones;  Cases for 
cellular phones;  Covers for cellular phones;  
Cell phone straps;  Protective films adapted 
for cellular phones;  Network routers;  SIM 
cards;  Television apparatus;  Sound recording 
apparatus;  Set-top boxes;  Digital photo 
frames;  Sunglasses;  Power bank [rechargeable 
batteries];  Wireless charger;  Smart band;  
Computers;  Computer programs, recorded;  
Computer programs, downloadable;  Computer 
software, recorded;  Electronic publications, 
downloadable;  Recorded computer game 
programs;  Ink cartridges, unfilled, for printers 
and photocopiers;  Downloadable image files;  
Humanoid robots with artificial intelligence;  
Wearable computers;  Computer

شبه الموصالت الكهربائية؛ دارات متكاملة؛ الموصالت 
الكهربائية؛ مكابس كهربائية؛ أجهزة االستشعار؛ 

مجسات درجة الحرارة؛ مفاتيح كهربائية؛ محوالت الطاقة؛ 
محوالت كهربائية؛ مفاتيح التغيير في أجهزة االتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ شاشات الفلورسنت؛ جهاز التحكم 

عن بعد؛ أجهزة التحكم عن بعد لألغراض المنزلية؛ األلياف 
الضوئية ]خيوط توصيل الضوء[؛ جهاز تنظيم الحرارة؛ 

قضبان وماضة؛ جهاز كهربي لتوليد الطاقة؛ أجهزة إطفاء 
الحرائق؛ جهاز إشعاعي لألغراض الصناعية؛ أجهزة حماية 

لالستخدام الشخصي ضد الحوادث؛ خوذات الدراجات 
النارية؛ خوذات واقية؛ نظارات واقية؛ معدات منع 

السرقة، الكهربائية؛ أجهزة إنذار؛ أقفال الباب بالبصمة 
البيومترية؛ فتحات العدسات المكبرة الموجودة في 

األبواب؛ أجراس الباب الكهربائية؛ نظارة طبية؛ البطاريات 
الكهربائية؛ شواحن للبطاريات الكهربائية؛ أجهزة 

الرسوم المتحركة؛ جهاز لتحديد حالة البيض الفيزيائية 
)كاندلر(؛ صفارات الكلب؛ مغناطيس ديكوري؛ األسوار 
المكهربة؛ أطواق إلكترونية لتدريب الحيوانات؛ أجهزة 
التحكم عن بعد المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ 

أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ الساعات الذكية )معالجة 
البيانات(؛ نغمات رنانة قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة؛ 

النظارات الذكية )معالجة البيانات(؛ جهاز الترجمان 
اإللكتروني المحمول في الجيب؛ الهواتف الخلوية؛ علب 

واقية للهواتف الخلوية؛ أغشية واقية للهواتف الخلوية؛ 
أشرطة )أكسسوارات( لحمل الهاتف الخلوي؛ أغطية 

واقية للهواتف الخلوية )أكسسوارات(؛ أجهزة توصيل 
شبكة األنترنت؛ بطاقات الهواتف )سيم كارد(؛ أجهزة 

تلفزيون؛ جهاز تسجيل الصوت؛ جهاز متعدد الوظائف 
للتلفزيون و األنترنيت )سيت توب بوكس(؛ إطارات الصور 

الرقمية؛ نظارات شمسيه؛ جهاز شحن للطاقة ]بطاريات 
قابلة للشحن[؛ شاحن السلكي؛ ساعات على شكل أشرطة 

ذكية؛ أجهزة الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر، المسجلة؛ 
برامج الكمبيوتر، للتحميل؛ برمجيات الكمبيوتر، المسجلة؛ 
المنشورات اإللكترونية، للتحميل؛ برامج ألعاب الكمبيوتر 

المسجلة؛ خراطيش الحبر، شاغرة للطابعات وآالت 
النسخ؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ روبوتات بالذكاء 

االصطناعي؛ أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ منصات برامج 
الكمبيوتر، المسجلة أو القابلة للتنزيل؛ الرسومات للتحميل 

للهواتف المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ محطات 
شاشة تعمل باللمس التفاعلية؛ برامج شاشة توقف 

الكمبيوتر، مسجلة أو قابلة للتحميل؛ أساور تحديد
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software platforms, recorded or downloadable;  
Downloadable graphics for mobile phones;  
Computer peripheral devices;  Interactive 
touch screen terminals;  Computer screen saver 
software, recorded or downloadable;  Encoded 
electronic identification bracelets;  Holograms;  
Hemline markers;  Voting machines;  Lottery 
machine;  Mobile phone holders for vehicles;  
Telecommunication apparatus in the form of 
jewellery;  Video monitors;  Virtual reality 
headsets;  Portable media players;  Connected 
bracelets [measuring instruments];  Audiovisual 
teaching apparatus;  Teaching robots;  Materials 
for electricity mains [wires, cables];  Protective 
masks. 

الهوية اإللكترونية المشفرة؛ الصور ثالثية األبعاد؛عالمات 
هملين؛ آالت التصويت؛ آلة اليانصيب؛ حامالت الهواتف 

المحمولة للمركبات؛ أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية 
في شكل مجوهرات؛ شاشات الفيديو؛ سماعات الواقع 

االفتراضي؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ أساور متصلة 
]أدوات القياس[؛ جهاز التدريس السمعي البصري؛ 

روبوتات التعليم؛ مواد لخيوط الكهرباء ]األسالك 
والكابالت[؛ أقنعة واقية. 

( 211 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37213 العالمة التجارية رقم:  37213

Class: 11 في الصنف: 11

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Lamps;  Lights for vehicles;  Germicidal lamps 
for purifying air;  Curling lamps;  Acetylene 
flares;  Electric cooking pots;  Electric kettles 
for household purposes;  Induction cookers;  
Pressure cookers, electric;  Gas burners;  
Microwave ovens [cooking apparatus];  Electric 
cooking ovens for household purposes;  Lava 
rocks for use in barbecue grills;  Refrigerators; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مصابيح؛ أضواء للسيارات؛ مصابيح مبيدة للجراثيم 

و تنقية الهواء؛ مصابيح الحقول؛ مصابيح وهاجة 
تشتغل باألسيتيلين؛ أواني الطبخ الكهربائية؛ الغاليات 

الكهربائية لألغراض المنزلية؛ أدوات الطبخ تقليدية؛ 
طناجر الضغط الكهربائية؛ حارقات الغاز؛ أفران 

ميكروويف ]أجهزة الطهي[؛ أفران الطبخ الكهربائية 
لألغراض المنزلية؛ صخور الحمم الستخدامها في شوايات 

)الشواء(؛ ثالجات؛ أجهزة التهوية ]أجهزة تكييف
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Ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus;  Extractor hoods for kitchens;  Air 
purifiers;  Humidifiers for household purposes;  
Electric fans;  Electric hair driers;  Water 
heaters;  Fog machines for stage use;  Heating 
installations;  Watering installations, automatic;  
Hand drying apparatus for washrooms;  Sanitary 
apparatus and installations;  Water filtering 
apparatus;  Electric water purifiers for household 
purposes;  Radiators, electric;  Lighters;  
Polymerisation installations;  Cooking apparatus 
and installations;  Heaters for baths;  Hand 
washing machine;  Facial cleansing machine. 

الهواء[؛ واقيات خارجية للمطابخ؛ أجهزة تنقية الهواء؛ 
مراوح ترطيب الجو لألغراض المنزلية؛ مراوح كهربائية؛ 

مجففات الشعر الكهربائية؛ سخانات مياه؛ آالت الضباب 
لالستخدام في المنصات؛ معدات التدفئة؛ معدات السقي 

التلقائي؛ جهاز تجفيف اليدين المغسولة توجد في 
الحمامات؛ األجهزة الصحية والمعدات؛ جهاز تصفية 

المياه؛ أجهزة كهربائية لتنقية المياه لألغراض المنزلية؛ 
مبردات كهربائية؛ الوالعات؛ معدات البلمرة؛ أجهزة الطبخ 
والمعدات؛ سخانات للحمامات؛ غسالة األيدي؛ آلة تطهير 

الوجه. 

( 212 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37214 العالمة التجارية رقم:  37214

Class: 12 في الصنف: 12

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Electric vehicles;  Cars;  Push scooters 
[vehicles];  Self-balancing electric unicycles;  
Bicycles;  Pumps for bicycle tires;  Aerial 
conveyors;  Baby trailers;  Trolleys;  Carts;  
Tires for vehicle wheels;  Repair outfits for 
inner tubes;  Camera drones, other than toys;  
Boats;  Electrical anti-theft installations for 
vehicles;  Locomotives;  Remote control 
vehicles, other than toys;  Strollers;  Safety 
seats for children, for vehicles;  Aeronautical 
apparatus, machines and appliances. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
سيارات كهربائية؛ السيارات؛ الدراجات التي تشتغل 

بالدفع و الجر ]المركبات[؛ الدراجات الكهربائية ذات 
العجلة الواحدة و ذاتية التوازن؛ دراجات؛ مضخات 

إلطارات الدراجات؛ ناقالت جوية؛ مقطورات اطفال؛ عربات؛ 
عربات صغيرة؛ اطارات عجالت السيارات؛ معدات إصالح 

لألنابيب الداخلية؛ طائرات بدون طيار، بخالف اللعب؛ 
زوارق؛ المعدات الكهربائية المضادة للسرقة للسيارات؛ 

القاطرات؛ مركبات التحكم عن بعد، بخالف اللعب؛ عربات 
األطفال؛ مقاعد السالمة لألطفال الخاصة للسيارات؛ أجهزة 

الطيران واآلالت والتجهيزات. 
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( 213 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37215 العالمة التجارية رقم:  37215

Class: 14 في الصنف: 14

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Precious metals, unwrought or semi-wrought;  
Boxes of precious metal;  Jewelry boxes;  
Jewelry bags;  Key chains of precious metal;  
Jewelry;  Watches;  Alarm clocks;  Clocks 
and watches, electric;  Presentation boxes 
for watches;  Works of art of precious metal;  
Figurines of precious metal. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المعادن الثمينة، غير المشكلة )مصاغة( أو شبه المشكلة؛ 

صناديق من المعادن الثمينة؛ صناديق المجوهرات؛ 
حقائب المجوهرات؛ سالسل من المعادن الثمينة؛ 

مجوهرات؛ ساعات؛ ساعات التنبيه؛ الساعات الكهربائية؛ 
صناديق عرض للساعات؛ أعمال فنية من المعادن الثمينة؛ 

التماثيل الصغيرة )المنحوتات( من المعادن الثمينة. 

( 214 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37216 العالمة التجارية رقم:  37216

Class: 16 في الصنف: 16

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين
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Goods/Services:
Paper;  Paper tags;  Note books;  Pocketbooks;  
Figurines of papier mâché;  Printed 
publications;  Newsletters;  Pictures;  Wrapping 
paper;  Office requisites, except furniture;  Gel 
ink pen;  Gel roller pens;  Refills for ball-point 
pens;  Drawing materials;  Teaching materials 
[except apparatus];  Tailors› chalk;  Architects› 
models;  Stationery;  Small blackboards;  
Digital printing paper;  Laser printing paper;  
Toilet paper;  Advertisement boards of paper 
or cardboard;  Apparatus for mounting 
photographs;  Staplers for paper;  Writing cases 
[sets];  Indian inks;  Stamps [seals];  Adhesive 
bands for stationery or household purposes;  
Pantographs [drawing instruments];  Inking 
ribbons;  Writing materials. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الورق؛ لصاقات الورق؛ دفاتر المالحظات؛ كتب الجيب؛ 

تماثيل صغيرة من الورق المعجن؛ المنشورات المطبوعة؛ 
النشرات اإلخبارية؛ صور؛ ورق التغليف؛ مستلزمات 

المكتب، باستثناء األثاث؛ قلم حبر الجل )مادة هالمية(؛ 
أقالم أسطوانية من حبر الجل )مادة هالمية(؛ عبوات 

ألقالم الحبر الجاف؛ مواد الرسم؛ مواد تعليمية ]باستثناء 
األجهزة[؛ طباشير الخياطين؛ نماذج المهندسين 

المعماريين؛ ادوات مكتبيه؛ سبورات صغيرة؛ ورق طباعة 
رقمي؛ ورق طباعة ليزر؛ ورق التواليت؛ لوحات اإلعالن من 
الورق أو الورق المقوى؛ معدات لتركيب الصور؛ كباسات 
للورق؛ أطقم الكتابة ]مجموعات[؛ أحبار هندية؛ الطوابع 
]األختام[؛ أشرطة الصقة لألغراض المكتبية أو المنزلية؛ 

أداة النسخ أو المنساخ ]أدوات الرسم[؛ شرائط الحبر؛ مواد 
الكتابة. 

( 215 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37217 العالمة التجارية رقم:  37217

Class: 18 في الصنف: 18

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Leather, unworked or semi-worked;  Bags;  
Travelling trunks;  School satchels;  Trunks 
[luggage];  Trimmings of leather for furniture;  
Leather straps;  Umbrellas;  Walking sticks;  
Animal harnesses;  Shopping bags;  Clothing 
for pets;  Reins for guiding children. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
جلد، غير مدبوغ أو شبه مدبوغ؛ أكياس؛ صناديق السيارة 

الخاصة بالسفر؛ الحقائب المدرسية؛ صناديق السيارة 
]األمتعة[؛ زركشة الجلود لألثاث؛ االحزمة الجلدية؛ 

المظالت؛ عصي المشي؛ أطقم خاصة بالحيوانات؛ أكياس 
التسوق؛ مالبس للحيوانات االليفة؛ مقاليد لتوجيه 

األطفال. 
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( 216 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37218 العالمة التجارية رقم:  37218

Class: 21 في الصنف: 21

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Frying pans;  Domestic glassware (including 
cups, plates, pots and jars);  Ceramics for 
household purposes;  Crystal art craft;  
Insulated bottles;  Deodorizing apparatus 
for personal use;  Incense burners;  Combs;  
Brushes;  Material for brush-making;  
Toothbrushes, electric;  Heads for electric 
toothbrushes;  Toothpicks;  Cosmetic utensils;  
Thermally insulated containers for food;  
Cleaning instruments, hand-operated;  Glass, 
unworked or semi-worked, except building 
glass;  Mangers for animals;  Indoor terrariums 
[plant cultivation];  Electric devices for 
attracting and killing insects;  Utensils for 
household purposes;  Works of art of porcelain, 
ceramic, earthenware, terra-cotta or glass;  
Drinking vessels;  Toothbrushes;  Kitchen 
utensils;  Toilet utensils;  Litter boxes for pets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أواني القلي؛ األواني الزجاجية المنزلية )بما في ذلك 

الكؤوس واألطباق واألواني واألكواب( ؛ سيراميك لألغراض 
المنزلية؛ صنعة فنية للكريستال؛ قوارير عازلة للحرارة؛ 

جهاز إزالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ حارقات 
البخور؛ أمشاط؛ فرش؛ مواد لصنع الفرشاة؛ فرشاة األسنان 

الكهربائية؛ رؤوس لفرشاة األسنان الكهربائية؛ المسواك؛ 
أواني الزينة؛ حاويات معزولة حراريًا لألغذية؛ أدوات 

التنظيف، تعمل باليد؛ زجاج، غير مصنع أو شبه مصنع 
بخالف زجاج البناء؛ معالف للحيوانات؛ مرابي حيوانات 

داخلية ]زراعة النباتات[؛ األجهزة الكهربائية لجذب 
وقتل الحشرات؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أعمال فنية من 

البورسلين والسيراميك واألواني الفخارية وتراسوتا أو 
الزجاج؛ أوعية الشرب؛ فرشاة األسنان؛ أدوات المطبخ؛ أواني 

الحمام؛ صناديق القمامة للحيوانات األليفة. 

( 217 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37219 العالمة التجارية رقم:  37219
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Class: 24 في الصنف: 24

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Fabric;  Gummed cloth, other than for 
stationery purposes;  Wall hangings of textile;  
Felt;  Towels of textile;  Household linen;  
Tablecloths, not of paper;  Door curtains;  
Fitted toilet lid covers of fabric;  Marabouts 
[cloth];  Hada [traditional ceremonial or 
offering fabric made of silk];  Flags of textile or 
plastic;  Shrouds;  Sleeping bags for babies. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
قماش؛ قماش الصق، بخالف المستعمل في األغراض 

المكتبية؛ عالقات الجدار من النسيج؛ لباد؛ مناشف من النسيج؛ 
المفروشات المنزلية؛ مفارش المائدة، وليس من الورق؛ ستائر 

الباب؛ غطاء المرحاض من القماش؛ قماش المرابطون؛ هادا 
)نسيج من الحرير التقليدي خاص بالمناسبات(؛ أعالم النسيج 

أو البالستيك؛ أكفان؛ أكياس النوم لألطفال. 

( 218 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37220 العالمة التجارية رقم:  37220

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Clothing;  Tee-shirts;  Shoes;  Hats;  Hosiery;  
Gloves [clothing];  Scarfs;  Neckties;  Girdles;  
Chasubles;  Sashes for wear;  Shower caps;  
Sleep masks;  Hairdressing capes;  Layettes 
[clothing];  Bathing suits;  Raincoats;  
Masquerade costumes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مالبس؛ تي شيرتات؛ أحذية؛ قبعات؛ جوارب؛ قفازات ]مالبس[؛ 

وشاحات صدرية؛ ربطات العنق؛ أحزمة؛ بدالت صدرية؛ 
وشاحات ملبوسة؛ قبعات االستحمام؛ أقنعة النوم؛ قبعات 

لتصفيف الشعر؛ مالبس و اكسسوارت للطفل حديث الوالدة؛ 
بدلة سباحة؛ معطف واق من المطر، ازياء تنكرية. 
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( 219 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37221 العالمة التجارية رقم:  37221

Class: 28 في الصنف: 28

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم:  شاومي إنك

Applicant Address:Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China

العنوان:  فلور 13، رينبو سيتي شوبينغ مول 2 أوف 
تشاينا ريسورسز، نمبر. 68، كينغهي ميدل ستريت، 

هايديان ديستريكت، بكين، الصين  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State 
of Palestine 

عنوان التبليغ: طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Games;  Remote-controlled toy vehicles;  Children 
Bicycle (not of transportation facility);  Drones 
[toys];  Toy robots;  Building blocks [toys];  Stuffed 
toys;  Scooters [toys];  Playing cards;  Balls for 
games;  Exercise treadmills;  Bows for archery;  
Machines for physical exercises;  Hunting game 
calls;  Swimming pools [play articles];  Plastic 
running tracks;  Gloves for games;  Roller skates;  
Ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery;  Rods for fishing;  
Twirling batons;  Camouflage screens [sports 
articles];  Scratch cards for playing lottery games;  
Sweatbands [sports articles];  Cheerleading pom-
poms;  Apparatus for games;  Slides [playthings];  
Toys;  Smart toys;  Chess;  Toy figures;  Toy 
vehicles;  Body-building apparatus;  Knee guards 
[sports articles];  Sports belt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ألعاب؛ لعبة السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد؛ 
دراجة األطفال )وليس من وسائل النقل(؛ طائرات بدون 

طيار ]اللعب[؛ لعبة الروبوتات؛ لعبة بناء اللبنات ]اللعب[؛ 
لعب محشوة؛ الدراجات البخارية ]اللعب[؛ أوراق اللعب؛ كرات 

لأللعاب؛ لعبة الطاحونة لممارسة التمارين؛ لعبة أقواس 
الرماية؛ آالت للتمارين البدنية؛ لعب على شكل معدات 

تواصل في لعب الصيد؛ لعب لحمامات السباحة؛ مسارات 
البالستيك )مماشي( للجري؛ قفازات لأللعاب؛ الواح التزحلق؛ 

الحلي ألشجار عيد الميالد، باستثناء مواد اإلضاءة والحلويات؛ 
قضبان لصيد األسماك؛ لعب الهراوات؛ شاشات التمويه 

]مواد رياضية[؛ بطاقات خدش للعب اليانصيب؛ العصابات 
]ألعاب رياضية[؛ كرات التشجيع الزخرفية )بوم بومس(؛ جهاز 

لأللعاب؛ األلواح المنزلقة ]اللعب[؛ ألعاب األطفال؛ ألعاب 
ذكية؛ شطرنج؛ لعب شخصيات؛ لعبة السيارات؛ تجهيزات 

بناء الجسم؛ واقي الركبة ]رياضة[؛ حزام رياضي. 

( 220 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37222 العالمة التجارية رقم:  37222
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Class: 17 في الصنف: 17

Applicant Name: Rajab Maher Barakat Shweiki  بإسم:  رجب محمد ماهر الشويكي

Applicant Address:palestine-hebton-wadi 
alkarm-jawwal 0599311577   

العنوان:  فلسطين-الخليل-وادي الكرم-جوال 
    0599311577

Applicant for Correspondence:  palestine-
hebton-wadi alkarm-jawwal 0599311577

عنوان التبليغ: -الخليل-وادي الكرم-جوال 0599311577
فلسطين

Goods/Services:
plastic industry and trading

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صناعة و تجارة المواد البالستيكية

( 221 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37223 العالمة التجارية رقم:  37223

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: MISS PARK MODA 
AYAKKABI CANTA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI   

بإسم:  مس بارك مودا اياكابي تشانتا سناي في تيجارت 
ليمتد شيركيتي 

Applicant Address:Egemenlik Mah. 6124 SK. 
No:41 / 1 Bornova / IZMIR;  Turkey  

العنوان:  ايجيمينليك ماه. 6124 اس كيه نو: 41 / 1 
بورنوفا / ازمير؛ تركيا  

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   - فلسطين

Goods/Services:
Clothing, including underwear and outer 
clothing, 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 بما فيها المالبس الداخلية والمالبس الخارجية، 

غير المالبس الواقية ذات الغايات الخاصة؛ جوارب قصيرة، 
الخمارات )مالبس(، شاالت، بندانات، لفاعات، احزمة 

)مالبس(؛ لباس  القدم، أحذية، شباشب، صنادل؛ أغطية 
الرأس، قبعات، قبعات مع أقنعة، بيريه، قبعات)أغطية 

للرأس(، قبعات ضيقة 
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( 222 )

Date:28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28

Trademark No.:37224 العالمة التجارية رقم:  37224

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: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد - 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 

( 223 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37225 العالمة التجارية رقم:  37225
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Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: Amer H ISHAM bRAIK بإسم:  عامر هشام بريك

Applicant Address:NABLUS - DAHIYA 
- NEAR THE ESLAMIC SECONDARY 
ACHOOL FOR BOYS - JAWAL:0598017276   

العنوان:  نابلس - الضاحية - قرب المدرسه االسالميه 
للبنين - جوال: 0598017276    

Applicant for Correspondence:  nablus - sakia 
street -near the crystal hall - jawal: 0599372282

عنوان التبليغ: نابلس_شارع الساقية _قرب صاله البلور 
0599372282  فلسطين

Goods/Services:
Answering (Telephone)- [for unavailable 
subscribers]  - Processing (administrative-) 
of purchased orders -Advertising matter 
(Dissemination of-)  - Advertising Space 
(Rental of-)  - Bill-posting - Communication 
Media (Presentation of goods on -), for retail 
purposes  - Comparison services (Price-)   - 
Compilation of information into computer 
databases  - Compilation of statistics  - 
Consumers (Commercial information and advice 
for -) [consumer advice shop] - Demonstration 
of goods  - Exhibitions (Organization of -) for 
commercial or advertising purposes - Marketing 
- Modeling for advertising or sales promotion 
- Procurement services for others [purchasing 
goods and services or other businesses] - 
Relocation services for businesses - Sales 
promotion for others - Telemarketing services

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الرد على الهاتف - المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء - نشر 
مواد الدعاية واإلعالن - تأجير المساحات اإلعالنية - لصق 

اإلعالنات - عرض السلع على وسائل اإلتصال لغايات 
بيعها بالتجزئة - خدمات مقارنة األسعار  -  تجميع 

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر - تجميع البيانات 
اإلحصائية -  تقديم المعلومات التجارية والنصح 

للمستهلكين )مؤسسة إرشاد المستهلكين( - عرض 
السلع  - تنظيم المعارض لغايات تجارية ودعائية - 

التسويق -  خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
المبيعات - خدمات الشراء لآلخرين )شراء السلع والخدمات 
لألعمال األخرى(  - خدمات نقل األعمال - ترويج المبيعات 

)لألخرين(  - خدمات التسويق عبر الهاتف 

( 224 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37227 العالمة التجارية رقم:  37227

Class: 11 في الصنف: 11

Applicant Name: Corodex Industries Company 
(L.L.C) 

بإسم:  شركة كورودكس للصناعات )ذ. م. م( 

Applicant Address:P.O. Box 12282, Dubai, 
United Arab Emirates

العنوان:  صندوق بريد 12282، دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة  
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Applicant for Correspondence:  Nader J. 
Qumsieh P.O. Box182  Beit Sahour

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

Goods/Services:
Water purification installations;  Water purifying 
apparatus and machines;  Water softening apparatus 
and machines;  Water supply installations;  
Ventilation installations and apparatus;  Water 
supply networks;  water distribution networks;  
Water filtering networks;  Purification installations 
for sewage;   Filters for drinking water;  Air 
deodorising apparatus;  Air filtering installations;  
Air purifying apparatus and machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
منشآت تنقية المياه؛ اجهزة واآلت لتنقية المياه؛ اجهزة 

واآلت إلزالة عسر المياه؛ منشآت توريد المياه؛ منشآت 
واجهزة التهوية؛ شبكات توصيل المياه؛ شبكات توزيع 

المياه؛ شبكات ترشيح المياه؛ منشآت لتنقية نفايات 
المجاري؛ مرشحات )فالتر( لمياه الشرب؛ أجهزة إزالة 

الروائح الكريهة من الجو؛ منشآت ترشيح الهواء؛ أجهزة 
ومكنات تنقية الهواء 

( 225 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37228 العالمة التجارية رقم:  37228

Class: 11 في الصنف: 11

Applicant Name: Corodex Industries Company 
(L.L.C) 

بإسم:  شركة كورودكس للصناعات )ذ. م. م( 

Applicant Address:P.O. Box 12282, Dubai, 
United Arab Emirates

العنوان:  صندوق بريد 12282، دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Water purification installations;  Water 
purifying apparatus and machines;  Water 
softening apparatus and machines;  Water 
supply installations;  Ventilation installations 
and apparatus;  Water supply networks;  water 
distribution networks;  Water filtering networks;  
Purification installations for sewage;   Filters 
for drinking water;  Air deodorising apparatus;  
Air filtering installations;  Air purifying 
apparatus and machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
منشآت تنقية المياه؛ اجهزة واآلت لتنقية المياه؛ اجهزة 

واآلت إلزالة عسر المياه؛ منشآت توريد المياه؛ منشآت 
واجهزة التهوية؛ شبكات توصيل المياه؛ شبكات توزيع 

المياه؛ شبكات ترشيح المياه؛ منشآت لتنقية نفايات 
المجاري؛ مرشحات )فالتر( لمياه الشرب؛ أجهزة إزالة 

الروائح الكريهة من الجو؛ منشآت ترشيح الهواء؛ أجهزة 
ومكنات تنقية الهواء 
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( 226 )

Date:01/12/2019 01 التاريخ:/2019/12

Trademark No.:37229 العالمة التجارية رقم:  37229

Class: 1 في الصنف: 1

Applicant Name: Eflochem Chemicals 
Blending Co 

بإسم:  شركة ايفلو كيم لخلط المواد الكيميائية 

Applicant Address:P.O. Box 12282, Dubai, 
United Arab Emirates

العنوان:  صندوق بريد 12282، دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Chemical disinfectants for desalination plants;  
Chemical antiseptics for desalination plants;  
Anti-incrustants;  Grease remover;  Acid proof 
chemical compositions;  Acids;  Chemical 
additives for oils;  Detergent additives to 
petrol [gasoline];  Chemical additives to 
motor fuel;  Ethyl alcohol;  Volatile alkali 
[ammonia] for industrial purposes;  Salts 
of alkaline metals;  Aluminum alum;  
aluminum chloride;  Aluminum hydrate;  
Ammonia;  Ammonia [volatile alkali] for 
industrial purposes;  Anti-boil preparations 
for engine coolants;  Antifreeze;  Soda 
ash;  Bacterial preparations other than for 
medical and veterinary use;  Bases [chemical 
preparations];  Caustic soda for industrial 
purposes;  Caustics for industrial purposes;  
chemical additives for oil;  Chimney cleaners, 
chemical;  Oil dispersants;   Petroleum 
dispersants;  Emulsions;  Flocculants;  Glycol;  
Glycol ether;  Degreasing preparations for use 
in manufacturing processes;  Grease-removing 
preparations for use in manufacturing 
processes;  Hypochlorite of soda;  Cultures of

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
منظفات كيميائية خاصة بمحطات التحلية؛ مطهرات 
كيمائية خاصة بمحطات التحلية؛ مانع للقشور؛ مزيل 
الشحوم؛ مركبات كيمائية مقاومة للحمض؛ أحماض؛ 

إضافات كيمائية للزيوت؛ إضافات منظفة للبنزين؛ 
إضافات كيمائية الى وقود المحركات؛ كحول ايثيلي؛ 

قلي متطاير )امونيا( لغايات صناعية؛ امالح الفلزات 
القلوية؛ شب االلمونيوم؛ كلوريد االلمونيوم؛ هيدرات 

)ماءات(االلمونيوم؛ امونيا؛ امونيا )مادة قلوية متطايرة( 
لغايات صناعية؛ مستحضرات مانعة للغليان لمبردات 
المحركات؛ مقاوم للتجمد؛ رماد الصودا؛ مستحضرات 
بكتيرية بخالف المستخدمة لغايات طبية وبيطرية؛ 
قواعد )مستحضرات كيمائية(؛ صودا كاوية لغايات 

صناعية؛ مواد كاوية لغايات صناعية؛ اضافات كيمايئية 
للزيت؛ منظفات كيميائية للمداخن؛ مشتتات الزيت؛ 
مشتتات البترول؛ مستحلبات؛ ملبدات؛ غليكول؛ اثير 
الغليكول؛ مستحضرات ازالة الشحوم تستخدم في 
عمليات التصنيع؛ هيبوكلوريت الصودا؛ مستتبات 

كائنات حية دقيقة بخالف المستخدمة لغايات طبية 
وبيطرية؛ مستحضرات كائنات حية دقيقة بخالف 
المستخدمة لغايات طبية وبيطرية؛ نترات؛ حمض 

النتريك؛ حمض الفسفوريك؛ ملح خام؛ امالح لغايات 
صناعية؛ مستحضرات الزالة القشور
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microorganisms other than for medical and 
veterinary use;  Preparations of Microorganisms 
other than for medical and veterinary use;  
Nitrates;  Nitric acid;  Phosphoric acid;  Salt, 
raw;  Salts for industrial purposes;  Scale 
removing preparations, other than for 
household purposes;  Sebacic acid;  Silicates;  
Coprotonic acids;  Sulphuric acid;  Surface-
active chemical agents;  Ungluing preparations;  
Water-softening preparations;  Water purifying 
chemicals 

بخالف المستخدمة لغايات منزلية؛ حمض السباسيك؛ 
سليكات؛ احماض الكبروتونيك؛ حمض الكبريتيك؛ عوامل 
كيمائية ذات فعالية سطحية؛ مستحضرات الزالة الغراء؛ 

مستحضرات الزالة عسر المياه؛ كيماويات لتنقية الماء

( 227 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37230 العالمة التجارية رقم:  37230

Class: 11 في الصنف: 11

Applicant Name: Corodex Trading Company 
(L.L.C) 

بإسم:  شركة كورودكس التجارية )ذ. م. م( 

Applicant Address:P.O. Box 12282, Dubai, 
United Arab Emirates

العنوان:  صندوق بريد 12282، دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Water purification installations;  Water 
purifying apparatus and machines;  Water 
softening apparatus and machines;  Water 
supply installations;  Ventilation installations 
and apparatus;  Water supply networks;  water 
distribution networks;  Water filtering networks;  
Purification installations for sewage;   Filters 
for drinking water;  Air deodorising apparatus;  
Air filtering installations;  Air purifying 
apparatus and machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
منشآت تنقية المياه؛ اجهزة واآلت لتنقية المياه؛ اجهزة 

واآلت إلزالة عسر المياه؛ منشآت توريد المياه؛ منشآت 
واجهزة التهوية؛ شبكات توصيل المياه؛ شبكات توزيع 

المياه؛ شبكات ترشيح المياه؛ منشآت لتنقية نفايات 
المجاري؛ مرشحات )فالتر( لمياه الشرب؛ أجهزة إزالة 

الروائح الكريهة من الجو؛ منشآت ترشيح الهواء؛ أجهزة 
ومكنات تنقية الهواء 



169 2020/3/5العــدد الثـالثـون

( 228 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37231 العالمة التجارية رقم:  37231

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Basamh Marketing Co. Ltd.  بإسم:  شركة باسمح للتسويق المحدودة

Applicant Address:PO Box 16362, Jeddah 
21464, Saudi Arabia

العنوان:  ص.ب 16362، جدة 21464، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba  Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

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، األسماك، الدواجن ولحوم الطرائد؛ مستخلصات 

اللحوم؛ المحفوظة، والفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ 
المواد الهالمية، الَمربى، الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض، 

الحليب ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل. 

( 229 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37232 العالمة التجارية رقم:  37232

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Basamh Marketing Co. Ltd.  بإسم:  شركة باسمح للتسويق المحدودة

Applicant Address:PO Box 16362, Jeddah 
21464, Saudi Arabia

العنوان:  ص.ب 16362، جدة 21464، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba  Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
القهوة، الشاي، الكاكاو، القهوة االصطناعية؛ األرز، 

التابيوكا والساغو؛ والدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب؛ الخبز، المعجنات و الحلويات؛ المثلجات؛ العسل، 

الدبس؛ الخميرة، مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، 
الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ والثلج. 

( 230 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37233 العالمة التجارية رقم:  37233

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Basamh Marketing Co. Ltd.  بإسم:  شركة باسمح للتسويق المحدودة

Applicant Address:PO Box 16362, Jeddah 
21464, Saudi Arabia

العنوان:  ص.ب 16362، جدة 21464، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba  Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760  - 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، األسماك، الدواجن ولحوم الطرائد؛ مستخلصات 

اللحوم؛ المحفوظة، والفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ 
المواد الهالمية، الَمربى، الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض، 

الحليب ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل. 

( 231 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37234 العالمة التجارية رقم:  37234
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Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Basamh Marketing Co. Ltd.  بإسم:  شركة باسمح للتسويق المحدودة

Applicant Address:PO Box 16362, Jeddah 
21464, Saudi Arabia

العنوان:  ص.ب 16362، جدة 21464، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba  Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760  - 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، الشاي، الكاكاو، القهوة االصطناعية؛ األرز، 

التابيوكا والساغو؛ والدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب؛ الخبز، المعجنات و الحلويات؛ المثلجات؛ العسل، 

الدبس؛ الخميرة، مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، 
الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ والثلج. 

( 232 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37235 العالمة التجارية رقم:  37235

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Basamh Marketing Co. Ltd.  بإسم:  شركة باسمح للتسويق المحدودة

Applicant Address:PO Box 16362, Jeddah 
21464, Saudi Arabia

العنوان:  ص.ب 16362، جدة 21464، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

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، األسماك، الدواجن ولحوم الطرائد؛ مستخلصات 

اللحوم؛ المحفوظة، والفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ 
المواد الهالمية، الَمربى، الفواكه المطبوخة بالسكر؛ 

البيض، الحليب ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون القابلة 
لألكل. 
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( 233 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37236 العالمة التجارية رقم:  37236

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Basamh Marketing Co. Ltd.  بإسم:  شركة باسمح للتسويق المحدودة

Applicant Address:PO Box 16362, Jeddah 
21464, Saudi Arabia

العنوان:  ص.ب 16362، جدة 21464، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 - 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، الشاي، الكاكاو، القهوة االصطناعية؛ األرز، 

التابيوكا والساغو؛ والدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب؛ الخبز، المعجنات و الحلويات؛ المثلجات؛ العسل، 

الدبس؛ الخميرة، مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، 
الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ والثلج. 

( 234 )

Date:01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01

Trademark No.:37237 العالمة التجارية رقم:  37237

Class: 44 في الصنف: 44

Applicant Name: An - Najah National 
University Hospital Company/  Non-profit   

بإسم:  شركة مستشفى النجاح الوطني الجامعي / غير 
الربحية 

Applicant Address:The end of Asira street, near 
to Al-Quran Academy, Nablus, Palestine.   

العنوان:  نهاية شارع عصيرة،  قرب اكاديمية القرأن 
الكريم، نابلس، فلسطين    

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
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Goods/Services:
Hospitals Nursing medical;   health care;  physical 
therapy;  physiotherapy;  dentistry;  pharmacy 
services;  radiology’s service , baby siting, blood 
bank services,  Chiropractics, Health centers, 
Medical assistance, Midwife services, Opticians› 
services, Plastic surgery, Therapy services, 
medical laboratory technicians services.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستشفيات، التمريض الطبي، الرعاية الصحية، العالج 

الطبيعي،، طب اسنان، خدمات صيدالنية، رعاية االطفال، 
خدمات فني االشعة، خدمات بنوك الدم، المعالجة اليدوية 

لالعصاب، المراكز الصحية، المساعدة الطبية، خدمات 
القابالت، خدمات فني بصريات،  الجراحة التقويمية، 

خدمات العالج، خدمات فني مختبرات طبية.  

( 235 )

Date :07/08/2018 التاريخ: 2018/8/07

Trademark No.:34139 العالمة التجارية رقم:  34139

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: Shahir Nafe›a Mohammad 
Shakhshair

بإسم :  ساهر  نافع  محمد شخشير   

Applicant Address :Nablus  Shar›e  Heten 
0599240164   

العنوان :  نابلس - شارع حطين جوال 0599240164     

Applicant for Correspondence: Nablus  Shar›e  
Heten 0599240164

عنوان التبليغ : نابلس - شارع حطين جوال 0599240164 

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 

( 236 )

Date:02/12/2019 التاريخ: 2019/12/02

Trademark No.:37242 العالمة التجارية رقم:  37242
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Class: 33 في الصنف: 33

Applicant Name: Danube Company for Alcohol 
Drinks Privacy contribution

بإسم:  شركة الدانوب للمشروبات الكحولية م.خ.

Applicant Address:Beth Lahem       العنوان:  بيت لحم

Applicant for Correspondence: Bethlehem, Beit 
Sahour 0569531777، Georg Rafik Gharib

عنوان التبليغ:
المحامي جورج رفيق غريب، بيت لحم بيت ساحور 

0569531777

Goods/Services:
Alcoholic essenees, Arak, Beverages Alcoholic, 
Beverages Distilled, Bitters, Spirits, Vodka, 
Whisky, Wine

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صنع خالصات كحولية، عرق، مشروبات كحولية، مشروبات 
مقطرة، بيرة مرة، مشروبات روحية،رم، فودكا، ويسكي، نبيذ.

( 237 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37244 العالمة التجارية رقم:  37244

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: LACOSTE  بإسم:  الكوست

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

العنوان:   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا  

Applicant for Correspondence:  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   

فلسطين

Goods/Services:
Dentifrices;  Sunscreen;  Body lotions;  Soap;  
Ethereal oils;  Shower gels;  Perfumes;  
Shaving preparations;  Make- up removing 
preparations;  Cosmetics;  After-shave 
lotions;  Leather preservatives [polishes];  Lip 
rouge;   Shampoos;  Beauty masks;  Creams 
for leather;  Depilatory preparations;  After 
sun moisturisers;  Antiperspirants   [toiletries];  
Shaving cream;  Exfoliants;  Hair lotions  

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
منظفات اسنان؛ واقي من الشمس؛ غسول )لوشن( للجسم؛ 
صابون؛ زيوت أثيرية؛ جل لالستحمام؛ عطور؛ مستحضرات 
حالقة؛ مستحضرات الزالة المكياج؛ مستحضرات تجميل؛ 
 غسول )لوشن( ما بعد الحالقة؛ مواد حافظة للجلد المدبوغ 

]ملمعات[؛ احمر شفاه؛ شامبو؛ اقنعة تجميل؛ كريمات للجلد 
المدبوغ؛ مستحضرات ازالة الشعر؛ مرطبات بعد الشمس؛ 

 مضادات للعرق ]مواد تواليت[؛ كريم حالقة؛ منتجات الزالة 
الخاليا الجلدية الميتة؛ غسول )لوشن( للشعر 
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( 238 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37245 العالمة التجارية رقم:  37245

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: LACOSTE  بإسم:  الكوست

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

العنوان:   25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا  

Applicant for Correspondence:  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   

فلسطين

Goods/Services:
Dentifrices;  Sunscreen;  Body lotions;  Soap;  
Ethereal oils;  Shower gels;  Perfumes;  
Shaving preparations;  Make- up removing 
preparations;  Cosmetics;  After-shave 
lotions;  Leather preservatives [polishes];  Lip 
rouge;   Shampoos;  Beauty masks;  Creams 
for leather;  Depilatory preparations;  After 
sun moisturisers;  Antiperspirants   [toiletries];  
Shaving cream;  Exfoliants;  Hair lotions  

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
منظفات اسنان؛ واقي من الشمس؛ غسول )لوشن( للجسم؛ 
صابون؛ زيوت أثيرية؛ جل لالستحمام؛ عطور؛ مستحضرات 
حالقة؛ مستحضرات الزالة المكياج؛ مستحضرات تجميل؛ 
 غسول )لوشن( ما بعد الحالقة؛ مواد حافظة للجلد المدبوغ 

]ملمعات[؛ احمر شفاه؛ شامبو؛ اقنعة تجميل؛ كريمات للجلد 
المدبوغ؛ مستحضرات ازالة الشعر؛ مرطبات بعد الشمس؛ 

 مضادات للعرق ]مواد تواليت[؛ كريم حالقة؛ منتجات الزالة 
الخاليا الجلدية الميتة؛ غسول )لوشن( للشعر 

( 239 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37246 العالمة التجارية رقم:  37246

Class: 5 في الصنف: 5

Applicant Name:   The Winning Combination Inc.    .بإسم:  ذا وينينغ كومبينيشن انك

Applicant Address: 6-1099 Wilkes Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA, R3P 2S2, Canada

العنوان:   6-1099 ويلكس افينيو، وينيبيغ، مانيتوبا، 
ار3بي 2اس2، كندا  
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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   

فلسطين

Goods/Services:
herbal dietary supplements in capsule and 
liquid form for use in promoting weight loss, 
increased muscle  mass,and increased energy;  
protein powders for use in promoting weight 
loss, increased muscle mass, and  increased 
energy;  vitamins;  beverages to detoxify and 
cleanse the body;  nutritional supplements, 
namely  protein bars    ,food energy bars, protein 
beverages, beverages to promote weight loss  

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المكمالت الغذائية العشبية للحمية في شكل كبسولة 
وسائل لالستخدام في تعزيز فقدان الوزن وزيادة كتلة 

العضالت وزيادة الطاقة؛ مسحوق البروتين لالستخدام في 
تعزيز فقدان الوزن وزيادة  كتلة العضالت وزيادة الطاقة؛ 

فيتامينات؛ مشروبات لتخليص الجسم من السموم؛ 
مكمالت غذائية، باألخص قضبان البروتين وقضبان الطاقة 

الغذائية ومشروبات البروتين ومشروبات لتعزيز  فقدان 
الوزن 

( 240 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37247 العالمة التجارية رقم:  37247

Class: 5 في الصنف: 5

Applicant Name: LG Corp.   .بإسم:  ال جي كورب

Applicant Address: 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

العنوان:   128, ييوي-دايرو, يوونديونغبو-غو, سيؤول, 
جمهورية كوريا  

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   

فلسطين

Goods/Services:
Adjuvants for use with vaccines;  vaccines;  
oral analgesics;  pharmaceutical preparations 
for the treatment of   hyperlipidemia;  
pharmaceutical preparations for treating 
hypertension;  pharmaceutical preparations 
for the   treatment of eye diseases and 
conditions;  pharmaceutical preparations for 
treating diabetes;  medicines for  animals;  
 pharmaceutical preparations for use in urology;  

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مواد مساعدة لالستخدام مع اللقاحات؛ لقاحات؛ مسكنات 
فموية؛ مستحضرات صيدالنية لعالج الهايبرليبيديميا؛ 

مستحضرات صيدالنية لعالج ارتفاع ضغط الدم؛ 
ستحضرات صيدالنية  لعالج امراض العيون؛ مستحضرات 
صيدالنية لعالج السكري؛ ادوية للحيوانات؛ مستحضرات 

صيدالنية لالستخدام في امراض المسالك البولية؛ 
العوامل الصيدالنية التي تؤثر على اعضاء  الجهاز 

الهضمي؛ مستحضرات صيدالنية لعالج امراض الكبد؛
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pharmaceutical agents affecting digestive 
organs;   pharmaceutical  preparations for 
the treatment of kidney diseases;  ocular 
pharmaceuticals;  x-ray contrast  media 
for medical use;   human growth hormone;  
injectable dermal filler;  implantable medicines;  
 pharmaceutical preparations for  diagnosis;  
anti-bacterial preparations;  preparations for the 
diagnosis and  treatment of disorders relating to 
sexual  reproduction and fertility;  preparations 
for the treatment of arthritis;   preparations for 
the treatment of anemia 

مستحضرات صيدالنية للعيون؛ وسائط تباين باشعة 
اكس لالستخدام الطبي؛ هرمون النمو البشري؛ حشو 

الجلد عن طريق  الحقن؛ األدوية القابلة للزرع؛مستحضرات 
صيدالنية للتشخيص؛ مستحضرات مضادة للبكتيريا؛ 

مستحضرات لتشخيص وعالج االضطرابات المتعلقة 
بالتكاثر الجنسي والخصوبة؛ مستحضرات  لعالج التهاب 

المفاصل؛ مستحضرات لعالج فقر الدم 

( 241 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37248 العالمة التجارية رقم:  37248

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: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد - 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(  

( 242 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37249 العالمة التجارية رقم:  37249

Class: 16 في الصنف: 16

Applicant Name: ZAHEL FOOD COMPANY بإسم:  شركة زحلة للمواد الغذائية

Applicant Address:HEBRON       0595219406    العنوان:  الخليل خلة مناع

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ: الخليل خلة مناع 0595219406 - فلسطين

Goods/Services:
TISSUE PAPER

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المحارم الورقية

( 243 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37250 العالمة التجارية رقم:  37250

Class: 30 في الصنف: 30



179 2020/3/5العــدد الثـالثـون

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: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد - 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 

( 244 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37251 العالمة التجارية رقم:  37251

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: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد - 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 

( 245 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37252 العالمة التجارية رقم:  37252

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: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد - 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),

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،
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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 

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 

( 246 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37253 العالمة التجارية رقم:  37253

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: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد - 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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Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37254 العالمة التجارية رقم:  37254

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: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد - 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 

( 248 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37255 العالمة التجارية رقم:  37255
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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: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد - 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 

( 249 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37257 العالمة التجارية رقم:  37257

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: PT DJARUM  بإسم:  بي تي دجاروم

Applicant Address:Jalan Jend. A. Yani no. 28, 
Kudus 59317, Indonesia

العنوان:  جاالن جيند، ايه، ياني نو. كودوس 59317، 
اندونيسيا  

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   - فلسطين
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Goods/Services:
tobacco, both rough and processed;  tobacco 
products;  cigars;  cigarettes;  cigarillos (small 
cigars);  tobacco for  hand-rolled cigarettes;  
pipe tobacco;  chewing tobacco;  tobacco 
for inhaling;  clove cigarettes;  betel tobacco 
  (snus);  tobacco substitutes (not for medical 
purposes);  smokers articles;  cigarette case;  
cigar case;  electronic  cigarette case;  electronic 
cigar case;  cigarette paper;  cigarette tubes;  
cigarette filters;  tobacco containers;   tobacco 
molasses;  oral vaporizer for smoker;  snuff;  
cigarette boxes and cigarette ash holders;  
tobacco pipes;   bag fittings for rolling 
cigarettes;  lighters;  matches;  tobacco sticks 
which used by heating system;  heated  tobacco 
products;  electronic devices for heating 
cigarettes;  electronic smoking tools;  electronic 
cigarettes;   electronic cigars;  electronic tobacco 
pipes;  cartridges for electronic cigarettes, 
electronic cigars and electronic  tobacco pipes;  
liquids for electronic cigarettes, electronic 
cigars and electronic tobacco pipes;  flavorings, 
other  than essential oils, for use in electronic 
cigarettes;  electronic nicotine inhalation 
devices;  evaporation  equipment for tobacco;  
smokers&apos;  goods for electronic cigarettes;  
chargers;  extinguishers for smokers;  electronic 
 rechargeable cigarette cases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ، سواء خشن او معالج؛ منتجات التبغ؛ سيجار؛ سجائر؛ 

سيجاريلوز )سجائر قصيرة(؛ تبغ للسجائر الملفوفة 
يدويا؛ تبغ الغاليين؛ تبغ المضغ؛ تبغ لالستنشاق؛ سجائر 

القرنفل؛ تبغ التنبول   )سعوط(؛ بدائل التبغ )ليست 
لالغراض الطبية(؛ ادوات المدخنين؛ علب السجائر؛ 

علب السيجار؛ علبة السجائر االلكترونية؛ علبة السيجار 
االلكتروني؛ ورق السجائر؛ ورق السجائر  الملفوف مسبقا؛ 

فالتر السجائر؛ اوعية التبغ؛ المعسل؛ مبخر فموي للمدخن؛ 
سعوط؛ صناديق السجائر ومنافض السجائر؛ غاليين 

التبغ؛ شنط مجهزة للف السجائر؛ والعات؛ اعواد ثقاب؛ 
 اعواد التبغ المستخدمة من نظام التسخين؛ منتجات التبغ 

المسخنة؛ اجهزة الكترونية لتسخين السجائر؛ ادوات 
تدخين الكترونية؛ سجائر الكترونية؛ سيجار الكتروني؛ 
غاليين تبغ الكترونية؛  خراطيش للسجائر االلكترونية؛ 

سيجار الكتروني وغاليين تبغ الكترونية؛ سوائل للسجائر 
والسيجار وغاليين التبغ االلكترونية؛ منكهات، بخالف 
الزيوت العطرية، لالستخدام في السجائر  االلكترونية؛ 

اجهزة استنشاق النيكوتين االلكترونية؛ معدات تبخير 
للتبغ؛ منتجات مدخنين للسجائر االلكترونية؛ شواحن؛ 

طفايات للمدخنين؛ علب السجائر االلكترونية القابلة 
العادة  الشحن 

( 250 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37258 العالمة التجارية رقم:  37258

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: PT DJARUM  بإسم:  بي تي دجاروم
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Applicant Address:Jalan Jend. A. Yani no. 28, 
Kudus 59317, Indonesia

العنوان:  جاالن جيند، ايه، ياني نو. كودوس 59317، 
اندونيسيا  

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   

فلسطين

Goods/Services:
tobacco, both rough and processed;  tobacco 
products;  cigars;  cigarettes;  cigarillos (small 
cigars);  tobacco for  hand-rolled cigarettes;  pipe 
tobacco;  chewing tobacco;  tobacco for inhaling;  
clove cigarettes;  betel tobacco   (snus);  tobacco 
substitutes (not for medical purposes);  smokers 
articles;  cigarette case;  cigar case;  electronic 
 cigarette case;  electronic cigar case;  cigarette 
paper;  cigarette tubes;  cigarette filters;  tobacco 
containers;   tobacco molasses;  oral vaporizer 
for smoker;  snuff;  cigarette boxes and cigarette 
ash holders;  tobacco pipes;   bag fittings for 
rolling cigarettes;  lighters;  matches;  tobacco 
sticks which used by heating system;  heated 
 tobacco products;  electronic devices for heating 
cigarettes;  electronic smoking tools;  electronic 
cigarettes;   electronic cigars;  electronic tobacco 
pipes;  cartridges for electronic cigarettes, 
electronic cigars and electronic  tobacco pipes;  
liquids for electronic cigarettes, electronic cigars 
and electronic tobacco pipes;  flavorings, other 
 than essential oils, for use in electronic cigarettes;  
electronic nicotine inhalation devices;  evaporation 
 equipment for tobacco;  smokers&apos;  goods for 
electronic cigarettes;  chargers;  extinguishers for 
smokers;  electronic  rechargeable cigarette cases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ، سواء خشن او معالج؛ منتجات التبغ؛ سيجار؛ سجائر؛ 

سيجاريلوز )سجائر قصيرة(؛ تبغ للسجائر الملفوفة 
يدويا؛ تبغ الغاليين؛ تبغ المضغ؛ تبغ لالستنشاق؛ سجائر 

القرنفل؛ تبغ التنبول   )سعوط(؛ بدائل التبغ )ليست 
لالغراض الطبية(؛ ادوات المدخنين؛ علب السجائر؛ 

علب السيجار؛ علبة السجائر االلكترونية؛ علبة السيجار 
االلكتروني؛ ورق السجائر؛ ورق السجائر  الملفوف مسبقا؛ 

فالتر السجائر؛ اوعية التبغ؛ المعسل؛ مبخر فموي للمدخن؛ 
سعوط؛ صناديق السجائر ومنافض السجائر؛ غاليين 

التبغ؛ شنط مجهزة للف السجائر؛ والعات؛ اعواد ثقاب؛ 
 اعواد التبغ المستخدمة من نظام التسخين؛ منتجات التبغ 

المسخنة؛ اجهزة الكترونية لتسخين السجائر؛ ادوات 
تدخين الكترونية؛ سجائر الكترونية؛ سيجار الكتروني؛ 
غاليين تبغ الكترونية؛  خراطيش للسجائر االلكترونية؛ 

سيجار الكتروني وغاليين تبغ الكترونية؛ سوائل للسجائر 
والسيجار وغاليين التبغ االلكترونية؛ منكهات، بخالف 
الزيوت العطرية، لالستخدام في السجائر  االلكترونية؛ 

اجهزة استنشاق النيكوتين االلكترونية؛ معدات تبخير 
للتبغ؛ منتجات مدخنين للسجائر االلكترونية؛ شواحن؛ 

طفايات للمدخنين؛ علب السجائر االلكترونية القابلة 
العادة  الشحن 

( 251 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37259 العالمة التجارية رقم:  37259
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Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: PT DJARUM  بإسم:  بي تي دجاروم

Applicant Address:Jalan Jend. A. Yani no. 28, 
Kudus 59317, Indonesia

العنوان:  جاالن جيند، ايه، ياني نو. كودوس 59317، 
اندونيسيا  

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   - فلسطين

Goods/Services:
tobacco, both rough and processed;  tobacco 
products;  cigars;  cigarettes;  cigarillos (small 
cigars);  tobacco for  hand-rolled cigarettes;  pipe 
tobacco;  chewing tobacco;  tobacco for inhaling;  
clove cigarettes;  betel tobacco   (snus);  tobacco 
substitutes (not for medical purposes);  smokers 
articles;  cigarette case;  cigar case;  electronic 
 cigarette case;  electronic cigar case;  cigarette 
paper;  cigarette tubes;  cigarette filters;  tobacco 
containers;   tobacco molasses;  oral vaporizer 
for smoker;  snuff;  cigarette boxes and cigarette 
ash holders;  tobacco pipes;   bag fittings for 
rolling cigarettes;  lighters;  matches;  tobacco 
sticks which used by heating system;  heated 
 tobacco products;  electronic devices for heating 
cigarettes;  electronic smoking tools;  electronic 
cigarettes;   electronic cigars;  electronic tobacco 
pipes;  cartridges for electronic cigarettes, 
electronic cigars and electronic  tobacco pipes;  
liquids for electronic cigarettes, electronic 
cigars and electronic tobacco pipes;  flavorings, 
other  than essential oils, for use in electronic 
cigarettes;  electronic nicotine inhalation 
devices;  evaporation  equipment for tobacco;  
smokers&apos;  goods for electronic cigarettes;  
chargers;  extinguishers for smokers;  electronic 
 rechargeable cigarette cases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ، سواء خشن او معالج؛ منتجات التبغ؛ سيجار؛ سجائر؛ 

سيجاريلوز )سجائر قصيرة(؛ تبغ للسجائر الملفوفة 
يدويا؛ تبغ الغاليين؛ تبغ المضغ؛ تبغ لالستنشاق؛ سجائر 

القرنفل؛ تبغ التنبول   )سعوط(؛ بدائل التبغ )ليست 
لالغراض الطبية(؛ ادوات المدخنين؛ علب السجائر؛ 

علب السيجار؛ علبة السجائر االلكترونية؛ علبة السيجار 
االلكتروني؛ ورق السجائر؛ ورق السجائر  الملفوف مسبقا؛ 

فالتر السجائر؛ اوعية التبغ؛ المعسل؛ مبخر فموي للمدخن؛ 
سعوط؛ صناديق السجائر ومنافض السجائر؛ غاليين 

التبغ؛ شنط مجهزة للف السجائر؛ والعات؛ اعواد ثقاب؛ 
 اعواد التبغ المستخدمة من نظام التسخين؛ منتجات التبغ 

المسخنة؛ اجهزة الكترونية لتسخين السجائر؛ ادوات 
تدخين الكترونية؛ سجائر الكترونية؛ سيجار الكتروني؛ 
غاليين تبغ الكترونية؛  خراطيش للسجائر االلكترونية؛ 

سيجار الكتروني وغاليين تبغ الكترونية؛ سوائل للسجائر 
والسيجار وغاليين التبغ االلكترونية؛ منكهات، بخالف 
الزيوت العطرية، لالستخدام في السجائر  االلكترونية؛ 

اجهزة استنشاق النيكوتين االلكترونية؛ معدات تبخير 
للتبغ؛ منتجات مدخنين للسجائر االلكترونية؛ شواحن؛ 

طفايات للمدخنين؛ علب السجائر االلكترونية القابلة 
العادة  الشحن 
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Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37260 العالمة التجارية رقم:  37260

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: PT DJARUM  بإسم:  بي تي دجاروم

Applicant Address:Jalan Jend. A. Yani no. 28, 
Kudus 59317, Indonesia

العنوان:  جاالن جيند، ايه، ياني نو. كودوس 59317، 
اندونيسيا  

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   - فلسطين

Goods/Services:
tobacco, both rough and processed;  tobacco 
products;  cigars;  cigarettes;  cigarillos (small 
cigars);  tobacco for  hand-rolled cigarettes;  
pipe tobacco;  chewing tobacco;  tobacco 
for inhaling;  clove cigarettes;  betel tobacco 
  (snus);  tobacco substitutes (not for medical 
purposes);  smokers articles;  cigarette case;  
cigar case;  electronic  cigarette case;  electronic 
cigar case;  cigarette paper;  cigarette tubes;  
cigarette filters;  tobacco containers;   tobacco 
molasses;  oral vaporizer for smoker;  snuff;  
cigarette boxes and cigarette ash holders;  
tobacco pipes;   bag fittings for rolling 
cigarettes;  lighters;  matches;  tobacco sticks 
which used by heating system;  heated  tobacco 
products;  electronic devices for heating 
cigarettes;  electronic smoking tools;  electronic 
cigarettes;   electronic cigars;  electronic tobacco 
pipes;  cartridges for electronic cigarettes, 
electronic cigars and electronic  tobacco pipes; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ، سواء خشن او معالج؛ منتجات التبغ؛ سيجار؛ سجائر؛ 

سيجاريلوز )سجائر قصيرة(؛ تبغ للسجائر الملفوفة 
يدويا؛ تبغ الغاليين؛ تبغ المضغ؛ تبغ لالستنشاق؛ سجائر 

القرنفل؛ تبغ التنبول   )سعوط(؛ بدائل التبغ )ليست 
لالغراض الطبية(؛ ادوات المدخنين؛ علب السجائر؛ 

علب السيجار؛ علبة السجائر االلكترونية؛ علبة السيجار 
االلكتروني؛ ورق السجائر؛ ورق السجائر  الملفوف مسبقا؛ 

فالتر السجائر؛ اوعية التبغ؛ المعسل؛ مبخر فموي للمدخن؛ 
سعوط؛ صناديق السجائر ومنافض السجائر؛ غاليين 

التبغ؛ شنط مجهزة للف السجائر؛ والعات؛ اعواد ثقاب؛ 
 اعواد التبغ المستخدمة من نظام التسخين؛ منتجات التبغ 

المسخنة؛ اجهزة الكترونية لتسخين السجائر؛ ادوات 
تدخين الكترونية؛ سجائر الكترونية؛ سيجار الكتروني؛ 
غاليين تبغ الكترونية؛  خراطيش للسجائر االلكترونية؛ 

سيجار الكتروني وغاليين تبغ الكترونية؛ سوائل للسجائر 
والسيجار وغاليين التبغ االلكترونية؛ منكهات، بخالف 
الزيوت العطرية، لالستخدام في السجائر  االلكترونية؛
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liquids for electronic cigarettes, electronic 
cigars and electronic tobacco pipes;  flavorings, 
other  than essential oils, for use in electronic 
cigarettes;  electronic nicotine inhalation 
devices;  evaporation  equipment for tobacco;  
smokers&apos;  goods for electronic cigarettes;  
chargers;  extinguishers for smokers;  electronic 
 rechargeable cigarette cases 

اجهزة استنشاق النيكوتين االلكترونية؛ معدات تبخير 
للتبغ؛ منتجات مدخنين للسجائر االلكترونية؛ شواحن؛ 

طفايات للمدخنين؛ علب السجائر االلكترونية القابلة 
العادة  الشحن 

( 253 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37261 العالمة التجارية رقم:  37261

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: PT DJARUM  بإسم:  بي تي دجاروم

Applicant Address:Jalan Jend. A. Yani no. 28, 
Kudus 59317, Indonesia

العنوان:  جاالن جيند، ايه، ياني نو. كودوس 59317، 
اندونيسيا  

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   - فلسطين

Goods/Services:
tobacco, both rough and processed;  tobacco 
products;  cigars;  cigarettes;  cigarillos (small 
cigars);  tobacco for  hand-rolled cigarettes;  
pipe tobacco;  chewing tobacco;  tobacco 
for inhaling;  clove cigarettes;  betel tobacco 
  (snus);  tobacco substitutes (not for medical 
purposes);  smokers articles;  cigarette case;  
cigar case;  electronic  cigarette case;  electronic 
cigar case;  cigarette paper;  cigarette tubes;  
cigarette filters;  tobacco containers;   tobacco 
molasses;  oral vaporizer for smoker;  snuff; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التبغ، سواء خشن او معالج؛ منتجات التبغ؛ سيجار؛ سجائر؛ 

سيجاريلوز )سجائر قصيرة(؛ تبغ للسجائر الملفوفة 
يدويا؛ تبغ الغاليين؛ تبغ المضغ؛ تبغ لالستنشاق؛ سجائر 

القرنفل؛ تبغ التنبول   )سعوط(؛ بدائل التبغ )ليست 
لالغراض الطبية(؛ ادوات المدخنين؛ علب السجائر؛ 

علب السيجار؛ علبة السجائر االلكترونية؛ علبة السيجار 
االلكتروني؛ ورق السجائر؛ ورق السجائر  الملفوف مسبقا؛ 

فالتر السجائر؛ اوعية التبغ؛ المعسل؛ مبخر فموي للمدخن؛ 
سعوط؛ صناديق السجائر ومنافض السجائر؛ غاليين
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cigarette boxes and cigarette ash holders;  
tobacco pipes;   bag fittings for rolling 
cigarettes;  lighters;  matches;  tobacco sticks 
which used by heating system;  heated  tobacco 
products;  electronic devices for heating 
cigarettes;  electronic smoking tools;  electronic 
cigarettes;   electronic cigars;  electronic tobacco 
pipes;  cartridges for electronic cigarettes, 
electronic cigars and electronic  tobacco pipes;  
liquids for electronic cigarettes, electronic 
cigars and electronic tobacco pipes;  flavorings, 
other  than essential oils, for use in electronic 
cigarettes;  electronic nicotine inhalation 
devices;  evaporation  equipment for tobacco;  
smokers&apos;  goods for electronic cigarettes;  
chargers;  extinguishers for smokers;  electronic 
 rechargeable cigarette cases 

التبغ؛ شنط مجهزة للف السجائر؛ والعات؛ اعواد ثقاب؛ 
 اعواد التبغ المستخدمة من نظام التسخين؛ منتجات التبغ 

المسخنة؛ اجهزة الكترونية لتسخين السجائر؛ ادوات 
تدخين الكترونية؛ سجائر الكترونية؛ سيجار الكتروني؛ 
غاليين تبغ الكترونية؛  خراطيش للسجائر االلكترونية؛ 

سيجار الكتروني وغاليين تبغ الكترونية؛ سوائل للسجائر 
والسيجار وغاليين التبغ االلكترونية؛ منكهات، بخالف 
الزيوت العطرية، لالستخدام في السجائر  االلكترونية؛ 

اجهزة استنشاق النيكوتين االلكترونية؛ معدات تبخير 
للتبغ؛ منتجات مدخنين للسجائر االلكترونية؛ شواحن؛ 

طفايات للمدخنين؛ علب السجائر االلكترونية القابلة 
العادة  الشحن 

( 254 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37262 العالمة التجارية رقم:  37262

Class: 18 في الصنف: 18

Applicant Name: PALESTINIAN LEATHER 
INDUSTRIES FEDERATION

بإسم:  اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية

Applicant Address:HEBRON AL SALAM ST    العنوان:  الخليل مربعة سبتة مقابل البنك العربي
    0599380425

Applicant for Correspondence: HEBRON AL 
SALAM ST   

عنوان التبليغ: الخليل شارع السالم 0599380425
فلسطين

Goods/Services:
Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in 
other classes;  animal skins, hides;  trunks 
and travelling bags;  umbrellas, parasols and 
walking sticks;  whips, harness and saddlery

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات 
المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، 

جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب 
السفرية، المظالت والشماسي والعصي، السياط وأطقم 

الحيوانات والسروج.
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( 255 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37263 العالمة التجارية رقم:  37263

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: PALESTINIAN LEATHER 
INDUSTRIES FEDERATION

بإسم:  اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية

Applicant Address:HEBRON AL SALAM ST    العنوان:  الخليل مربعة سبتة مقابل البنك العربي
    0599380425

Applicant for Correspondence: HEBRON AL 
SALAM ST   

عنوان التبليغ: الخليل شارع السالم 0599380425
فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear.

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

( 256 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37264 العالمة التجارية رقم:  37264

Class: 10 في الصنف: 10

Applicant Name: MUHAMMAD AH RASRAS بإسم:  محمد عبدالرحمن حسين رصرص

Applicant Address:HEBRON         العنوان:  الخليل دوار الصحة

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ: الخليل دوار الصحة  - 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، أطراف وعيون 

وأسنان إصطناعية
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( 257 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37265 العالمة التجارية رقم:  37265

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Abed alrahman «mohammed 
hani» tawfeq shahrori 

بإسم:  عبد الرحمن » محمد هاني« توفيق شحروري 

Applicant Address: Nablus Eastern Industrial 
Area / Mobile number 0599184183     

العنوان:  نابلس المنطقة الصناعية الشرقية / جوال رقم 
0599184183

Applicant for Correspondence: Nablus Eastern 
Industrial Area / Mobile number 0599184183  

عنوان التبليغ: نابلس المنطقة الصناعية الشرقية / جوال 
رقم 0599184183 فلسطين

Goods/Services:
Allspice ,Aniseed Aromatic preparations 
for food, Baking powder, Barley(Crushed—
),Barley (Husked—),Barley meal ,Bean meal, 
Beer vinegar ,Beverages (Chocolate-based—) 
,Beverages (Cocoa-based—) Beverages 
(Coffee-based) ,Beverages (Flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for—), 
Beverages (Tea-based—) Bicarbonate of soda 
for cooking purposes [baking soda] Binding 
agents for ice cream [edible ices],Biscuits 
,Bread ,Bread (Ginger—) ,Bread rolls, Cakes 
(Flavorings [flavourings], other than essential 
oils, for—) ,Candy for food ,Caramels [candy] 
,Celery salt Cereal preparations ,Cereal-based 
snack food ,Chicory [coffee substitute]
Chips [cereal products] ,Chocolate ,Chocolate 
beverages with milk Chow-chow [condiment].
Chutneys [condiments] ,Cinnamon [spice]
Cloves [spice] ,Cocoa, Cocoa beverages 
with milk ,Cocoa products Cocoa-based 
beverages, Coffee ,Coffee (Artificial —), 
Coffee (Unroasted—) ,Coffee beverages with 
milk ,Coffee flavorings [flavourings] ,Coffee 
substitutes (Vegetal preparations for use as —)
Coffee-based beverages ,Condiments

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
يانسون، مستحضرات منكهة للطعام، مسحوق خبازة،شعير 
مطحون شعير مقشر دقيق الشعير دقيق البقول خل البيرة 

مشروبات أساسها الشوكوالتة مشروبات أساسها الكاكاو 
مشروبات أساسها القهوة منكهات للمشروبات بخالف 

الزيوت العطرية لمنكهات، مشروبات أساسها الشاي 
بيكربونات الصودا لغايات الطهي أصود طهي[ عوامل 

تماسك البوظة )مثلجات لألكل[ خبز خيز زنجبيل، منكهات 
للكعك بخالف الزيوت العطرية، سكاكر لألكل، سكاكركارميل 

نكهة الكرفس مستحضرات الحبوب أطعمة خفيفة قائمة 
على الحبوب، هندباء برية إبدائل للقهوة منتجات حبوب[ 

رقائق شوكوالتة | مشروبات شوكوالتة بالحليب، لتشاوتشاو 
توابل[ مقبالت هندية توابل قرفة تابل[  كبش قرنفل )تابل( 

كاكاو مشروبات كاكاو بالطيب منتجات الكاكاو مشروبات 
أساسها الكاكاوقهوة بن إصطناعي بن غير محمص مشروبات 

قهوة بالحليب منكهات للقهوة، مستحضرات نباتية 
تستخدم كبدائل للقهوة،مشروبات أساسها القهوة توابل، 
حلويات، ملح فشار )حب الذرة( رقائق ذرة دقيق ذرة دقيق 

ذرة انرة مطحونة ذرة محمصة كسكس اميد | بسكويت 
رقيق هش کري أيهار اكسترد زخارف للكيك صالحة لألكل 

توابل سلطة مثلجات صالحة لألكل خالصات للمواد الغذائية 
عدا الخالصات األثيرية والزيوت العطرية معاجين أغذية 

نشوية | أغنية نشوية،خمائر للعجين رقائق ذرة رقائق ذرة 
رقائق شوفان منكهات بخالف الزيوت العطرية منكهات 

للمشروبات بخالف الزيوت العطرية.
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,Confectionery ,Cooking salt
Corn (Pop—) ,Corn flakes, Corn flour, Corn 
meal ,Corn, milled Corn, roasted ,Couscous 
[semolina] ,Crackers, Cream (Ice—) Curry 
[spice], Custard, Decorations for cakes 
(Edible—) Dressings for salad Essences for 
foodstuffs, except etheric essences and sential 
oils, Farinaceous food pastes ,Farinaceous 
foods ,Ferments for pastes, Flakes (Corn —) 
,Flakes (Maize—) ,Flakes (Oat—) ,Flavorings, 
other than essential oils ,Flavorings, other than 
essential oils, for beverages, Flavorings, other 
than essential oils, for cakes ,Flavourings, 
other than essential oils ,Flavourings, other 
than essential oils, for beverages , Flavourings, 
other than essential oils, for cakes ,Flour 
for food ,Flour-milling products , Fondants 
[confectionery] , Foods (Farinaceous—), 
Foodstuffs (Essences for—) [except etheric 
essences and, essential oils], Garden herbs, 
preserved, Ginger [spice], Gingerbread
Glucose for food, Gluten for food , Golden 
syrup , Gravies (Meat—)
Groats for human food , Gruel, with a milk
base, for food ,Gum (Chewing—), not for 
medical purposes , Halvah , Hominy , Hominy 
grits Honey, Husked barley, Husked oats, 
Ice cream, Ice cream (Binding agents for—), 
Ice for refreshment, Ice, natural or artificial, 
Iced tea Ices (Binding agents for edible—), 
Ices (Edible—), purposes , Ketchup [sauce] , 
Leaven, Liquorice [confectionery] , Lozenges 
[confectionery] Macaroni , Macaroons [pastry], 
Maize flakes, Maize flour, Maize meal
Maize, milled, Maize, roasted, Malt biscuits, 
Malt extract for food Malt for human 
consumption, Maltose, Marzipan, Mayonnaise 
Meal *, Meat gravies, Meat pies, Meat 
tenderizers, for household purposes, Mint for 
confectionery, Molasses for food, Muesli, 
Mustard Mustard meal, Noodles, Nutmegs, 
Oat flakes, Oat-based food Oatmeal, Oats 
(Crushed—), Oats (Husked—), Pasta, Paste 
(Almond—) Paste (Cake—), Paste (Soya bean-
) [condiment], Pastes (Farinaceous food—),

منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية | منكهات بخالف 
الزيوت العطرية | منكهات للمشروبات بخالف الزيوت 

العطرية | منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية دقيق 
للطعام | منتجات طحن الدقيق،سكرية حلويات[ اقراص 
| أغذية نشويةخالصات للمواد الغذائية )عدا الخالصات 

األثيرية والزيوت العطرية أعشاب محفوظة تابل[ زنجبيل 
خبز زنجبيل  جلوكوز للطعام | دابوق )غلوتين( للطعام 

قطر السكر صلصة مرق اللحم برغل للطعام البشري  
حالوة طحينية الب الذرة دقيق لب الذرة عسل نحل 

شعير مقشر شوفان مقشر  شاي مثلج عوامل تماسك 
المنتجات الصالحة لألكل مثلجات صالحة لألكل كتشاب 

صلصة[ خميرة سوس لحلويات[ قطع حلوى حلويات 
معكرونة معكرون )معجنات رقائق ذرة دقيق ذرة دقيق 

ذرة ذرة مطحونة ذرة محمصة بسكويت من الشعير 
المنبت )الملت( خالصة الشعير المنبت )الملت( الطعام 

شعير منبت )ملت( لإلستهالك البشري مالتوز مكر الملت 
مرزبانية مايونيز دقيق صلصة مرق اللحم فطائر لحم 

مطربات لحوم للغايات المنزلية. نعناع للحلويات للطعام 
دبس موسلي )حلوى مصنوعة من الحبوب المسحوقة 

والفواكه المجففة( خردل دقيق الخردل نودلز )معكرونة 
رقيقة( جوز الطيب رقائق شوفان طعام أساسه الشوفان 
دقيق شوفان شوفان مطحون شوفان مقشر فطائر محالة 

)بانكيك( معكرونة عجينة لوز عجينة كعك معجون 
حب الصويا لتوابل( عجين أغذية نشوية محالة حلويات 

| أقراص فطائر فطائر معجنات معجنات فطائر لحم، 
دقيق بطاطا للطعام، ملح لحفظ المواد الغذائية، لح لحفظ 

المواد الغذائية. رافيولي توابل شعيرية رقيقة. ارز، 
طعمة خفيفة مؤسسة على األر ز، هالم ملكي لإلستهالك 

البشري بخالف المستخدم لغايات طبية قرشلة )بقسماط( 
زعفران إتوابل[ ساغو،  توابل سلطة. ملح لحفظ المواد 

الغذائية صلصة طماطم صلصات التوابل مواد تماسك 
السجق | ماء بحر للطبخ توابل سيميد أطعمة خفيفة 

قائمة على الحبوب أطعمة خفيفة قائمة على األرز شربات 
أمثلجات معجون فول الصويا )متبالت( دقيق صويا 

صلصة صويا سباغيتي )معكرونة رفيعة( بهارات فطائر 
صينية يانسون نجمي نشا للطعام أصابع سوس إحلويات 
مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة،حلويات السكر 

سكر سوشي طبيعية محليات حلويات سكرية حلويات 
بالنعناع تبولة تاكو تابيوكا دقيق التابيوكا للطعام.
تورتات )كيك بالفواكه( | شاي شاي مثلج مشروبات 

أساسها الشاي عوامل تغليظ لطهي المواد الغذائية 
صلصة طماطم كعك ذرة كركم للطعام خبز بدون خميرة
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Pastilles [confectionery], Pastries, Pastry, 
Pasty, Pepper Peppermint sweets, Peppers 
[seasonings], Pies (Meat—) ,Piz, Potato flour 
for food ,Pralines ,Preserving foodstuffs (Salt 
for—) ,Ravioli ,Relish [condiment], Ribbon 
vermicelli, Rice, Rice-based snack food
Royal jelly for human consumption, not for 
medical pur-, poses Rusks Saffron [seasoning], 
Sago, Salad (Dressings for—),Salt (Cooking—)
Salt for preserving foodstuffs, Sauce 
(Tomato—), Sauces [condiments]
Sausage binding materials, Sea water for 
cooking, Seasonings, Semolina Snack food 
(Cereal-based—), Snack food (Rice-based—), 
Sorbets [ices] Soya bean paste [condiment], 
Soya flour, Soya sauce, Spaghetti, Spices 
Spring rolls, Star aniseed, Starch for food, Stick 
liquorice [confectionery] Sugar confectionery, 
Sugar*, Sushi, Sweeteners (Natural—) 
Sweetmeats [candy], Sweets (Peppermint—
),Tabbouleh,Tacos,Tapioca,, Tapioca flour for 
food, Tea, Tea (Iced—), Tea-based beverages, 
Thickening agents for cooking foodstuffs, 
Tomato sauce ,Tortillas, Turmeric for food
Meal *, Meat gravies, Meat pies, Meat 
tenderizers, for household purposes, Mint for 
confectionery, Molasses for food, Muesli, 
Mustard Mustard meal, Noodles, Nutmegs, 
Oat flakes, Oat-based food Oatmeal, Oats 
(Crushed—), Oats (Husked—), Pasta, Paste 
(Almond—) Paste (Cake—), Paste (Soya bean-
) [condiment], Pastes (Farinaceous food—), 
Pastilles [confectionery], Pastries, Pastry, 
Pasty, Pepper Peppermint sweets, Peppers 
[seasonings], Pies (Meat—) ,Piz, Potato flour 
for food ,Pralines ,Preserving foodstuffs (Salt 
for—) ,Ravioli ,Relish [condiment], Ribbon 
vermicelli, Rice, Rice-based snack food
Royal jelly for human consumption, not for 
medical pur-, poses Rusks
Saffron [seasoning], Sago, Salad (Dressings 
for—),Salt (Cooking—)
Salt for preserving foodstuffs, Sauce 
(Tomato—), Sauces [condiments]

فانيال منكهة فانيلين ايديل للفانيال مستحضرات نباتية 
تستخدم كبدائل للقهوة شعيرية رقيقة شعيرية إنودلز[ 
كعك الوفل ماء البحر للطهي أعشاب بحرية توابل[ طحين 

قمح مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة خميره                                 
حميره على  شكل حبوب ليست لالستخدام الطبي .                                                          
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Sausage binding materials, Sea water for 
cooking, Seasonings, Semolina
Snack food (Cereal-based—), Snack food 
(Rice-based—), Sorbets [ices]
Soya bean paste [condiment], Soya flour, Soya 
sauce, Spaghetti, Spices
Spring rolls, Star aniseed, Starch for food, Stick 
liquorice [confectionery]
Sugar confectionery, Sugar*, Sushi, Sweeteners 
(Natural—) Sweetmeats [candy], Sweets 
(Peppermint—),Tabbouleh,Tacos,Tapioca,, 
Tapioca flour for food, Tea, Tea (Iced—), Tea-
based beverages, Thickening agents for cooking 
foodstuffs, Tomato sauce ,Tortillas, Turmeric 
for food
Unleavened bread, Vanilla [flavoring] 
[flavouring], Vanillin [vanilla substitute], 
Vegetal preparations for use as coffee 
substitutes, Vermicelli (Ribbon—),Vermicelli 
[noodles], Vinegar,Waffles,Water (Sea—) 
for cooking, Weeds [condiment],Wheat 
flour,Whipped cream (Preparations for 
Stiffening -), Yeast *, Yeast in pill form, not for 
medical use.

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

( 258 )

Date:03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03

Trademark No.:37266 العالمة التجارية رقم:  37266

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Abed alrahman «mohammed 
hani» tawfeq shahrori 

بإسم:  عبد الرحمن » محمد هاني« توفيق شحروري 

Applicant Address: Nablus Eastern Industrial 
Area / Mobile number 0599184183     

العنوان:  نابلس المنطقة الصناعية الشرقية / جوال رقم 
0599184183
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Applicant for Correspondence: Nablus Eastern 
Industrial Area / Mobile number 0599184183  

عنوان التبليغ: نابلس المنطقة الصناعية الشرقية / جوال 
رقم 0599184183    فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Albumen for food Alginates for food Almonds, 
ground , Anchovy ,Animal marrow for food, 
Apple purée, Bacon, Beans, preserved , 
Black pudding, Blood sausage, oil, edible, 
Bouillon , Bouillon (Preparations for making 
—), Bouillon concentrates, Broth, Broth 
concentrates, Butter, Butter (Chocolate nut—)
Butter (Cocoa—), Butter (Coconut—), Butter 
(Peanut—),Buttercream ,Casein for food, 
Caviar, , Cheese, Chips (Fruit—) Chips 
(Potato—), Chocolate nut butter, Clams [not 
live] , Cocoa butter, Coconut butter,Coconut 
fat, Coconut oil, Coconut, desiccated, Colza 
oil for food, Concentrates (Bouillon—) 
Concentrates (Broth—), Corn oil, Cranberry 
sauce [compote] , Crayfish. not live, Cream 
(Whipped—), Cream [dairy products] , Crisps 
(Potato—), Croquettes,Crustaceans, not live, 
Crystallized fruits ,  Edible birds’ nests, Edible 
fats, Edible oils, Eggs (Powdered—) ,Eggs 
(Snail—) [for consumption], Eggs *, Fat 
(Coconut—) Fat-containing mixtures for bread 
slices, Fatty substances for the manufacture of 
edible fats, Fermented vegetable foods [kimchi] 
, Fillets (Fish—), Fish (Food products made 
from —), Fish (Salted—), Fish [not live], Fish 
fillets, Fish, preserved, Fish, tinned [canned 
(Am.)], Fishmeal for human consumption, 
Flakes (Potato—) Foods prepared from 
fish,  , Jellies for food Juices (Vegetable —) 
for cooking, , Laver (Toasted—), Lentils, 
preserved, Maize oil , Margarine, Milk, Milk 
beverages, milk predominating, Milk products, 
Mushrooms, preserved, Mussels, not live, Nuts, 
prepared, Olive oil for food, Olives, preserved, 
Onions, preserved, Palm kernel oil for food, 
Palm oil for food, , Peas preserved , Pectin for 
food, , Pollen prepared as foodstuff,, Potato 
chips, Potato crisps, Potato flakes, Potato 
fritters , Powdered eggs, , Protein for human 
consumption, , Raisins, Rape oil for food,  
Rennet, , Salads (Vegetable—) , Sesame oil,  
Soup (Preparations for making —) Soup

زالل بيض للطعام | أعشاب بحرية للطعام الوز مطحون 
سمك األنشوفة نخاع عظم الحيوانات للطعام | هريس 

تفاح مملح بقول محفوظة سجق دامي سجق دامي 
زيت عظام معد لألكل مرق مستحضرات اإلعداد مرق 

اللحم مركزات المرق مرق مركزات المرق زبدة زبدة 
لب الشوكوالتة زبدة الكاكاو ازبدة جوز الهند زبدة 

الفول السوداني كريمة الزبدة كازئين )بروتين اللبن( 
للطعام كافيار جبنة رقائق فواكه رقائق بطاطا زبدة لب 

الشوكوالتة حلزون صدفي ]غير حي( زبدة الكاكاو زبدة جوز 
الهند دهن جوز الهند زيت جوز الهند جوز هند مجفف 
زيت لفت للطعام مركزات المرق مركزات المرق زيت ذرة 

توت بري مطبوخ )فواكه مطبوخة بالسكر[ جراد البحر 
]غير حي[ قشدة مخفوقة قشدة لمنتجات ألبان [ رقائق 

بطاطا کروکيت قشريات )غير حية[ فواكه مغطاة بالسكر.   
بيض صالح لألكل دهون صالحة لألكل زيوت صالحة 

لألكل بيض مسحوق بيض الحلزون لإلستهالك بيض 
دهن جوز الهند مخاليط تحتوي على دهن لشرائح الخبز 

مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل | أطعمة خضار 
مخمرة )كمشي( شرائح سمك طرية )فيليه( منتجات 

غذائية معدة من السمك سمك مملح سمك ]غير حيا | 
شرائح سمك طرية )فيليه( سمك محفوظ سمك معلب 

دقيق سمك لالستهالك البشري رقائق بطاطا | منتجات 
غذائية معدة من السمك  عصير خضروات الطبخ  سبهوان 

)الفر( محمص، عدس محفوظ  - زيت الذرة الصفراء سمن 
نباتي | حليب مشروبات الحليب يكون الحليب هو السائد 
فيها منتجات الحليب فطور محفوظة بلح البحر غير الحي 

مكسرات محضرة زيت زيتون للطعام زيتون محفوظ بصل 
محفوظ زيت لب النخيل للطعام ازيت نخيل للطعام | بازالء 

محفوظة بكتين للطعام  غبار طلع معد كمادة غذائية  
رقائق بطاطا رقائق بطاطا رقائق بطاطا فطائر بطاطا مقلية 

بيض مسحوق بروتين لالستهالك البشري زبيب زيت 
لفت للطعام | إنفحة )خميرة اللبن من غشاء معدة العجل( 

سلطات خضروات، زيت سمسم مستحضرات اإلعداد 
الشوربة مستحضرات شوربة الخضروات شوربات فول 

صويا محفوظ للطعام البن صويا )بدائل اللبن[  زيت دوار 
الشمس طحينة )عجينة بذور السمسم[ أعشاب بحرية 

محمصة توفو )فول صويا مخمر( عصير بندورة للطبخ                                                             
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preparations (Vegetable—), Soups, Soya beans, 
preserved, for food
Soya milk [milk substitute], Sunflower oil for 
food, Tahini [sesame seed paste], Toasted laver, 
Tofu, Tomato juice for cooking, Tomato purée, 
Vegetable juices for cooking, Vegetable salads, 
Vegetable soup preparations, Vegetables, 
cooked, Vegetables, dried, Vegetables, 
preserved, Vegetables, tinned [canned (Am.)], 
Weed extracts for food , Yolk of eggs

معجون بندورة عصائر خضروات للطبخ سلطات خضروات 
مستحضرات شوربة الخضروات خضروات مطبوخة 

خضروات مجففة خضروات محفوظة خضروات معلبة 
خالصات طحالب للطعام( صفار بيض.    

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

( 259 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37267 العالمة التجارية رقم:  37267

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: Rural Women’s Development 
Society 

بإسم:  جمعية تنمية المرأة الريفية 

Applicant Address:Sabbat Building , 2nd floor, 
Edward Saed st. , Masioun , Ramallah , Palestine

العنوان:  عمارة صابات – الطابق الثاني – شارع ادوارد 
سعيد – الماصيون – رام الله – فلسطين  

Applicant for Correspondence: Sabbat Building 
, 2nd floor, Edward Saed st. , Masioun , 
Ramallah , Palestine

عنوان التبليغ:
 عمارة صابات – الطابق الثاني – شارع ادوارد سعيد – 

الماصيون – رام الله – فلسطين  

Goods/Services:
dried pulses;  olives, olive pastes, milk products 
(including butter and cheese), edible vegetable 
oils (including olive oil), dried, canned, frozen, 
cooked, smoked, pickled fruits and vegetables 
of all kinds have been, Bakdonis, pickles and 
all kind of salad dried fruits ,Thyme;  Labneh, 
Makdous(Pickled Eggplants), Dried tomatoes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البقول المجففة، الزيتون ومعجون الزيتون، منتجات الحليب 
)بما في ذلك الزبدة والجبنة(؛ الزيوت النباتية الصالحة لألكل 

بما في ذلك زيت الزيتون، الفواكه والخضروات المجففة 
والمعلبة والمجمدة والمطبوخة والمدخنة والمخللة من اي 
نوع كانت، البقدونس، فواكة مجففة،الزعتر البلدي،اللبنة 

المدحبرة،مكدوس، بندورة مجففة. 

اشتراطات خاصة:بشرط عدم حماية الخيرات
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( 260 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37268 العالمة التجارية رقم:  37268

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Rural Women’s Development 
Society 

بإسم:  جمعية تنمية المرأة الريفية 

Applicant Address:Sabbat Building , 2nd floor, 
Edward Saed st. , Masioun , Ramallah , Palestine

العنوان:  عمارة صابات – الطابق الثاني – شارع ادوارد 
سعيد – الماصيون – رام الله – فلسطين  

Applicant for Correspondence: Sabbat Building 
, 2nd floor, Edward Saed st. , Masioun , 
Ramallah , Palestine

عنوان التبليغ:
   عمارة صابات – الطابق الثاني – شارع ادوارد سعيد – 

الماصيون – رام الله – فلسطين  

Goods/Services:
flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, Pasta, stuffed dumplings, 
noodles, Pastries and bakery products based 
on flour, desserts based on flour, Hot sauce, 
freekah, couscous (maftoul) ,Pâté [pastries] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز 

والفطائر والحلويات، عسل النحل والعسل األسود، الخميرة 
ومسحوق الخبيز، الخردل، الخل والصلصات )التوابل(، 

البهارات، الباستا )المعكرونة(، قطع صغيرة من العجين 
المحشوة )الدمبلينج(، نودلز )معكرونة رقيقة(، معجنات 

ومنتجات المخابز أساسها الدقيق؛ الحلويات أساسها 
الدقيق،شطة،فريكة،مفتول، المعجنات 

اشتراطات خاصة:بشرط عدم حماية الخيرات

( 261 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37271 العالمة التجارية رقم:  37271

Class: 16 في الصنف: 16

Applicant Name: Jarir Marketing Co.  بإسم:  شركة جرير للتسويق
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Applicant Address:P.O.Box 3196, Riyadh 
11471, Saudi Arabia

العنوان:  ص. ب 3196، الرياض 11471، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba &Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

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);  
printers’ type;  printing blocks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الورق والورق المقّوى والبضائع المصنوعة من هذه المواد 
غير الواردة في فئات أخرى؛ المواد المطبوعة؛ مواد تجليد 

الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق 
المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية؛ مواد 

الفنانين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛ اآلالت الكاتبة واللوازم 
المكتبية )عدا عن األثاث(؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا 

عن األجهزة(؛ مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في 
فئات أخرى(؛ حروف الطباعة؛ كليشيهات للطباعة 

( 262 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37272 العالمة التجارية رقم:  37272

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Jarir Marketing Co.  بإسم:  شركة جرير للتسويق

Applicant Address:P.O.Box 3196, Riyadh 
11471, Saudi Arabia

العنوان:  ص. ب 3196، الرياض 11471، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

فلسطين

Goods/Services:
Education;  providing of training;  
entertainment;  sporting and cultural activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات التعليم، خدمات التدريب، خدمات التسلية 

والترفيه، خدمات النشاطات الرياضية والثقافية 
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( 263 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37273 العالمة التجارية رقم:  37273

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: Hub71 LTD  بإسم:  هب71 ليمتد

Applicant Address:22nd Floor, Al Sila Tower, 
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah 
Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

العنوان:  الطابق 22، برج السلع، مربعة سوق أبو ظبي 
العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments;  
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity;  apparatus 
for recording, transmission or reproduction 
of sound or images;  magnetic data carriers, 
recording discs;  compact discs, DVDs and 
other digital recording media;  mechanisms 
for coin-operated apparatus;  cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment, computers;  computer software;  fire-
extinguishing apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة 

وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة 
واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة 

)اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو 
فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 

الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، 
أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط 
التسجيل الرقمية، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، 
آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، 

أجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق 

( 264 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37274 العالمة التجارية رقم:  37274

Class: 16 في الصنف: 16
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Applicant Name: Hub71 LTD  بإسم:  هب71 ليمتد

Applicant Address:22nd Floor, Al Sila Tower, 
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah 
Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

العنوان:  الطابق 22، برج السلع، مربعة سوق أبو ظبي 
العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes;  printed 
matter;  bookbinding material;  photographs;  
stationery;  adhesives for stationery or 
household purposes;  artists&apos;  materials;  
paint brushes;  typewriters and office requisites 
(except furniture);  instructional and teaching 
material (except apparatus);  plastic materials 
for packaging (not included in other classes);  
printers&apos;  type;  printing blocks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه 
المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد 

تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد 
اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، 

مواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت الكاتبة 
واللوازم المكتبية )عدا األثاث(، مواد التوجيه والتدريس 

)عدا األجهزة(، مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في 
فئات أخرى(، حروف الطباعة، الكليشيهات )الراسمات( 

( 265 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37275 العالمة التجارية رقم:  37275

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Hub71 LTD  بإسم:  هب71 ليمتد

Applicant Address:22nd Floor, Al Sila Tower, 
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah 
Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

العنوان:  الطابق 22، برج السلع، مربعة سوق أبو ظبي 
العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المالبس، لباس القدم، أغطية الرأس 
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Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37276 العالمة التجارية رقم:  37276

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: Hub71 LTD  بإسم:  هب71 ليمتد

Applicant Address:22nd Floor, Al Sila Tower, 
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah 
Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

العنوان:  الطابق 22، برج السلع، مربعة سوق أبو ظبي 
العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Advertising;  business management;  business 
administration;  office functions;  assisting in the 
working or management of commercial business;  
assisting in the management of the business 
affairs or commercial function for others;  
business management assistance;  professional 
business consultancy;  business information;  
business inquiries;  business management and 
organization consultancy;  business organization 
consultancy;  business research;  commercial 
information and advice for consumers;  
commercial or retail management assistance;  
administration of the business affairs of retail 
stores;  Management of a retail enterprise for 
others;  marketing research, marketing studies;  
sales promotion for others;  sponsorship search;  
the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods;  
organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes;  organization of 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes;  publicity;  publicity agencies;  rental 
of advertising space; , layout services for 
advertising purposes;  outdoor advertising;  
public relations;  publicity columns preparation;  
publicity material rental;  shop window dressing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، 

تفعيل النشاط المكتبي، المساعدة في تشغيل أو إدارة 
األعمال التجارية، المساعدة في إدارة شؤون األعمال أو 

الوظائف التجارية لآلخرين، المساعدة في إدارة األعمال، 
استشارات األعمال المهنية، المعلومات واألخبار عن 
األعمال، التحريات عن األعمال، استشارات في إدارة 

وتنظيم األعمال، استشارات إدارة األعمال، أبحاث األعمال، 
تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين، 

المساعدة في اإلدارة التجارية أو إدارة البيع بالتجزئة، 
إدارة الشؤون التجارية لمحالت البيع بالتجزئة، إدارة 

مشاريع البيع بالتجزئة لآلخرين، أبحاث التسويق ودراسات 
التسويق، ترويج المبيعات لآلخرين، بحث الكفاالت، 

خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة، 

تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، تنظيم 
المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، الدعاية 

واإلعالن، وكاالت الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات 
اإلعالنية، خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن، 

الدعاية واإلعالن الخارجي، العالقات العامة، إعداد أعمدة 
الدعاية واإلعالن، تأجير مواد الدعاية واإلعالن، تزيين 

واجهات المحالت التجارية 
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Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37277 العالمة التجارية رقم:  37277

Class: 36 في الصنف: 36

Applicant Name: Hub71 LTD  بإسم:  هب71 ليمتد

Applicant Address:22nd Floor, Al Sila Tower, 
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah 
Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

العنوان:  الطابق 22، برج السلع، مربعة سوق أبو ظبي 
العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

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

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

Goods/Services:
Insurance;  financial affairs;  monetary affairs;  
real estate affairs;  accommodation bureaux 
(apartments), apartment house management, 
rental of apartments and offices, real estate 
appraisal, real estate agencies, real estate 
management, real estate brokers, financial 
evaluation of real estate;  financial consultancy, 
financial management, financial sponsorship, 
financing services;  guarantees;  hire-purchase 
financing;  housing agents;  brokerage, 
insurance brokerage, insurance consultancy, 
insurance information;  leased-purchase 
financing, leasing of real estate;  mortgage 
banking;  organization of collections;  capital 
investments;  charitable fund raising;  rent 
collection;  credit bureaux;  credit card services;  
debit card services;  debt collection agencies;  
financing loans 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

والشؤون العقارية، مكاتب العقارات والشقق السكنية، 
إدارة العمارات، تأجير الشقق والمكاتب، تثمين العقارات 

ووكاالت العقارات وإدارة العقارات وسمسرة العقارات 
والتقييم المالي للعقارات، االستشارات المالية واإلدارة 

المالية والكفاالت المالية والخدمات التمويلية، الضمانات، 
تمويل البيع بالتقسيط، وكالء اإلسكان، السمسرة 
وسمسرة التأمين واستشارات التأمين ومعلومات 

التأمين، تمويل الشراء واإليجار وتأجير العقارات، األعمال 
المصرفية الخاصة بالرهانات، تنظيم التحصيل، استثمار 
رؤوس األموال، جمع التبرعات الخيرية، تحصيل اإليجارات، 

مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات االئتمان، خدمات 
بطاقات الدين، وكاالت تحصيل الديون، القروض المالية 
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Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37282 العالمة التجارية رقم:  37282

Class: 29 في الصنف: 29

Applicant Name: D ET VE ET URUNLERI GIDA 
PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI 

بإسم:  دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت 
انونيم شيركيتى 

Applicant Address:Dikilitas Mahallesi, Uzengi 
Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, Turkey

العنوان:  ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، نو:8،  
بشكتاش، اسطنبول / تركيا  

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

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

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game;  processed 
meat products;  dried pulses;  soups, bouillon;  
processed olives, olive paste;  milk and milk 
products, butter;  edible oils;  dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and 
vegetables;  tomato paste;  prepared nuts and 
dried fruits as snacks;  hazelnut spreads and 
peanut butter;  tahini (sesame seed paste);  eggs 
and powdered eggs;  potato chips 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم 

المعالجة؛ البقول المجففة؛ حساء، مرق اللحم؛ الزيتون المعالج، 
معجون الزيتون؛ الحليب و منتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزيوت 

الصالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المجففة و المعالجة 
والمجمدة والمطبوخة والمدخنة والمملحة؛ معجون البندورة؛ 

المكسرات المعالجة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة؛ 
البندق القابل للدهن وزبدة الفول السوداني؛ طحينية )عجينة 

بذور السمسم(؛ البيض ومسحوق البيض؛ رقائق البطاطا 

( 269 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37283 العالمة التجارية رقم:  37283

Class: 43 في الصنف: 43
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Applicant Name: D ET VE ET URUNLERI 
GIDA PAZARLAMA TICARET ANONIM 
SIRKETI 

بإسم:  دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت 
انونيم شيركيتى 

Applicant Address:Dikilitas Mahallesi, Uzengi 
Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, Turkey

العنوان:  ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، نو:8،  
بشكتاش، اسطنبول / تركيا  

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

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

Goods/Services:
Services for providing of food and drink;  
restaurant services;  self-service restaurants, 
cafeterias;  cafés, canteen services, cocktail 
lounges, snack bars, catering, pubs;  temporary 
accommodation;  reservation of temporary 
accommodation, rental of banquet and social 
function facilities for special occasions, namely, 
wedding receptions, conferences and meetings;  
day-nurseries (crèches);  boarding for animals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات توفير الطعام والشراب؛ خدمات المطاعم، مطاعم 

الخدمة الذاتية، الكافتيريات؛ المقاهي، خدمات المقاصف 
)الكانتينات(، صاالت الكوكتيل، مطاعم تقديم الوجبات 
الخفيفة، خدمات توفير الطعام والشراب مع مستلزمتها 

الخارجية، الحانات؛ خدمات اإليواء المؤقت؛ حجز أماكن 
اإلقامة المؤقتة؛ تأجير مرافق الحفالت أو مأدبات ومناسبة 
االجتماعية الجل المناسبات الخاصة والمعنى بها حفالت 
الزفاف والمؤتمرات واالجتماعات؛ دور الحضانة النهارية؛ 

إيواء الحيوانات 

( 270 )

Date:04/12/2019 التاريخ: 2019/12/04

Trademark No.:37284 العالمة التجارية رقم:  37284

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

بإسم:  بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتد 

Applicant Address:Globe House, 4 Temple 
Place, London WC2R 2PG, United Kingdom

العنوان:  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليوسي2ار 
2بي جي، المملكة المتحدة  

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:
Cigarettes;  tobacco, raw or manufactured;  
roll your own tobacco;  pipe tobacco;  tobacco 
products;  tobacco substitutes (not for medical

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
السجائر، التبغ الخام او المصنع، التبغ الذي يلف ذاتيا، 

تبغ الغليون، منتجات التبغ، بدائل التبغ )ليست الغراض 
طبية(، السيجار والسيجار الصغير، والعات السجائر، 
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purposes);  cigars;  cigarillos;  cigarette 
lighters;  cigar lighters;  matches;  smokers’ 
articles;  cigarette paper;  cigarette tubes;  
cigarette filters;  pocket apparatus for rolling 
cigarettes;  hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes;  electronic cigarettes;  
liquids for electronic cigarettes;  tobacco 
products for the purpose of being heated. 

والعات السيجار، الكبريت، لوازم المدخنين، ورق السيجار 
وأنابيب السجائر وفالتر السجائر، أدوات الجيب للف 

السجائر، ماكنات تحمل باليد لحشو التبغ في االنابيب 
الورقية، السجائر االلكترونية، سوائل للسجائر 
االلكترونية، منتجات التبغ لغرض تسخينها. 

( 271 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37286 العالمة التجارية رقم:  37286

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

بإسم:  بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتد 

Applicant Address:Globe House, 4 Temple 
Place, London WC2R 2PG, United Kingdom

العنوان:  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، المملكة المتحدة  

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:
Cigarettes;  tobacco, raw or manufactured;  
roll your own tobacco;  pipe tobacco;  tobacco 
products;  tobacco substitutes (not for medical 
purposes);  cigars;  cigarillos;  cigarette 
lighters;  cigar lighters;  matches;  smokers’ 
articles;  cigarette paper;  cigarette tubes;  
cigarette filters;  pocket apparatus for rolling 
cigarettes;  hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes;  electronic cigarettes;  
liquids for electronic cigarettes;  tobacco 
products for the purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
السجائر، التبغ الخام او المصنع، التبغ الذي يلف 

ذاتيا، تبغ الغليون، منتجات التبغ، بدائل التبغ )ليست 
الغراض طبية(، السيجار والسيجار الصغير، والعات 

السجائر، والعات السيجار، الكبريت، لوازم المدخنين، 
ورق السيجار وأنابيب السجائر وفالتر السجائر، أدوات 

الجيب للف السجائر، ماكنات تحمل باليد لحشو التبغ في 
االنابيب الورقية، السجائر االلكترونية، سوائل للسجائر 

االلكترونية، منتجات التبغ لغرض تسخينها. 
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Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37287 العالمة التجارية رقم:  37287

Class: 34 في الصنف: 34

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Limited 

بإسم:  بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتد 

Applicant Address:Globe House, 4 Temple 
Place, London WC2R 2PG, United Kingdom

العنوان:  غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، المملكة المتحدة  

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:
Cigarettes;  tobacco, raw or manufactured;  
roll your own tobacco;  pipe tobacco;  tobacco 
products;  tobacco substitutes (not for medical 
purposes);  cigars;  cigarillos;  cigarette 
lighters;  cigar lighters;  matches;  smokers’ 
articles;  cigarette paper;  cigarette tubes;  
cigarette filters;  pocket apparatus for rolling 
cigarettes;  hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes;  electronic cigarettes;  
liquids for electronic cigarettes;  tobacco 
products for the purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
السجائر، التبغ الخام او المصنع، التبغ الذي يلف 

ذاتيا، تبغ الغليون، منتجات التبغ، بدائل التبغ )ليست 
الغراض طبية(، السيجار والسيجار الصغير، والعات 

السجائر، والعات السيجار، الكبريت، لوازم المدخنين، 
ورق السيجار وأنابيب السجائر وفالتر السجائر، أدوات 

الجيب للف السجائر، ماكنات تحمل باليد لحشو التبغ في 
االنابيب الورقية، السجائر االلكترونية، سوائل للسجائر 

االلكترونية، منتجات التبغ لغرض تسخينها. 

( 273 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37289 العالمة التجارية رقم:  37289

Class: 39 في الصنف: 39

Applicant Name: Hub71 LTD  بإسم:  هب71 ليمتد



207 2020/3/5العــدد الثـالثـون

Applicant Address:22nd Floor, Al Sila Tower, 
Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah 
Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

العنوان:  الطابق 22، برج السلع، مربعة سوق أبو ظبي 
العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

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:
Transport;  packaging and storage of goods;  
travel arrangement 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
النقـل، تغليف وتخزين السـلع، تنظيم الرحالت والسفر 

( 274 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37290 العالمة التجارية رقم:  37290

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Manar Anwar Akram Abu 
Shamsieh 

بإسم:  منار انور اكرم ابو شمسيه 

Applicant Address:Ramallah - Almasyoon - 
alsaraya residence- 3rd floor- app #5                   

العنوان:  رام الله - الماصيون - اسكان السرايا - ط 3 - 
الشقة 5                    

Applicant for Correspondence:  Albierh-, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor

عنوان التبليغ: البيرة، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث جوال- 0569333119 - فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

( 275 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37291 العالمة التجارية رقم:  37291

Class: 25 في الصنف: 25
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Applicant Name: Rawan»mohammad 
najib»jamel mubark 

بإسم:  روان »محمد نجيب«جميل مبارك 

Applicant Address: Silwad, nos aldenya 
residence floor 3                    

العنوان:  سلود، الشارع الرئيسي، إسكان نص الدنيا - 
طابق 3                     

Applicant for Correspondence:  Albierh-, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor

عنوان التبليغ: البيرة، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث جوال- 0569333119 - فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

( 276 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37292 العالمة التجارية رقم:  37292

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Nida Ayed Abdallah Hilana  بإسم:  نداء عايد عبدالله هيالنة

Applicant Address:Ramallah, shukba, City 
Center, in front of Dr.Mostafa Clinic, Nida Gym                   

العنوان:  رام الله- شقبا- وسط البلد - عمارة الدكتور 
مصطفى - محل نادي نداء                     

Applicant for Correspondence:  Albierh-, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor

عنوان التبليغ: البيرة، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث جوال- 0569333119 - فلسطين

Goods/Services:
Education  providing of training  entertainment  
sporting and cultural activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

والثقافية 

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 277 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37293 العالمة التجارية رقم:  37293

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Rasha Mohammed Jamal 
Zuhdi Hamad 

بإسم:  رشا محمد جمال زهدي حمد 

Applicant Address:Ramallah,Safa, near Safa 
Bakery- Joma Omar residence                   

العنوان:  رام الله، صفا، قرب مخبز صفا، منزل جمعة عمر                     

Applicant for Correspondence:  ramallah, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor 

عنوان التبليغ: رام الله، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث  - فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

( 278 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37294 العالمة التجارية رقم:  37294

Class: 26 في الصنف: 26

Applicant Name: nida tawfiq Omar nassar  بإسم:  نداء توفيق عمر نصار

Applicant Address:Ramallah, Altireh,Main 
street - Building Bisan - app 401                   

العنوان:  رام الله، الطيرة، الشارع الرئيسي عمارة بيسان 
- شقة 401                    

Applicant for Correspondence:  Albierh-, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor

عنوان التبليغ: البيرة، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث جوال- 0569333119 - فلسطين
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Goods/Services:
Lace and embroidery, ribbons and braid  buttons, 
hooks and eyes, pins and needles  artificial flowers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المخرمات والمطرزات واألشرطة والجدائل، األزرار والكالبات 

والعراوي والدبابيس واإلبر والزهور اإلصطناعية. 

( 279 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37295 العالمة التجارية رقم:  37295

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Abeer Jehad Hasan Abu Ayyash  بإسم:  عبير جهاد حسن ابو عياش

Applicant Address:Hebron-Beit Ommer - city center 
- Alhaj Ali ebraight - near Almasjed Alkabeer

العنوان:  الخليل- بيت أمر- وسط البلد- بيت الحج علي 
براغيث - قرب المسجد الكبير                     

Applicant for Correspondence:  Albierh-, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor

عنوان التبليغ: البيرة، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث جوال- 0569333119 - فلسطين

Goods/Services:
Education  providing of training  entertainment  
sporting and cultural activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

والثقافية 

( 280 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37296 العالمة التجارية رقم:  37296

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Mona Abed Abed Al Fattah 
Ebrighith 

بإسم:  منى عبد عبد الفتاح بريغيث 
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Applicant Address:Hebron - beit ommar -city 
center- torbiqqa st.-issa ebrighith house                    

العنوان:  الخليل، بيت أمر، وسط البلد - شارع تربيقة - 
منزل عيسى محمد براغيث                       

Applicant for Correspondence:  Albierh-, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor

عنوان التبليغ: البيرة، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث جوال- 0569333119 - فلسطين

Goods/Services:
Education  providing of training  entertainment  
sporting and cultural activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

والثقافية 

( 281 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37297 العالمة التجارية رقم:  37297

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Ghadeer Sameer Mohamad 
Rabayaa 

بإسم:  غدير سمير محمد ربايعه 

Applicant Address:Palestine /Jenin/Maithalune/
Nothern Street-behind haj hussein gas station - floor 2                   

العنوان:  فلسطين /جنين /ميثلون/الشارع الشمالي/ خلف 
كازية الحج حسين / طابق 2                    

Applicant for Correspondence:  Albierh-, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor

عنوان التبليغ: البيرة، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث جوال- 0569333119 - فلسطين

Goods/Services:
Education  providing of training  entertainment  
sporting and cultural activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية 

والثقافية 

( 282 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37299 العالمة التجارية رقم:  37299
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Class: 16 في الصنف: 16

Applicant Name: Ayah Mahmoud Rashed 
Dajani 

بإسم:  آية محمود راشد دجاني 

Applicant Address: Rawabi, Wirwar street, 
building 13                    

العنوان:  روابي _ الحي الثالث- شارع وروار- عمارة 13                    

Applicant for Correspondence:  Albierh-, al- 
baalou area, al- fare bldg, 3rd floor

عنوان التبليغ: البيرة، البالوع، عمارة مركز الفارع، الطابق 
الثالث جوال- 0569333119 - فلسطين

Goods/Services:
Class 16     Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes  printed matter  bookbinding 
material  photographs  stationery  adhesives 
for stationery or household purposes  artists’ 
materials  paint brushes  typewriters and office 
requisites    except furniture     instructional and 
teaching material    except apparatus     plastic 
materials for packaging    not included in other 
classes     printers’ type  printing blocks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه 

المواد وغير واردة في فئات أخرى     المطبوعات     مواد 
تجليد الكتب    الصور الفوتوغرافية     القرطاسية    

مواد اللصق المستعملة  في القرطاسية أو لغايات 
منزلية     ومواد الفنانين     فراشي الدهان أو التلوين     

اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية    عدا األثاث       مواد 
التوجيه والتدريس    عدا األجهزة        مواد التغليف 
البالستيكية    غير الواردة في فئات أخرى       حروف 

الطباعة     الكليشيهات    الراسمات  . 

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

( 283 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37300 العالمة التجارية رقم:  37300

Class: 44 في الصنف: 44

Applicant Name: Joelle Beauty Services DMCC   .بإسم:  شركة جويل بيوتي سيرفيسيز م.د.م.س

Applicant Address:JLT, Mazaya Business 
Avenue, Building AA 1, Office 2107, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان:  جي ال تي، مازايا بيزنيس افنيو، بناية اي اي 1، 
مكتب 2107، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  

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

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

الحيوانات، خدمات الزراعة والبستنة والغابات 

( 284 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37301 العالمة التجارية رقم:  37301

Class: 44 في الصنف: 44

Applicant Name: Joelle Beauty Services DMCC   .بإسم:  شركة جويل بيوتي سيرفيسيز م.د.م.س

Applicant Address:JLT, Mazaya Business 
Avenue, Building AA 1, Office 2107, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان:  جي ال تي، مازايا بيزنيس افنيو، بناية اي اي 1، 
مكتب 2107، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  

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   

فلسطين

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

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

الحيوانات، خدمات الزراعة والبستنة والغابات 

( 285 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37302 العالمة التجارية رقم:  37302

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: YIWU YIBIN TRADING 
COMPANY (General Partnership)  

بإسم:  ييوو يبين تريدينغ كومباني )جينيرال بارتنرشيب(  
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Applicant Address: 1st Floor, No. 40 Jiangdong 
Qiaodong Villa, Yiwu City, Zhejiang Province, China

العنوان:   1 اس تي فلور، نو. 40 جياندونغ كياودونغ فيال، 
ييوو سيتي، زيجيانغ بروفينس، الصين  

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   

فلسطين

Goods/Services:
Cosmetics;  Beauty masks;  Make-up 
powder;  Eyebrow cosmetics;  Cosmetic 
pencils;  Lipsticks;  Mascara;   Perfumes;  Nail 
polish;  Hair spray;  Skin whitening creams;  
Depilatories;  Cakes of toilet soap;  Shampoos;  
 Liquid foundation;  Lip glosses;  Hair 
colorants;  Hair coloring and hair decolorant 
preparations;  Cosmetic  creams for skin care;  
Pre-moistened cleansing tissues 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات تجميل؛ أقنعة تجميلية؛ مساحيق مكياج؛ 

مستحضرات تجميل الحواجب؛ أقالم مستحضرات 
التجميل؛ طالء الشفاه؛ عطور؛ ملمع أظافر؛ رذاذ )سبراي( 
للشعر؛ كريمات تبييض  البشرة؛ مزيالت شعر؛ قطع من 

صابون الزينة؛ شامبو؛ مكياج اساس سائل ؛ مواد ملمعة 
للشفاه؛ ملونات للشعر؛ مستحضرات تلوين وإزالة األلوان 

من الشعر؛ كريمات تجميل للعناية بالبشرة؛  مناديل 
مرطبة مسبقا للتنظيف 

( 286 )

Date:05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05

Trademark No.:37303 العالمة التجارية رقم:  37303

Class: 8 في الصنف: 8

Applicant Name: Mazen mohammed taher 
mohammed yousef abu munshar

بإسم:  مازن محمد طاهر محمد يوسف ابومنشار

Applicant Address:Hebron.lhawoos st-albasa    العنوان:  الخليل الحاووز البصة بجانب مسجد احمد بن
حنبل _جوال 0599962127     

Applicant for Correspondence:  Hebron.
lhawoos st-albasa

عنوان التبليغ: الخليل الحاووز البصة بجانب مسجد احمد 
بن حنبل _جوال 0599962127  - فلسطين

Goods/Services:
Axe. bars cutting , belts (tool)holder.bludgeons. 
chisels , crow bars. cutting tools (hand tools). 
Diggers (hand tools ).draw wires (hand tools).
drill holders (hand tools ).drils. emery grinding 
wheels.extractors nail , files tools.
forks. garden tools (hand operated.guns (hand 
tools ) hoes (hand tools ) holing axe ,irons(flat).

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
فؤوس.قضبان قطع. احزمة للعدد حامالت. شفرات عدد 

يدوية.هراوات. ازاميل. عتالت. ادوات قطع.حفارات اسالك 
سحب. مرابط للمثاقب. مثاقب. دواليب سحج سنفرة 

للجلخ. كماشات مسامير , مبارد عدد. شوك. عدد الحدائق.
مرشات.معاول عدد للحفر. فؤوس للحفر.مكاوي.كماشات 

مسامير. معاول. كماشات. زرديات. مقصات تقليم.
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Nail drawers, picks (hand tools).pincers. pliers 
, pruning scissors , pumps hand. riveters(hand 
tools ).saws (hand tools ) scissors.scrapers(hand 
tools ) screwdrivers.shovels(hand tools ) 
sledgehammers.spanners (hand tools ) stone 
hammers. tools belt holders. Trowels , weeding 
for (hand tools ) wheels sharpening (hand tools).
wrenches (hand tools ) ,wire stippers (hand tools) 
wire stretchers (hand tools ). Tree pruners.

مضخات يدوية. مبرمشات.مناشير عدد يدوية. مقصات 
عدد يدوية. عدد كشط. مفكات. مجارق عدد يدوية. مطارق 
ثقيلة. مفاتيح ربط عدد يدوية.مدقات حجر. احزمة للعدد 

للحامالت. مسطرينات. شوك تعشيب للعدد اليدوية.
عجالت سن عدد يدوية.مفاتيح ربط. معريات االسالك.

مشدات االسالك. مقلمات االشجار 

( 287 )

Date:08/12/2019 التاريخ: 2019/12/08

Trademark No.:37304 العالمة التجارية رقم:  37304

Class: 39 في الصنف: 39

Applicant Name: Adventure Travel Tourism& 
Logistics Services

بإسم:  شركة المغامرة للسياحة والسفر والخدمات 
اللوجستية مساهمة خصوصية 

Applicant Address:Ramallah Palestine Tower 
9th floor    

العنوان:  رام الله برج فلسطين ط 9     

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Palestine Tower 9th floor 

عنوان التبليغ: رام الله برج  ط 9 
فلسطين

Goods/Services:
Travel Booking , Travel Reservations, 
Passenger Transportion, Tour Organization 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حجز المقاعد السفرية,الحجز للتنقل,الحجز للسفر,نقل 

المسافرين,تنظيم الرحالت السياحية

( 288 )

Date:09/12/2019 التاريخ: 2019/12/09

Trademark No.:37307 العالمة التجارية رقم:  37307

Class: 30 في الصنف: 30
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Applicant Name: Palsetinian Turkish Co. for 
Food Manufacturing Ltd.

بإسم:  الشركة التركية الفلسطينية للصناعات الغذائية

Applicant Address:Tulkarm - Qaffein/Illar 
Junction/ 092667070   

العنوان:  طولكرم - تقاطع قفين/عالر - 092667070    

Applicant for Correspondence:  Tulkarm - 
Qaffein/Illar Junction/ 092667070

عنوان التبليغ: طولكرم - تقاطع قفين/عالر - 092667070
فلسطين

Goods/Services:
Sauces, Chocolate

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صلصات، شوكوالتة

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

( 289 )

Date:09/12/2019 التاريخ: 2019/12/09

Trademark No.:37308 العالمة التجارية رقم:  37308

Class: 20 في الصنف: 20

Applicant Name: Maher Rafee Ihmedan Badran بإسم:  ماهر رافع احميدان بدران

Applicant Address:Alram Main Street Opposite 
the Wall    

العنوان:  الرام / الشارع الرئيسي / مقابل الجدار    

Applicant for Correspondence:  Advocate 
Ahmed Qdmani/ Ramallah Opposite Mail 
Almaliki Bld. Scd Fl. jawwal 0598420241

عنوان التبليغ: المحامي احمد قضماني/ رام الله مقابل 
البريد عمارة المالكي الطابق الثاني جوال 0598420241

فلسطين

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

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

البالستكة.
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( 290 )

Date:10/12/2019 التاريخ: 2019/12/10

Trademark No.:37309 العالمة التجارية رقم:  37309

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: AL-ODEH TELECOM 
COMPANY

بإسم:  شركة العودة لالتصاالت 

Applicant Address:Nablus - huwwara - abo 
khader building 0562556655

العنوان:  نابلس حواره دوار عينبوس عماره ابو خضر 
0562556655

Applicant for Correspondence:  Nablus - 
huwwara - abo khader building 0562556655

عنوان التبليغ: نابلس حواره دوار عينبوس عماره ابو خضر 
0562556655 فلسطين

Goods/Services:
 Cell phone equipment

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
 معدات الهاتف الخلوي

( 291 )

Date:10/12/2019 التاريخ: 2019/12/10

Trademark No.:37310 العالمة التجارية رقم:  37310

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: Barakat Omar Barakat Abu 
Ghaniyeh 

بإسم:  بركات عمر بركات أبو غنية 

Applicant Address:Palestin, Bethlehem, Doha, 
Khalat Qais, Yasser Arafat Street

العنوان:  فلسطين، بيت لحم، الدوحة، خلة قيس، شارع 
ياسر عرفات  

Applicant for Correspondence:   :عنوان التبليغ

Palestin, Bethlehem, Doha, Khalat Qais, Yasser 
Arafat Street

فلسطين، بيت لحم، الدوحة، خلة قيس، شارع ياسر عرفات
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Goods/Services:
Organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes , sales promotion 
for others ,telemarketing services , retail 
store services and online retail store services, 
presentation of goods on communication 
media for retail purposes;  online retail services 
featuring a wide array of goods and services;  
online retail services in the field of groceries, 
fresh and prepared foods, general merchandise. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
تنظيم المعارض لغايات تجارية وغايات اعالنية، ترويج 

المبيعات لآلخرين، خدمات التسويق عبر الهاتف،
خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع 

بالتجزئة على االنترنت، عرض السلع على وسائل االتصال 
بغايات بيعها بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة على 
االنترنت تضم مجموعة واسعة من السلع والخدمات، 

خدمات البيع بالتجزئة على االنترنت في مجال البقالة 
دة والبضائع العامة.  واألطعمة الطازجة والمعَّ

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 

والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة

( 292 )

Date:10/12/2019 التاريخ: 2019/12/10

Trademark No.:37312 العالمة التجارية رقم:  37312

Class: 31 في الصنف: 31

Applicant Name: TAREK AHMED 
MOMAMMED YOUSEF 

بإسم:  طارق احمد محمد يوسف 

Applicant Address:JENSAFOOT - QALQILYA 
- MOBILE:0599392785   

العنوان:  جينصافوط - قلقيلية - موبايل 0599392785    

Applicant for Correspondence:  JENSAFOOT - 
QALQILYA - MOBILE:0599392785

عنوان التبليغ: جينصافوط - قلقيلية - موبايل 
0599392785 فلسطين

Goods/Services:
Additives to fodder, not for medical purposes  
Algae for human or animal consumption , 
Algarovilla for animal consumption Almond 
[fruits] , Animal fattening preparations, Animal 
foodstuffs, Animal forage (Lime for—), 
Animal litter (Products for—), Animals (Edible 
chews for—),   Animals (Live—), Animals 
(Menagerie—), Aromatic sand for pets [litter], 
Bagasses of cane [raw]

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
إضافات إلى العلف ليست لغايات طبية طحالب 

لالستهالك البشري والحيواني                                            
خروب لالستهالك الحيواني اللوز ثمرا مستحضرات 

لتسمين الحيوانات مواد غذائية للحيوانات                                    
لعلف الحيوانات كلس الحيوانات منتجات الفراش مضغ 
صالحة لالكل للحيوانات حيوانات حية حيوانات تعرض 
في حدائق الحيوان رمل معطر للحيوانات األليفة إفراش 
للحيوانات ثفل قصب السكر لمادة خام[ طعم حي لصيد
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material, Bait (Fishing—) [live] , Barks 
(Raw—), Barley,  Beans (Locust—),  Beans, 
fresh,  Beet,   Berries, fresh fruits, Beverages 
for pets,   Bird food , Birds (Dog—) , Bran , 
Bran mash for animal consumption , Bred stock 
, Breeding (Poultry for—) , Bulbs , Bushes , 
By-products of the processing of cereals, for 
animal con- , sumption , Cake (Peanut—) for 
animals ,  Cake (Rape —) for cattle , Cakes 
(Oil—) , Cattle cake , Cattle food , Cereal 
seeds, unprocessed , Cereals (Residual products 
of—) for animal consump-
tion , Chestnuts, fresh , Chews for animals 
(Edible—) , Chicory [salad] , Chicory roots , 
Christmas trees , Citrus fruit , Cocoa beans, 
raw , Coconut shell , Coconuts, Cola nuts , 
Cones (Hop—) , Cones (Pine—) , Copra , Cork 
(Rough—) Crayfish, live , Crustaceans, live , 
Cucumbers , Cuttle bone for birds ,, Distillery 
waste for animal consumption ,, Dog biscuits , 
Draff Egg laying poultry (Preparations for—) 
, Eggs for hatching [fertilised] , Fattening 
preparations (Animal —) , Fish spawn
Fish, live , Fishing bait, live , Fishmeal for 
animal consumption ,Flax meal [fodder] , 
Flower bulbs , Flowers (Wreaths of natural—)
Flowers, dried, for decoration,  Flowers, natural 
,Fodder , Fodder (Additives to —), not for 
medical purposes , Food (Pet—)
Foodstuffs (Animal—) , Forage , Fruit residue 
[marc] , Fruit, fresh , Garden herbs, fresh , 
Germ (Seed—) for botanical purposes
Grains [cereals] , Grains [seeds] , Grains for 
animal consumption , Grapes, fresh , Groats 
for poultry , Hay , Hazelnuts , Herbs, fresh 
(Garden—) , Hop cones , Hops , Juniper 
berries , Kola nuts , Leeks , Lemons , Lentils, 
fresh , Lettuce , Lime for animal forage Litter 
(Products for animal—) , Litter peat , Live 
animals Livestock fattening preparations
Lobsters (Spiny—), live. Lobsters, live , Locust 
beans , Maize ,Maize cake for cattle , Malt for 
brewing and distilling , Marc
 Marrows , Mash for fattening livestock , Meal 
for animals , Menagerie animals , Mulch

السمك الحاء خام شعير ثمار الخرنوب بقول طازجة شمندر 
| توت، فواكه طازجة مشروبات للحيوانات األليفة طعام 
للطيور طيور كالب انخالة،)علف( لالستهالك الحيواني 

هريس ماشية دواجن للتربية البصل شجيرات | منتجات 
ثانوية من معالجة الحبوب لإلستهالك الحيواني                                                                                                          

تفل الفول السوداني للحيوانات ثقل اللفت للماشية ثقل 
الزيت ثقل للماشية طعام للماشية بذور حبوب غير معالجة 
منتجات متبقية من الحبوب لالستهالك الحيواني                                                                                                               

کستنة طازجة مضغات صالحة لطعام الحيوان هندبا 
برية للسلطة[ جذور الهندبا البرية أشجار مخصصة لعيد 

الميالد حمضيات حبوب كاكاو خام قشور جوز الهند 
جوز الهند        و جوز الكوال اكواز حشيشة الدينار أكواز 

صنوبر الب النارجيل فلين خام جراد البحر إل     حية[ 
قشريات،خيار،اعظم الكبار كطعام للطيور،فضالت 

التقطير لالستهالك الحيواني،  بسكويت للكالب،  ثقل 
البيرة، مستحضرات للدواجن التي تبيض، بيض مخصب 

للتفقيس، مستحضرات لتسمين الحيوانات، السمك 
بيض أسماك حية طعم حي لصيد السمك دقيق السمك 

لإلستهالك الحيواني، مسحوق الكتان )علف | بصل 
الزهور أكاليل من زهور طبيعية زهور مجففة للتزيين 

زهور طبيعية، علف إضافات إلى العلف ليست لغايات 
طبية طعام للحيوانات األليفة مواد غذائية للحيوانات 

علف بقايا اثقل[ الفواكه المعصورة فواكه طازجة أعشاب 
طازجة جنين البذرة لغايات نباتية غالل إحبوب[ غالل ابذور[ 

غالل لإلستهالك الحيواني عنب طازج برغل للدواجن، تبن، 
بندق, أعشاب طازجة اكواز حشيشة الدينار حشيشة 
الدينار ثمار العرعر، جوز الكوال | گرات الليمون | عدس 

طازج | خس، الحيوانات العلف كلس،الحيوانات منتجات 
الفراش لفراش الحيوانات حيوانات حية، مستحضرات 

لتسمين الماشية     جراد بحري شائك احيا سرطان بحري 
ثمار الخروب ذرة صفراء قفل الذرة الصفراء للماشية شعير 

منبت )ملت( للتخمير و التقطير تفل الفواكه المعصورة 
كوسا هريس لتسمين الماشية دقيق للحيوانات حيوانات 

تعرض في حدائق الحيوان أغطية من القش غزل فطري 
للتكاثر فطر طازج بلح البحر الحي قراص ثمار الجوز 

إفواكه شوفان تفل الزيت زيتون طازج بصل طازج برتقال،                                                                                                    
أشجار نخيل نخيل ]أوراق شجر النخيل[ ثقل الفول 

السوداني للحيوانات  مسحوق الفول السوداني للحيوانات 
| فول سوداني إثمر( بازالء طازجة، خث لفراش الحيوانات،  

فلفل ]نبات[، طعام للحيوانات األليفة رمل معطر للحيوانات 
األليفة إفراش
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(Straw—) , Mushroom spawn for , propagation 
, Mushrooms, fresh , Mussels, live , Nettles , 
Nuts [fruits] , Oats ,Oil cake , Olives, fresh , 
Onions, fresh vegetables Oranges , Oysters, 
live , Palm trees , Palms [leaves of the palm 
tree] , Peanut cake for animals ,Peanut meal 
for animals Peanuts [fruits] , Peas,fresh  , Peat 
(Litter—) , Peppers [plants] , Pet food , Pets 
(Aromatic sand for—) [litter] , Pets (Sanded 
paper for—) [litter] , Pine cones , Plant seeds 
, Plants ,Plants, dried, for decoration , Pollen 
[raw material] , Potatoes, fresh
Poultry for breeding , Poultry, live , Protein 
for animal consumption , Rape cake for 
cattle , Raw barks , Residue in a still after 
distillation , Rhubarb , Rice meal for forage 
, Rice, unprocessed ,Roots for food , Rose 
bushes , Rough cork , Rye. Salt for cattle , 
Sanded paper for pets [litter] , Sea-cucumbers, 
live , Seedlings , Seeds (Plant—) , Sesame , 
Shell (Cocoanut—) , Shellfish, live , Shrubs 
, Silkworm eggs , Silkworms , Sod , Spawn 
(Fish—) , Spiny lobsters, live , Squashes ,Stall 
food for animals , Straw [forage] , Straw litter 
, Straw mulch , Strengthening animal forage , 
Sugarcane , Timber (Undressed —) , Timber 
(Unsawn —) , Trees ,Trees (Trunks of—) , 
Truffles, fresh ,Trunks of trees ,Turf, natural , 
Undressed timber , Unsawn timber , Vegetables, 
fresh ,Vine plants, Waste (Distillery—) for 
animal consumption, Weeds for human or 
animal consumption, Wheat, Wood chips for 
the manufacture of wood pulp, Wreaths of 
natural flowers, Yeast for animals

للحيوانات،  ورق رملي للحيوانات األليفة إفراش اكواز 
صنوبر بذور نباتات نباتات نباتات مجففة للتزيين غبار 

الطلع لمادة خام[ بطاطا طازجة دواجن للتربية دواجن حية 
بروتين لإلستهالك الحيواني ثقل اللفت للماشية الحاء 

خام                                                                                  
بقايا التقطير، راوند،  مسحوق أرز للعلف ارز غير معالج                                                                        

جذور صالحة لألكل | شجيرات ورد، فلين خام الجاودار ـ 
ملح للماشية                                                          

 ورق رملى للحيوانات األليفة إفراش للحيوانات خيار البحر 
الحي شتول بذور نباتات                                                  

قشور جوز الهند أسماك قشرية حية شجيرات بيض 
دود القز دود القز مرج بيض السمك جراد بحري کي علف 
للحيوانات  علف قش للحيوانات من القش فراش  أغطية 
من القش                                                                                   

لتقوية الحيوانات علف قصب سكر خشب غير مسوي 
خشب غير منشور أشجار جذوع أشجار كمأة طازجة جذوع 

أشجار طبقات عشبية طبيعية خشب غير مسوي خشب 
غير منشور خضروات طازجة نباتات الكروم فضالت 

التقطير لالستهالك الحيواني نباتات مائية لإلستهالك 
البشري أو الحيواني، قمح، رقائق خشبية لصنع لب 

الخشب، أكاليل من زهور طبيعية، خميرة للحيوانات

( 293 )

Date:10/12/2019 التاريخ: 2019/12/10

Trademark No.:37313 العالمة التجارية رقم:  37313

Class: 30 في الصنف: 30
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Applicant Name: TAREK AHMED 
MOMAMMED YOUSEF 

بإسم:  طارق احمد محمد يوسف 

Applicant Address:JENSAFOOT - QALQILYA 
- MOBILE:0599392785   

العنوان:  جينصافوط - قلقيلية - موبايل 0599392785    

Applicant for Correspondence:  JENSAFOOT - 
QALQILYA - MOBILE:0599392785

عنوان التبليغ: جينصافوط - قلقيلية - موبايل 
0599392785 - فلسطين

Goods/Services:
Almond confectionery.Almond paste ,Aniseed , 
Aromatic preparations for food ,Artificial coffee 
Baking powder Baking soda [bicarbonate of soda 
for cooking purposes] , Barley (Crushed—).
Barley (Husked—) Barley meal, Bean meal,Bee 
glue [propolis] for human consumption ,Beer 
vinegar,Beverages (Chocolate-based—) 
Beverages (Cocoa-based—), Beverages (Coffee-
based),Beverages (Flavorings [flavourings], 
other than essential oils, for—), Beverages 
(Tea-based—), Bicarbonate of soda for cooking 
purposes [baking soda] Binding agents for 
ice cream [edible ices], Biscuits, Bread, 
Bread (Ginger—),Bread rolls, Breadcrumbs, 
Buns Cake paste, Cake powder, Cakes Cakes 
(Edible decorations for—),Cakes (Flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for—), 
Cakes (Rice—), Candy for food,Capers, 
Caramels [candy], Celery salt, Cereal 
preparations Cereal-based snack food, Chewing 
gum, not for medical purposes Chicory [coffee 
substitute], Chips [cereal products], Chocolate, 
Chocolate beverages with milk Chocolate-based 
beverages, Chow-chow [condiment], Christmas 
trees (Confectionery for decorating -), Chutneys 
[condiments] Cinnamon [spice], Cloves [spice].
Cocoa, Cocoa beverages with milk, Cocoa 
products,Cocoa-based beverages, Coffee
Coffee (Artificial —), Coffee (Unroasted—), 
Coffee beverages with milk, Coffee flavorings 
[flavourings] Coffee substitutes (Vegetal 
preparations for use as —), Coffee-based 
beverages Condiments, Confectionery, 
Confectionery for decorating Christmas trees, 
Cookies, Cooking salt Corn (Pop—), Corn 
flakes,Corn flour, Corn meal, Corn, milled, 
Corn, roasted, Couscous [semolina]

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
فلفل حلو،   حلو لوز، عجبنة لوز، يانسون، مستحضرات 

منكهة للطعام، مسحوق خبازة،شعير مطحون شعير 
مقشر دقيق الشعير دقيق البقول خل البيرة مشروبات 

أساسها الشوكوالتة مشروبات أساسها الكاكاو، بن 
اصطناعي، مشروبات أساسها القهوة منكهات للمشروبات 

بخالف الزيوت العطرية لمنكهات، مشروبات أساسها 
الشاي بيكربونات الصودا لغايات الطهي أصود طهي، 
صودا خبازه، شمع نحل لالستخدام البشري، بسكويت 
/ حبز افرنجي، لب الخبز، كعك محلى، عجيمة الكعك، 
مسحوق الكعك، كعك/ زخارف للكعك صالحة لالكل، 

اقراص ارز، براعم نبات الكبال المخللة، علكة ليست لغايات 
طبيه   عوامل تماسك البوظة )مثلجات لألكل[ خبز خيز 

زنجبيل، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، سكاكر 
لألكل، سكاكركارميل نكهة الكرفس مستحضرات 
الحبوب أطعمة خفيفة قائمة على الحبوب، هندباء 

برية إبدائل للقهوة منتجات حبوب[ رقائق شوكوالتة | 
مشروبات شوكوالتة بالحليب، مشروبات اساسها القهوة 

التشاوتشاو توابل[ مقبالت هندية توابل قرفة تابل[ 
حلويات لتزين اشجار الميالد،  كبش قرنفل )تابل( 

كاكاو مشروبات كاكاو بالطيب منتجات الكاكاو مشروبات 
أساسها الكاكاو قهوة ـ بن إصطناعي بن غير محمص 

مشروبات قهوة بالحليب منكهات للقهوة، مستحضرات 
نباتية تستخدم كبدائل،بوظة للقهوة،مشروبات أساسها 
القهوة توابل، حلويات، ملح فشار )حب الذرة( رقائق ذرة 
دقيق ذرة دقيق ذرة انرة مطحونة ذرة محمصة كسكس 
اميد | بسكويت رقيق هش کري أيهار اكسترد زخارف 

للكيك صالحة لألكل توابل سلطة مثلجات صالحة لألكل 
خالصات للمواد الغذائية عدا الخالصات األثيرية والزيوت 

العطرية معاجين أغذية نشوية | أغنية نشوية،خمائر 
للعجين رقائق ذرة رقائق ذرة رقائق شوفان منكهات 
بخالف الزيوت العطرية منكهات للمشروبات بخالف 

الزيوت العطرية                                                                                                                                         
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Crackers, Cream (Ice—), Curry [spice], 
Custard, Decorations for cakes (Edible—)
Dressings for salad, Edible ices, Essences for 
foodstuffs, except etheric essences and es- 
sential oils Farinaceous food pastes,Farinaceous 
foods, Ferments for pastes, Flakes (Corn —)
Flakes (Maize—), Flakes (Oat—), Flavorings, 
other than essential oils, Flavorings, other 
than essential oils, for beverages Flavorings, 
other than essential oils, for cakes,Flavourings, 
other than essential oils,Flavourings, other 
than essential oils, for beverages, Flavourings, 
other than essential oils, for cakes, Flour 
for food, Flour-milling products, Fondants 
[confectionery] Foods (Farinaceous—)
Foodstuffs (Essences for—) [except 
etheric essences and essential oils], Frozen 
yoghurt [confectionery ices], Frozen 
yogurt [confectionery ices], Fruit jellies 
[confectionery], Garden herbs, preserved, 
Ginger [spice], Gingerbread, Glucose for food
Gluten for food, Golden syrup, Gravies 
(Meat—),Groats for human food, Gruel, with a 
milk base, for food Gum (Chewing—), not for 
medical purposes, Halvah, Hominy, Hominy 
grits, Honey, Husked barley, Husked oats
Ice cream, Ice cream (Binding agents for—),Ice 
for refreshment, Ice, natural or artificial, Iced 
tea Ices (Binding agents for edible—), Ices 
(Edible—),Ices (Powder for edible),Infusions, 
not medicinal Jellies (Fruit—)[confectionery], 
Jelly (Royal—)for human consumption, 
not for medical purposes, Ketchup [sauce], 
Leaven, Liquorice [confectionery], Lozenges 
[confectionery], Macaroni, Macaroons [pastry], 
Maize flakes, Maize flour,Maize meal, Maize, 
milled,Maize, roasted, Malt biscuits, Malt 
extract for food, Malt for human consumption 
Maltose, Marzipan, Mayonnaise, Meal *, 
Meat gravies,Meat pies, Meat tenderizers, for 
household purposes
Mint for confectionery, Molasses for food, 
Muesli, Mustard, Mustard meal, Noodles, 
Nutmegs, Oat flakes, Oat-based food
Oatmeal, Oats (Crushed—),Oats (Husked—) 
Pancakes,Pasta, Paste (Almond—),Paste

منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية | منكهات بخالف 
الزيوت العطرية | منكهات للمشروبات بخالف الزيوت 

العطرية | منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، لبن 
مجمد، حلويات مثلجة، هالمات )جلي( فواكه /حلويات، 

مهلبية بالحليب للطعام،عوامل تماسك البوظه، بوظه، ثلج 
طبيعي اوصناعي، مساحيق للمثلجات الصالحة لالكل،  

منقوعات  غير طبية
دقيق للطعام | منتجات طحن الدقيق،سكرية حلويات[ 
اقراص | أغذية نشوية خالصات للمواد الغذائية )عدا 
الخالصات األثيرية والزيوت العطرية أعشاب محفوظة 

تابل[ زنجبيل خبز زنجبيل  جلوكوز للطعام | دابوق 
)غلوتين( للطعام

قطر السكر صلصة مرق اللحم برغل للطعام البشري  
حالوة طحينية الب الذرة دقيق لب الذرة عسل نحل 

شعير مقشر شوفان مقشر  شاي مثلج عوامل تماسك 
المنتجات الصالحة لألكل مثلجات صالحة لألكل كتشاب 

صلصة[ خميرة سوس لحلويات[ قطع حلوى حلويات 
معكرونة معكرون )معجنات رقائق ذرة دقيق ذرة دقيق 

ذرة ذرة مطحونة ذرة محمصة بسكويت من الشعير 
المنبت )الملت( خالصة الشعير المنبت )الملت( الطعام 

شعير منبت )ملت( لإلستهالك البشري مالتوز مكر الملت 
مرزبانية مايونيز دقيق صلصة مرق اللحم فطائر لحم 

مطربات لحوم للغايات المنزلية. نعناع للحلويات للطعام 
دبس موسلي )حلوى مصنوعة من الحبوب المسحوقة 

والفواكه المجففة( خردل دقيق الخردل نودلز )معكرونة 
رقيقة( جوز الطيب رقائق شوفان طعام أساسه الشوفان 
دقيق شوفان شوفان مطحون شوفان مقشر فطائر محالة 

)بانكيك( معكرونة عجينة لوز عجينة كعك معجون 
حب الصويا لتوابل( عجين أغذية نشوية محالة حلويات 

| أقراص فطائر فطائر معجنات معجنات فطائر لحم، 
دقيق بطاطا للطعام، ملح لحفظ المواد الغذائية، لح لحفظ 

المواد الغذائية. رافيولي توابل شعيرية رقيقة. ارز، 
طعمة خفيفة مؤسسة على األر ز، هالم ملكي لإلستهالك 

البشري بخالف المستخدم لغايات طبية قرشلة )بقسماط( 
زعفران إتوابل[ ساغو، حلويات فول سوداني،فلفل،حلويات 
بالنعناع،  بسكويت بالزبدة  بتي فور )كعك(، فطائر، فطائر 

لحم، بيتزا، فشار )حب ذرة، مسحوق الكيك، مساحيق 
للبوظة، برالين )حلوال اللوز او الجوز(    توابل سلطة. ملح 
لحفظ المواد الغذائية صلصة طماطم صلصات التوابل 

مواد تماسك السجق | ماء بحر للطبخ توابل سيميد أطعمة 
خفيفة قائمة على الحبوب أطعمة خفيفة قائمة على األرز
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(Cake—), Paste (Soya bean-) [condiment]
Pastes (Farinaceous food—), Pastilles 
[confectionery], Pastries, Pastry, Pasty, Pâté 
[pastries], Peanut confectionery, Pepper
Peppermint sweets, Peppers [seasonings], Petit-
beurre biscuits, Petits fours [cakes], Pies, Pies 
(Meat—),Pizzas,Popcorn
Potato flour for food, Powder (Cake—), 
Powders for ice cream, Pralines, Preserving 
foodstuffs (Salt for—) Propolis [bee glue] 
for human consumption, Puddings, Quiches, 
Ravioli, Relish [condiment], Ribbon vermicelli
Rice, Rice cakes, Rice-based snack food, Rolls 
(Bread—), Royal jelly for human consumption, 
not for medical pur-poses, Rusks, Saffron 
[seasoning, Sago, Salad (Dressings for—) Salt 
(Cooking—), Salt for preserving foodstuffs, 
Sandwiches, Sauce (Tomato—), Sauces 
[condiments], Sausage binding materials, Sea 
water for cooking, Seasonings, Semolina, 
Sherbets [ices], Snack food (Cereal-based—
),Snack food (Rice-based—) Sorbets [ices], 
Soya bean paste [condiment], Soya flour, Soya 
sauce, Spaghetti, Spices, Spring rolls, Star 
aniseed
Starch for food Stick liquorice [confectionery], 
Stiffening whipped cream (Preparations for—), 
Sugar confectionery Sugar*,Sushi, Sweeteners 
(Natural—), Sweetmeats [candy], Sweets 
(Peppermint),Tabbouleh, Tacos, Tapioca
Tapioca flour for food, Tarts, Tea, Tea 
(Iced),Tea-based beverages, Thickening agents 
for cooking foodstuffs
Tomato sauce, Tortillas, Turmeric for food, 
Unleavened bread, Vanilla [flavoring]
[flavouring], Vanillin [vanilla substitute]
Vegetal preparations for use as coffee 
substitutes, Vermicelli (Ribbon—), Vermicelli 
[noodles], Vinegar, Waffles
Water (Sea—) for cooking, Weeds [condiment], 
Wheat flour, Whipped cream (Preparations for 
Stiffening -), Yeast *
Yeast in pill form, not for medical use;  ;  
Yoghurt (Frozen-) [confectionery ices];  ;  
Yogurt (Frozen -) [confectionery ices

شربات أمثلجات معجون فول الصويا )متبالت( دقيق صويا 
صلصة صويا سباغيتي )معكرونة رفيعة( بهارات فطائر 

صينية يانسون نجمي نشا للطعام أصابع سوس إحلويات 
مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة،حلويات السكر 

سكر سوشي طبيعية محليات حلويات سكرية حلويات 
بالنعناع تبولة تاكو تابيوكا دقيق التابيوكا للطعام 
تورتات )كيك بالفواكه( | شاي شاي مثلج مشروبات 

أساسها الشاي عوامل تغليظ لطهي المواد الغذائية 
صلصة طماطم كعك ذرة كركم للطعام خبز بدون خميرة 

فانيال منكهة فانيلين ايديل للفانيال مستحضرات نباتية 
تستخدم كبدائل للقهوة شعيرية رقيقة شعيرية إنودلز .                                                                                                                          

عك الوفل ماء البحر للطهي أعشاب بحرية توابل[ طحين 
قمح مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة خميرة،    

خميره على  شكل حبوب ليست لالستخدام الطبي                                                                                                        
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( 294 )

Date:10/12/2019 التاريخ: 2019/12/10

Trademark No.:37314 العالمة التجارية رقم:  37314

Class: 44 في الصنف: 44

Applicant Name:  Al Asmar Ambulance Company  بإسم:  شركة إسعاف األسمر عادية عامة

Applicant Address:Ramallah AL Bireh Asuburb 
Of Education                   

العنوان:  رام اله  البيرة ضاحية التربية والتعليم                     

Applicant for Correspondence:  Ramallah AL 
Isra Building 5 th floor jawal 0598566392 

عنوان التبليغ: رام الله عمارة اإلسراء ط 5 جوال 
0598566392  - فلسطين

Goods/Services:
Health care , Health centers , Homes (Nursing) 
, Hospitals , Medical assistance , Medical clinic 
services , Medical equipment rental , Midwife 
services , Nursing, medical, Physical therapy , 
Rental of sanitation facilities , Therapy services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الرعاية الصحية، المراكز الصحية، دورالتمريض، 

مستشفيات، المساعدة الطبية، خدمات العيادات الطبية، 
تأجير المعدات الطبية، خدمات القابالت، التمريض الطبي، 

العالج الطبيعي، تأجير مرافق صحية، خدمات العالج 

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

( 295 )

Date:11/12/2019 التاريخ: 2019/12/11

Trademark No.:37320 العالمة التجارية رقم:  37320

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Ibrahim Mohammed Mustafa 
Gernawi 

بإسم:  ابراهيم محمد مصطفى جرناوي
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Applicant Address:Ramallah Industrial Zone       العنوان:  رام الله المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  Ramallah 
Industrial Zone

عنوان التبليغ: رام الله المنطقة الصناعية
فلسطين

Goods/Services:
Chocolate

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
شوكوالتة

( 296 )

Date:12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12

Trademark No.:37321 العالمة التجارية رقم:  37321

Class: 43 في الصنف: 43

Applicant Name: Silman nasri silman sabat بإسم:  سليمان نصري سليمان صابات

Applicant Address:Bethlehem-Beit jala-bab zqaq       العنوان:  بيت لحم-بيت جاال-باب الزقاق

Applicant for Correspondence:  Bethlehem-Beit 
jala-bab zqaq

عنوان التبليغ: بيت لحم-بيت جاال-باب الزقاق
فلسطين

Goods/Services:
Catering services,hotels and restaurant

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات تقديم الطعام والشراب وااليواء المؤقت)خدمات 

المطاعم والفنادق(

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية اسم العائلة مطلقًا

( 297 )

Date:12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12

Trademark No.:37322 العالمة التجارية رقم:  37322

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC   .بإسم:  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م
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Applicant Address:Al-Wahda Street, Industrial 
Area No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United 
Arab Emirates

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

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited- 
green tower building- al-nuzha street- ramallah-  
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد- عمارة البرج االخضر- شارع النزهة- رام الله-  

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 

( 298 )

Date:12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12

Trademark No.:37323 العالمة التجارية رقم:  37323

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Rani Refreshments FZCO 
LLC   

بإسم:  شركة راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

Applicant Address:Office No. 1306 - LB 19 - 
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

العنوان:  مكتب رقم 1306 ال بي 19، جبل علي، دبي، 
االمارات العربية المتحدة  
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Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited- 
green tower building- al-nuzha street- ramallah- 
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد/ عمارة البرج االحضر، شارع النزهة، رام الله - 

ص ب 3800 البيرة   - فلسطين

Goods/Services:
Beverages (Preparations for making-);  
Cocktails, non-alcoholic;  Fruit extracts (Non-
alcoholic-);  Orange juice  beverages;  Fruit 
juices;  Orange must;  Non-alcoholic beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات، كوكتيالت غير 

كحولية، خالصات الفاكهة )غير الكحولية(، مشروبات 
عصير البرتقال، عصائر فواكه، عصير البرتقال، مشروبات 

غير كحولية 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون البرتقالي واالخضر واالصفر واالزرق واالبيض

( 299 )

Date:12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12

Trademark No.:37324 العالمة التجارية رقم:  37324

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Rani Refreshments FZCO 
LLC   

بإسم:  شركة راني ريفريشمينتس ش.م.ح 

Applicant Address:Office No. 1306 - LB 19 - 
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

العنوان:  مكتب رقم 1306 ال بي 19، جبل علي، دبي، 
االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited- 
green tower building- al-nuzha street- ramallah- 
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد- عمارة البرج االخضر- شارع النزهة- رام الله- 

ص ب 3800 البيرة   
فلسطين

Goods/Services:
Beverages (Preparations for making-);  
Cocktails, non-alcoholic;  Fruit extracts (Non-
alcoholic-);  Mango juice  beverages;  Fruit 
juices;  Mango must;  Non-alcoholic beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات، كوكتيالت غير 

كحولية، خالصات الفاكهة )غير الكحولية(، مشروبات 
عصير المانجو، عصائر فواكه، عصير المانجو، مشروبات 

غير كحولية 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون البرتقالي واالخضر واالصفر واالزرق واالبيض 
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( 300 )

Date:12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12

Trademark No.:37325 العالمة التجارية رقم:  37325

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Rani Refreshments FZCO LLC    بإسم:  شركة راني ريفريشمينتس ش.م.ح

Applicant Address:Office No. 1306 - LB 19 - 
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

العنوان:  مكتب رقم 1306 ال بي 19، جبل علي، دبي، 
االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited-
green tower building- al-nuzha street- ramallah- 
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد- عمارة البرج االخضر- شارع النزهة- رام الله-  

ص ب 3800 البيرة   - فلسطين

Goods/Services:
Beverages (Preparations for making-);  
Cocktails, non-alcoholic;  Fruit extracts (Non-
alcoholic-);  Peach juice  beverages;  Fruit 
juices;  Peach must;  Non-alcoholic beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات، كوكتيالت غير 

كحولية، خالصات الفاكهة )غير الكحولية(، مشروبات عصير  
 الخوخ   ، عصائر فواكه، عصير   الخوخ، مشروبات غير كحولية 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون البرتقالي واالخضر واالصفر واالزرق واالبيض واالحمر 

( 301 )

Date:12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12

Trademark No.:37326 العالمة التجارية رقم:  37326

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Rani Refreshments FZCO LLC    بإسم:  شركة راني ريفريشمينتس ش.م.ح
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Applicant Address:Office No. 1306 - LB 19 - 
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

العنوان:  مكتب رقم 1306 ال بي 19، جبل علي، دبي، 
االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited- 
green tower building- al-nuzha street- ramallah- 
- P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد-عمارة البرج االخضر- شارع النزهة- رام الله- 

ص ب 3800 البيرة   - فلسطين

Goods/Services:
Beverages (Preparations for making-);  
Cocktails, non-alcoholic;  Fruit extracts 
(Non-alcoholic-);  Pineapple juice  beverages;  
Fruit juices;  Pineapple must;  Non-alcoholic 
beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مستحضرات لتحضير وصنع المشروبات، كوكتيالت غير 

كحولية، خالصات الفاكهة )غير الكحولية(، مشروبات 
عصير   االناناس   ، عصائر فواكه، عصير   االناناس، مشروبات 

غير كحولية 

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون البني واالخضر واالصفر واالزرق واالبيض  

( 302 )

Date:12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12

Trademark No.:37331 العالمة التجارية رقم:  37331

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: ALABTAL AND ALAHRAR 
FOR FOOD CO

بإسم:  شركة األبطال و األحرار للمواد الغذائية

Applicant Address:JENIN -INDUSTRIAL 
ZONE   

العنوان:  جنين - المنطقة الصناعية- قرب الديناموميتر- 
جوال: 0599475359    

Applicant for Correspondence:  JENIN 
-INDUSTRIAL ZONE

عنوان التبليغ: جنين - المنطقة الصناعية- قرب 
الديناموميتر- جوال: 0599475359 - فلسطين

Goods/Services:
Syrup , and Juice

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
شراب، عصير

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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( 303 )

Date:15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15

Trademark No.:37339 العالمة التجارية رقم:  37339

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Ibrahim Mohammed Mustafa 
Gernawi 

بإسم:  ابراهيم محمد مصطفى جرناوي

Applicant Address:Ramallah , Industrial Zone       553333-0569العنوان:  رام الله ـ المنطقة الصناعية جوال

Applicant for Correspondence:  Ramallah , 
Industrial Zone

عنوان التبليغ: رام الله ـ المنطقة الصناعية جوال0569-
553333 - فلسطين

Goods/Services:
chocolate

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
شوكوالتة

( 304 )

Date:15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15

Trademark No.:37340 العالمة التجارية رقم:  37340

Class: 25 في الصنف: 25

Applicant Name: Bata Brands SA بإسم:  باتا براندز اس.ايه 

Applicant Address:Avenue d›Ouchy 61,1006 
Lausanne, Switzerland.   

العنوان: افنينيو دي اوشي 1006،61 لوزان، سويسرا    
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Applicant for Correspondence: Nablus- 
palestine- rafedia
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنوان التبليغ: نابلس - - ص.ب 219 - تلفون رقم 09-
 2389202

فلسطين

Goods/Services:
Boots;  boots for sport;  football boots;  football 
shoes;  sandals;  shoes;  sport shoes;  Hats;  
headbands;  socks;  Tee-shirts.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
احذية: أحذية للرياضة:  أحذية لكرة القدم: صنادل: 

أحذية: أحذية للرياضة: قبعات: أربطة للرأس   ]مالبس[: 
جوارب قصيرة: قمصان نصف كم

( 305 )

Date:15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15

Trademark No.:37341 العالمة التجارية رقم:  37341

Class: 30 في الصنف: 30

Applicant Name: Mohammad Abdullah 
Mohammad Al-Dana

بإسم:  محمد عبدالله محمد الدنا

Applicant Address:Tulkarem- behind 
Almahakem complex   

العنوان:  طولكرم- خلف مجمع المحاكم الجديد     

Applicant for Correspondence:  Tulkarem- 
behind Almahakem complex

عنوان التبليغ: طولكرم- خلف مجمع المحاكم الجديد 
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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( 306 )

Date:15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15

Trademark No.:37342 العالمة التجارية رقم:  37342

Class: 9 في الصنف: 9

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم:  أبل انك

Applicant Address:One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of America

العنوان:  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، 
الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

Goods/Services:
Computers;  computer hardware;  wearable 
computer hardware;  handheld computers;  tablet 
computers;  telecommunications apparatus and 
instruments;  telephones;  mobile telephones;  
smart phones;  wireless communication devices 
for the transmission of voice, data, images, 
audio, video, and multimedia content;  network 
communication apparatus;  handheld digital 
electronic devices capable of providing access 
to the internet and for the sending, receiving, 
and storing telephone calls, electronic mail, and 
other digital data;  wearable digital electronic 
devices capable of providing access to the 
internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data;  smart watches;  wearable activity trackers;  
connected bracelets [measuring instruments];  
electronic book readers; computer software;  
computer software for setting up, configuring, 
operating or controlling mobile devices, mobile 
telephones, wearable devices, computers, 
computer peripherals, set top boxes, televisions, 
and audio and video players;  application 
development software; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي 

القابل للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب 
اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية 

والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  
أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات 

والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات 
الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 

الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول 
الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات 

الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات 
الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي 

تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها 

من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة 
النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛ 

قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛
البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل او تشغيل 

او التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة 
القابلة للبس والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 

بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون ومشغالت
الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات 

العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو
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computer game software;  downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia 
content;  computer peripheral devices;  
peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set 
top boxes, and audio and video players and 
recorders;  wearable computer peripherals;  
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones;  mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players 
and recorders;  accelerometers;  altimeters;  
distance measuring apparatus;  distance 
recording apparatus;  pedometer;  pressure 
measuring apparatus;  pressure indicators;  
monitors, display screens, head mounted 
displays, and headsets for use with computers, 
smart phones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, and audio and video 
players and recorders;  smart glasses;  3D 
spectacles;  eyeglasses;  sunglasses;  spectacle 
lenses;  optical glass;  optical goods;  optical 
apparatus and instruments;  cameras;  flashes 
for cameras;  display screens for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, and audio and video 
players and recorders;  keyboards, mice, mouse 
pads, printers, disk drives, and hard drives;  
sound recording and reproducing apparatus;  
digital audio and video players and recorders;  
audio speakers;  audio amplifiers and receivers;  
motor vehicle audio apparatus;  voice recording 
and voice recognition apparatus;  earphones;  
headphones;  microphones;  televisions;  
television receivers and monitors;  set top 
boxes;  radios;  radio transmitters and receivers;  
global positioning systems (GPS devices);  
navigational instruments;  remote controls 
for controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, audio 
and video players and recorders, televisions,

والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا 
والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ 
األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية  وسماعات االذن 
وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 

الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب 
القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها 

مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 

التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ 

أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات 
الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات 

مراقبة وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس 
وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف 

الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 

التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 
النظارات الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 

النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ 
المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ 

فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب وأجهزة 
الهاتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت 

والفيديو؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات 
فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت 
األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ 
اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة صوتية خاصة 

بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ 
سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة 
التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب 

الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ 
األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ 
م للتحكم بالحواسيب 

ّ
األدوات المالحية؛ أجهزة تحك

والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات 

الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة 
التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 
العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛
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speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems;  wearable devices 
for controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, audio 
and video players and recorders, televisions, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems;  data storage 
apparatus;  computer chips;  encoded credit 
cards and card readers;  electronic payment and 
point of transaction terminals;  encoded credit 
cards and card readers;  electronic payment 
and point of transaction terminals;  batteries;  
battery chargers;  electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods;  interfaces 
for computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders;  
protective films adapted for computer screens;  
covers, bags, cases, sleeves, straps and 
lanyards for computers, mobile telephones, 
mobile digital electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart 
glasses, earphones, headphones, set top boxes, 
and audio and video players and recorders;  
selfie sticks;  chargers for electronic cigarettes;  
electronic collars to train animals;  electronic 
agendas;  apparatus to check stamping mail;  
cash registers;  mechanisms for coin-operated 
apparatus;  dictating machines;  hemline 
markers;  voting machines;  electronic tags for 
goods;  prize selection machines;  facsimile 
machines;  weighing apparatus and instruments;  
measures;  electronic notice boards;  measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices];  integrated 
circuits;  amplifiers;  fluorescent screens;  
remote controls;  lights conducting filaments 
[optical fibers];  electric installations for 
the remote control of industrial operations;  
lightning arresters;  electrolyzers;  fire 
extinguishers;  radiological apparatus for

األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 

القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون 

ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض 
السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة 

تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ بطاقات االئتمان 
المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة 
في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان 

المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة 
في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ البطاريات؛ أجهزة 

شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك 
والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات 

االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها 
مع كافة المنتجات السابقة؛ واجهات بينية للحواسيب 

واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات 

الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية 

المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب 
والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب 
والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة 

واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس 

وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 
قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر 

اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ 
المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة لفحص البريد 

المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل 
بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت 
التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت 

اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ 
المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ 

الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ 
مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم عن 
بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ 

المنشآت الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات 
الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ 
طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ 
أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية 

المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛
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industrial purposes;  life saving apparatus and 
equipment;  whistle alarms;  animated cartoons;  
egg-candlers;  dog whistles;  decorative 
magnets;  electrified fences;  portable 
remote-controlled car retarders;  electrically 
heated socks;  electronic voice command 
and recognition apparatus for controlling 
the operations of consumer electronics 
devices and residential systems;  personal 
digital assistants;  heat regulating apparatus;  
thermostats;  monitors, sensors, and controls 
for air conditioning, heating, and ventilation 
devices and systems;  electric regulating 
apparatus;  electric light regulators (dimmers);  
lighting control apparatus;  electrical outlets;  
electrical and electronic switches;  alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems;  
smoke and carbon monoxide detectors;  electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows;  electric and electronic controls 
for garage doors;  residential security and 
surveillance systems. 

صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ 
معّوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد؛ 

الجوارب التي تحّمى كهربائًيا؛ األجهزة اإللكترونية ذات 
التحكم الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات 
تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني 
السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛  اجهزة تنظيم 

الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات الحرارة(؛  شاشات وأجهزة 
استشعار واجهزة تحكم ألجهزة  وانظمة تكييف الهواء 

والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات 
الضوء الكهربائية )خافتات الضوء(؛ اجهزة التحكم 

في اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية 
وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة 

اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف عن 
الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة 

باألبواب والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم 
كهربائية والكترونية ألبواب المرآب ؛ انظمة امن ومراقبة 

المباني السكنية. 

اشتراطات خاصة:حماية االلوان السكني الفاتح واالزق واالخضر الفاتح واالخضر المتوسط

( 307 )

Date:15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15

Trademark No.:37343 العالمة التجارية رقم:  37343

Class: 38 في الصنف: 38

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم:  أبل انك

Applicant Address:One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of America

العنوان:  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، 
الواليات المتحدة األمريكية  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Telecommunications;  broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable;  
subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means 
of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and 
cable;  video-on-demand transmission 
services;  matching users for the transfer of 
music, audio, video, and multimedia by means 
of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable;  
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services;  providing 
access to telecommunications networks, 
computer networks, the Internet, satellite 
communications, wireless communications 
networks, and cable;  providing access to 
websites, databases, electronic bulletin boards, 
on-line forums, directories, music, and video and 
audio programs;  communication by computer;  
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ بث ونقل وتدفق الصوت 

والبيانات والصور والموسيقى والمحتويات السمعية 
ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة والتلفزيون 
والراديو بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 
وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو 

وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ 
خدمات البث والنقل والتدفق الخاصة باالشتراك والدفع 

عند المشاهدة بواسطة شبكات االتصاالت السلكية 
والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار 
الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية 

والتلفزيون والكوابل؛ خدمات نقل محتويات الفيديو عند 
الطلب؛ مطابقة هوية المستخدمين لنقل الموسيقى 

والصوت والفيديو والوسائط المتعددة بواسطة شبكات 
االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب 

واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت 
الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات الهاتف والبريد 

االلكتروني والمراسلة االلكترونية والنقل االلكتروني 
للبيانات والمؤتمرات السمعية والمؤتمرات المرئية؛ توفير 

الدخول الى شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 
وشبكات الحاسوب واالنترنت واالتصاالت عبر األقمار 

الصناعية وشبكات االتصاالت الالسلكية والكوابل؛ توفير 
الدخول الى المواقع االلكترونية وقواعد البيانات ولوحات 

النشرات االلكترونية والمنتديات المباشرة )ان-الين( 
والفهارس والموسيقى وبرامج الفيديو والبرامج السمعية؛ 
االتصاالت بواسطة الحاسوب؛ خدمات تقديم المعلومات 

والمشورة واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره. 

اشتراطات خاصة:حماية االلوان السكني الفاتح واالزرق واالخضر الفاتح

( 308 )

Date:15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15

Trademark No.:37344 العالمة التجارية رقم:  37344

Class: 35 في الصنف: 35
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Applicant Name: The Jordan Educational Co. Ltd.  .بإسم:  ذو جوردان اديوكيشنال كومباني لميتد

Applicant Address:P.O. Box 383 Amman, Jordan العنوان:  ص.ب 383 عمان، االردن  

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:
Office and banking functions;  sales services 
including wholesale and retail services in the 
field of office requisites, office furniture, medical 
furniture, theatrical furniture, office partitions, 
computers, laptops, copying machines, printers, 
facsimile machines, printing ink, toners (ink) for 
photocopiers, document shredders, projectors,  
ATMs, notes and coins counters and sorters, 
note detectors, cheque sorters and processing 
equipment and systems, self-service and payment 
kiosks, plastic debit and credit card printing 
machines, ID and passport printers, inserting and 
enveloping machines, physical and electronic 
archiving machines and systems, Queue 
Management systems, safes, vault doors, safe 
deposit lockers, and all services related thereto to 
include repair and maintenance services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
االعمال المكتبية  والبنكية، خدمات البيع وتشمل 

خدمات البيع بالجملة والمفرق في مجال اللوازم المكتبية 
واالثاث المكتبي والطبي والمسرحي والقواطع المكتبية 
واجهزة الحاسوب واجهزة الحاسوب المحمولة وماكنات 

التصوير والطابعات واجهزة الفاكس وحبر الطباعة وحبر 
ماكنات التصوير وماكنات تفريم الورق واجهزة العرض 

والصرافات اآللية وماكنات عد وفرز النقد وكشف التزييف 
واجهزة قراءة وفرز الشيكات واجهزة الخدمات الذاتية 

والدفع واجهزة طباعة واصدار البطاقات البالستيكية 
والبطاقات االئتمانية واجهزة طباعة جوازات السفر 
واجهزة الطوي والتغليف ومعدات االرشفة وانظمة 
االرشفة االلكترونية وانظمة ادارة االنتظار واالنظمة 

االمنية والخزنات واالبواب المحصنة والقاصات االمنية 
وصناديق االمانات  وجميع الخدمات المتعلقة بما ذكر 

وتشمل خدمات التصليح والصيانة. 

( 309 )

Date:15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15

Trademark No.:37345 العالمة التجارية رقم:  37345

Class: 42 في الصنف: 42

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم:  أبل انك

Applicant Address:One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of America

العنوان:  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، 
الواليات المتحدة األمريكية  

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

عنوان التبليغ: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 
74، رام الله  - فلسطين
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Goods/Services:
Design and development of computer hardware, 
software, peripherals, and computer and video 
games;  computer hardware and software 
consulting services;  computer programming;  
design of computer databases;  electronic 
data storage;  cloud computing services;  
rental of computer hardware, software, 
and peripherals;  providing online non-
downloadable software;  consultation services 
for developing computer systems, databases 
and applications;  computer security and data 
security consultancy;  data encryption services;  
providing computer hardware or software 
information online;  maintenance, repair and 
updating of computer hardware, software, 
peripherals, and applications;  technical support 
services, diagnosing and troubleshooting of 
computer hardware and software problems, 
and computer help desk services;  website 
creation, design, and maintenance services;  
website hosting services;  providing search 
engines for obtaining data via the internet and 
other electronic communications networks;  
creating indexes of online information, sites 
and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks;  
cartography and mapping services;  providing 
an Internet portal allowing users to preview 
and download electronic books, publications, 
and other documents;  providing an Internet 
portal allowing users to preview and download 
electronic books, publications, and other 
documents;  scientific and technological 
services;  industrial design services;  industrial 
analysis and research services;  medical 
research;  medical laboratories;  information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية 
واألجهزة الطرفية المحلقة بالحواسيب وألعاب الحاسوب 

والفيديو؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالعتاد و 
البرمجيات الحاسوبية؛ برمجة الحاسوب؛ تصميم قواعد 
البيانات الحاسوبية؛ تخزين البيانات إلكترونيًا؛ خدمات 

الحوسبة السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 
واألجهزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة 

)ان-الين( غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية 
لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ 

االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن البيانات؛ 
خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن العتاد 

الحاسوبي والبرمجيات مباشرة )ان-الين(؛ صيانة وإصالح 
وتحديث العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية 

الملحقة والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص 
مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها 
وإصالحها وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء 
المواقع اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ خدمات 

استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث 
للحصول على البيانات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات 

التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة 
)ان-الين( والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة 
اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ خدمات 

رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير بوابة على اإلنترنت 
تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات 

وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ توفير بوابة على 
اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية 

والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ الخدمات 
العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ 

خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛ 
خدمات المختبرات الطبية؛ خدمات تقديم المعلومات 

والنصح واالستشارات المرتبطة بكل ما سبق ذكره. 

اشتراطات خاصة:حماية االلوان السكني الفاتح واالزرق واالخضر الفاتح واالخضر المتوسط
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( 310 )

Date:15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15

Trademark No.:37346 العالمة التجارية رقم:  37346

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Aroma- Bursa Meyve Sulari 
ve Gida Sanayi Anonim Sirketi 

بإسم:  اروما-بورصا ميف سوالري في غيدا ساناي انوميم 
سيركتي 

Applicant Address:Yenidogan OSB Mahallesi, 
Atatürk Caddesi, No:232/  Gursu, Bursa, Turkey                   

العنوان:  ينيدوغان او اس بي مهالسي كادسي، رقم 
232/، غورسو، بورسا، تركيا                     

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Beer;  preparations for making beer;  water, 
mineral water, soda water, tonic water;  all kinds 
of vegetable and fruit juices;  syrups and other 
preparations for making vegetable and fruit 
juices;  vegetable and fruit concentrates and 
extracts;  beverages in powder and granulated 
forms extracted from fruit and vegetables. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
شراب الشعير، مستحضرات لصنع شراب الشعير، المياه 

والمياه المعدنية ومياه الصودا ومياه التونك، جميع انواع 
عصائر الخضار الفواكه، الشراب ومستحضرات اخرى 

لصنع عصائر الخضار والفواكه، مركزات ومستخلصات 
الخضار والفواكه، مشروبات على شكل بودرة وحبيبات 

مستخصلة من الفواكه والخضار. 

( 311 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37348 العالمة التجارية رقم:  37348

Class: 4 في الصنف: 4

Applicant Name: George Suiliman Jeries Halteh بإسم:  جورج سليمان جريس حلته
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Applicant Address: George Suiliman Jeries 
Halteh/ Ramallah ein arik main st. beside 
algardenz super market jawaal 0598654311   

العنوان:  جورج سليمان جريس حلته/ رام الله - عين عريك 
- الشارع الرئيسي بجانب سوبر ماركت الجاردنز جوال 

    0598654311

Applicant for Correspondence: George 
Suiliman Jeries Halteh/ Ramallah ein arik 
main st. beside algardenz super market jawaal 
0598654311

عنوان التبليغ: جورج سليمان جريس حلته/ رام الله - عين 
عريك - الشارع الرئيسي بجانب سوبر ماركت الجاردنز 

جوال 0598654311 - فلسطين

Goods/Services:
coal

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الفحم

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

( 312 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37349 العالمة التجارية رقم:  37349

Class: 9 في الصنف: 9

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

Applicant Address:Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland

العنوان:  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا  

Applicant for Correspondence:  Saba &Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760-02  

فلسطين

Goods/Services:
Batteries for electronic cigarettes;  batteries 
for electronic devices that are used for heating 
tobacco, chargers for electronic devices that 
are used for heating tobacco;  USB chargers 
for electronic devices that are used for heating 
tobacco;  car chargers for electronic cigarettes;  
car chargers for devices that are used for 
heating tobacco;  battery chargers for electronic 
cigarettes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات األجهزة 

اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، أجهزة الشحن 
لألجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 

يو اس بي لألجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين 
التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن 

السيارات لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن 
بطاريات السجائر اإللكترونية 
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( 313 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37350 العالمة التجارية رقم:  37350

Class: 34 في الصنف: 34

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

Applicant Address:Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland

العنوان:  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 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&apos;  articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters;  
matches;  tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic 
devices and their parts for the purpose of 
heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation;  
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes;  electronic smoking devices;  
electronic cigarettes;  electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes;  electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol;  oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes;  
smoker&apos; s articles for electronic 
cigarettes;  parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34;  devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks;  electronic 
rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
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 

نة؛ 
ّ
ن وكذلك أعواد التبغ المسخ

ّ
السجائر والسيجار المسخ

علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن. 
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( 314 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37351 العالمة التجارية رقم:  37351

Class: 9 في الصنف: 9

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

Applicant Address:Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland

العنوان:  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا  

Applicant for Correspondence:  Saba &Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 - فلسطين

Goods/Services:
Batteries for electronic cigarettes;  batteries 
for electronic devices that are used for heating 
tobacco, chargers for electronic devices that 
are used for heating tobacco;  USB chargers 
for electronic devices that are used for heating 
tobacco;  car chargers for electronic cigarettes;  
car chargers for devices that are used for heating 
tobacco;  battery chargers for electronic cigarettes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات األجهزة 

اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ، أجهزة الشحن 
لألجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن 

يو اس بي لألجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين 
التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن 

السيارات لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن 
بطاريات السجائر اإللكترونية 

( 315 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37352 العالمة التجارية رقم:  37352

Class: 34 في الصنف: 34

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

Applicant Address:Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland

العنوان:  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل، سويسرا  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

عنوان التبليغ: سابا وشركاهم، رام الله، عمارة الميدان ط2، 
ص.ب 4472، هاتف 2989760 

فلسطين
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Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices;  tobacco, raw or 
manufactured;  tobacco products, including 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek;  snus;  tobacco 
substitutes (not for medical purposes);  
smokers&apos;  articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters;  
matches;  tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic 
devices and their parts for the purpose of 
heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation;  
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes;  electronic smoking devices;  
electronic cigarettes;  electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes;  electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol;  oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes;  
smoker&apos; s articles for electronic 
cigarettes;  parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34;  devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks;  electronic 
rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
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 

نة؛ 
ّ
ن وكذلك أعواد التبغ المسخ

ّ
السجائر والسيجار المسخ

علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن. 

( 316 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37358 العالمة التجارية رقم:  37358

Class: 12 في الصنف: 12

Applicant Name: Kia Motors Corporation  بإسم:  كيا موتورز كوربوريشن

Applicant Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu, Seoul, 06797, Republic of Korea

العنوان:   12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  
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Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property- TMP Agents Limited- 
green tower building- al-nuzha street- ramallah 
- P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد/ عمارة البرج االخضر- شارع النزهة- رام الله- 

ص ب 3800 البيرة   - فلسطين

Goods/Services:
Automobiles;  sports cars;  coach vans;  motor 
trucks;  motor buses;  electric cars;  robotic 
cars;  parts and  accessories for automobiles;  
electrically powered scooters;  hybrid power 
scooters;  mobility scooters;  driverless  cars 
[autonomous cars];  driverless cars;  automobile 
tires;  motorcycles;  parts and accessories for 
motorcycles;   electric bicycles;  electrically 
operated wheelchairs;  electric drives for 
vehicles;  motors and engines for land  vehicles;  
automatic transport vehicles;  civilian drones;  
baby strollers;  electric motors for motor cars;  
lane  departure warning systems for automobiles;  
vehicles for locomotion by land, air, water or rail;  
apparatus for  locomotion by land/air or water;  
land vehicles;  engine/motor/rubber belt and 
brake for land vehicles;   wheelchairs;  parachutes;  
tractors;  tricycles;  suspension shock absorbers 
for vehicles;  tractors for agricultural  purposes;  
couplings for land vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
سيارات؛ سيارات رياضية؛ شاحنات مدرب؛ شاحنات 
آلية؛ حافالت آلية؛ سيارات كهربائية؛ سيارات آلية؛ 

قطع غيار واكسسوارات للسيارات؛ سكوتر يعمل 
بالطاقة الكهربائية؛ سكوتر  يعمل بالطاقة الهجينة؛ 

سكوتر مستعملة للتنقل؛ سيارات بدون سائق )سيارات 
مستقلة(؛ سيارات بدون سائق؛ إطارات السيارات؛ دراجات 

نارية؛ قطع غيار واكسسوارات للدراجات النارية؛  دراجات 
كهربائية؛ كراسي متحركة تعمل بالكهرباء؛ محركات 
كهرائية للسيارات؛ محركات للمركبات البرية؛ مركبات 

النقل التلقائي؛ طائرات مدنية بدون طيار؛ عربات أطفال؛ 
محركات كهربائية  للسيارات؛ نظام تحذير تغيير المسلك 

للسيارات؛ مركبات للتنقل عن طريق البر، الجو، البحر، أو 
السكة؛ جهاز للتنقل عن طريق البر/ الجو أو البحر؛ مركبات 

برية؛ محرك/ محرك/ حزام مطاطي  وفرامل للمركبات البرية؛ 
كراسي متحركة؛ مظالت؛ جرارات؛ دراجات ذات الثالث 

عجال؛ ممتص صدمات نظام التعليق للسيارات؛ جرارات 
ألغراض زراعية؛ وصالت للمركبات البرية 

( 317 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37359 العالمة التجارية رقم:  37359

Class: 35 في الصنف: 35

Applicant Name: Kia Motors Corporation  بإسم:  كيا موتورز كوربوريشن

Applicant Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu, Seoul, 06797, Republic of Korea

العنوان:   12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ 
green tower building- al-nuzha street- ramallah- 
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد / عمارة البرج االخضر- شارع النزهة- رام الله- 

ص ب 3800 البيرة   - فلسطين
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Goods/Services:
Providing business and marketing information;  
advertising;  organisation of exhibitions for 
 commercial/promotional and publicity purposes;  
demonstration of goods;  sales promotion 
for others;   providing of job information;  
compilation of information into computer 
databases;  import-export agency  services;  
office functions;  auctioneering;  secretarial 
services;  rental of vending machines;  arranging 
 subscriptions to information media;  wholesale 
services for automobiles;  retail services for 
automobiles;   wholesale services for parts and 
accessories for automobiles;  retail services for 
parts and accessories for  automobiles;  business 
intermediary services relating to mail order by 
telecommunications;  wholesale services  for used 
automobiles;  retail services for used automobiles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات تقديم معلومات التسويق واالعمال؛ خدمات 
الدعاية؛ تنظيم المعارض ألغراض تجارية/ترويجية 

ودعائية؛ عرض البضائع؛ ترويج المبيعات لآلخرين؛ توفير 
معلومات الوظيفة؛ تجميع  المعلومات في قواعد بيانات 
الكمبيوتر؛ خدمات وكالة االستيراد والتصدير؛ النشاط 

المكتبي؛ خدمات المزادات العلنية؛ خدمات السكرتارية؛ 
استئجار آالت البيع؛ ترتيب االشتراكات لوسائل  اإلعالم؛ 

خدمات البيع بالجملة للسيارات؛ خدمات البيع التجزئة 
للسيارات؛ خدمات البيع بالجملة لقطع الغيار والملحقات 

السيارات؛ خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بطلب 
البريد عن  طريق االتصاالت؛ خدمات البيع بالجملة 

للسيارات المستعملة؛ خدمات البيع التجزئة للسيارات 
المستعملة 

( 318 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37360 العالمة التجارية رقم:  37360

Class: 37 في الصنف: 37

Applicant Name: Kia Motors Corporation  بإسم:  كيا موتورز كوربوريشن

Applicant Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu, Seoul, 06797, Republic of Korea

العنوان:   12، هيولوينغ-رو، سيوشو-غو، سيؤول، 06797، 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ 
green tower building- al-nuzha street- ramallah- 
P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنوان التبليغ: ابوغزالة انتلكتشوال بروبرتي- تي ام بي 
اجنتس لمتد/عمارة البرج االخضر- شارع النزهة- رام الله- 

ص ب 3800 البيرة   - فلسطين

Goods/Services:
Garage services for the maintenance and repair 
of motor vehicles  ;   vehicle repair services;  
repair or  maintenance of motor automobile 
parts;  providing information relating to the 
repair or maintenance of  automobiles;  motor

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات المرآب لصيانة وإصالح المركبات؛ خدمات إصالح 
المركبات؛ إصالح أو صيانة قطع غيار السيارات؛ خدمات 
توفير المعلومات المتعلقة بإصالح أو صيانة السيارات؛

خدمات صيانة  وإصالح المركبات؛ تصليح لوازم السيارات؛
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vehicle maintenance and repair;  automobile 
supplies repair;  vehicle maintenance;  vehicle 
 battery charging;  vehicle battery changing;  
fueling of hydrogen gas for vehicles;  repair 
of braking devices;   battery management;  
installation, maintenance and repair of batteries 
and accumulators;  recharging of  batteries 
and accumulators;  maintenance of electrical 
installations;  rental of cleaning apparatus;  
automobile  cleaning and car washing;  disinfecting 
for vehicles;  laundering;  tuning of motor vehicles 

صيانة المركبات؛ شحن بطارية السيارة؛ تغيير بطارية 
السيارة؛ تزويد غاز الهيدروجين للمركبات؛ إصالح أجهزة 

الكبح؛ نظام إدارة البطارية؛ تركيب  وصيانة وإصالح 
البطاريات والمراكم؛ إعادة شحن البطاريات والمراكم؛ 

صيانة التركيبات الكهربائية؛ تأجير أجهزة التنظيف؛ 
تنظيف المركبات وغسيل السيارات؛ تطهير للمركبات؛ 

غسيل؛ ضبط  محركات السيارات 

( 319 )

Date:16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16

Trademark No.:37361 العالمة التجارية رقم:  37361

Class: 3 في الصنف: 3

Applicant Name: Mohammad Imad 
Mohammad Jaradat

بإسم:  محمد عماد محمد جرادات        

Applicant Address:Mohammad Imad 
Mohammad Jaradat/ Jenin / Al-Nafaa Complex 
/ Ground floor/ jawwal 0537100029/ Email:  
Wwgt.co@gmail.com   

العنوان:  محمد عماد محمد جرادات/ جنين / مجمع النفاع 
التجاري / الطابق االرضي/ جوال: 0597100029     

Applicant for Correspondence:  Mohammad 
Imad Mohammad Jaradat/ Jenin / Al-Nafaa 
Complex / Ground floor/ jawwal 0537100029/ 
Email:  Wwgt.co@gmail.com

عنوان التبليغ: محمد عماد محمد جرادات/ جنين / مجمع 
النفاع التجاري / الطابق االرضي/ جوال: 0597100029 

فلسطين

Goods/Services:
Abrasive cloth ,Abrasive paper, 
Abrasives*,Adhesives for affixing false hair, 
Adhesives for cosmetic purposesAfter-shave 
lotion , Air (canned pressurized -) for cleaning 
and dusting purposes,Alkali (Volatile-) 
[ammonia] [detergent] Almond milk for cosmetic 
purposes, Almond oil, Almond soap, Alum 
stones [antiseptic], Amber [perfume] Ammonia 
[volatile alkali]

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
قماش سحج )سنفرة( ورق سحج )سنفرة( مواد سحج 

)سنفرة( الواصق لتثبيت الشعر المستعار الواصق لغايات 
التجميل غسول الوشن( لما بعد الحالقة هواء مضغوط 

للتنظيف وإزالة الغبار مادة قلوية متطايرة ]أمونيا 
]منظف[ التجميل حليب اللوز ألغراض زيت اللوز صابون 

اللوز حجر الشبة مطهر[
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[detergent], Antiperspirant soap, Antiperspirants 
[toiletries], Antistatic preparations for 
household purposes, Aromatics [essential oils], 
Ash (Volcanic — ) for cleaning , Astringents 
for cosmetic purposes
Badian essence, Bark (Quillaia —) for washing, 
Bath salts, not for medical purposes
Baths (Cosmetic preparations for—) , Beard 
dyes, Beauty masks , Bergamot oil , Beverages 
(Flavorings [flavourings] for—) [essential 
oils] , Bleaching (Leather—) preparations 
, Bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic pur- poses, Bleaching preparations 
[laundry], Bleaching salts, Bleaching soda, 
Blueing (Laundry—), Blueing for laundry
Bluing for laundry, Boot cream, Boot polish,. 
Breath freshening sprays, Brightening 
chemicals (Color-[colour—] —)for house-, 
hold purposes [laundry],Cake flavourings 
[essential oils],Cakes of toilet soap
Canned pressurized air for cleaning and dusting 
purposes, Carbides of metal [abrasives]
Cedarwood (Essential oils of—), Chalk 
(Cleaning—) Citron (Essential oils of—) 
,Cleaning chalk, Cleaning dentures 
(Preparations for—), Cleaning preparations
Cleaning waste pipes (Preparations for-), 
Cleansing milk for toilet purposes, Cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, 
Cobblers’ wax,Colorants for toilet purposes, 
Color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry], Color-removing 
preparations, Colour-brightening chemicals 
for household purposes [laundry], Colour-
removing preparations, Corundum [abrasive], 
Cosmetic kits Cosmetic preparations for 
slimming purposes, Cosmetics, Cosmetics for 
animals, Cotton sticks for cosmetic purposes 
Cotton wool for cosmetic purposes, Creams 
(Cosmetic—), Creams (Skin whitening—), 
Creams for leather, Degreasers other than 
for use in manufacturing processes, Dental 
bleaching gels, Dentifrices, Denture polishes, 
Dentures ( Preparations for cleaning—), 
Deodorant soap, Deodorants for personal use,

کهرمان ]عطر[ أمونيا لمادة قلوية متطايرة منظف[ صابون 
مضاد للعرق مضادات للعرق )مواد تواليت( مستحضرات 

مضادة للشواش للغايات المنزلية عطور أزيوت عطرية[ 
رماد بركاني للتنظيف قابضات لالوعية ألغراض التجميل، 
عطر باديان الحاء الكالجة للغسيل أمالح إستحمام ليست 

لغايات طبية مستحضرات تجميلية لإلستحمام أصباغ 
اللحي أقنعة تجميلية زيت البرغموت منكهات للمشروبات 

ازيوت عطرية[ مستحضرات قصر الجلد المدبوغ 
مستحضرات قصر لمزيالت ألوان لغايات التجميل

مستحضرات قصر األقمشة الغسيل المالبس[ أمالح 
قصارة صودا قصارة | نيلة للغسيل )الصبغة الزرقاء( | 
نيلة للغسيل )الصبغة الزرقاء( نيلة للغسيل )الصبغة 

الزرقاء( كريمات لألحذية ملمعات لألحذية رذاذات إلنعاش 
رائحة الفم كيماويات لتنصيع األلوان للغايات المنزلية 
اللغسيل[ الغبارو منكهات للكعك ازيوت عطرية[ قطع 

من صابون الزينة هواء معلب مضغوط لغايات التنظيف 
ونفض كربيدات المعادن )مواد سحج لسنفرة( زيوت 
عطرية من خشب األرز، طباشير تنظيف زيوت عطرية 

من الكباد طباشير تنظيف مستحضرات التنظيف أطقم 
األسنان مستحضرات تنظيف مستحضرات التنظيف 

أنابيب الصرف حليب منظف لغايات التواليت قطع 
قماش مشربة بمنظفات للتنظيف شمع اإلسكافي 

ملونات لغايات الزينة كيماويات لتنصيع األلوان لغايات 
منزلية )غسيل وكي[ مستحضرات إزالة األلوان كيماويات 

لتنصيع األلوان لغايات منزلية اللغسيل[ مستحضرات 
إزالة األلوان کوراندم )مادة سحج )سنفرة(( أطقم تجميل 

مستحضرات تجميل لغايات التنحيف مستحضرات 
تجميل مستحضرات تجميل للحيوانات أعواد قطن 

ألغراض التجميل غزل قطني ألغراض التجميل كريمات 
تجميلية البشرة كريمات لتبييض كريمات للجلد 

المدبوغ مزيالت دهون بخالف المستخدمة في العمليات 
التصنيعية األسنان جل لتبييض منظفات أسنان ملمعات 
أطقم األسنان مستحضرات تنظيف أطقم األسنان صابون 
إلزالة الروائح الكريهة مزيالت الروائح الكريهة لإلستخدام 
الشخصي مزيالت شعر مستحضرات إزالة الشعر منظفات 

بخالف المستخدمة في العمليات التصنيعية ولغايات 
طبية، ديامانتين لمادة سحج )سنفرة([ صابون مطهر 

مستحضرات التنظيف المصارف المغلقة مستحضرات 
التنظيف الجاف أصباغ تجميلية ماء الكولونيا مسحوق 

سحج )سنفرة( قماش سحج )سنفرة( ورق سحج )سنفرة( 
خالصات اثيرية زيوت عطرية خالصات
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Depilatories, Depilatory preparations.
Detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, 
Diamantine [abrasive]
Disinfectant soap, Drains preparations 
(Clearing blocked—), Dry-cleaning 
preparations, Dyes (Cosmetic—), Eau de 
Cologne, Emery, Emery cloth, Emery paper, 
Essences (Ethereal—), Essential oils, Ethereal, 
essences ,Ethereal oils, Extracts of flowers 
[perfumes], Eyebrow cosmetics, Eyebrow 
pencils, Eyelashes (Adhesives for affixing 
false—), Eyelashes (Cosmetic preparations 
for—), Eyelashes (False—)
Fabric softeners for laundry use, False 
eyelashes, False hair (Adhesives for affixing-), 
False nails, Flavorings for beverages [essential 
oils], Flavourings for beverages [essential 
oils], Flavourings for cakes [essential oils], 
Floor wax Floor wax removers [scouring 
preparations], Floors (Non-slipping liquids 
for-), Floors (Non-slipping wax for-), Flower 
perfumes (Bases for—), Flowers (Extracts 
of—) [perfumes], Foot perspiration (Soap 
for—) Fumigation preparations [perfumes], 
Furbishing preparations, Gaultheria oil, Gels 
(Dental bleaching-), Geraniol
Glass cloth, Glass paper,Glaze (Laundry—), 
Greases for cosmetic purposes, Grinding 
preparations, Hair colorants, Hair dyes, Hair 
lotions, Hair spray, Hair waving preparations, 
Heliotropine, Hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes Lavender oil, Lavender water, Leather 
(Creams for -), Leather bleaching preparations, 
Leather preservatives [polishes]
Leaves of plants (Preparations to make shiny 
the-), Lemon (Essential oils of-).
Linen (Sachets for perfuming -) Lipsticks, 
Liquids for floors (Non-slipping-), Lotions 
(Tissues impregnated with cosmetic—), Lotions 
for cosmetic purposes, Make-up, Make-up 
powder, Make-up preparations Hypochloride 
(Potassium-), Incense, Ionone [perfumery], 
Jasmine oil, Javelle water, Jelly (Petroleum—) 
for cosmetic purposes, Jewellers› rouge, Joss 
sticks, Kits (Cosmetic-), Lacquer-

أثيرية زيوت أثيرية خالصات زهور إعطورا مستحضرات 
تجميل الحواجب أقالم الحواجب الواصق لتثبيت الرموش 
المستعارة مستحضرات تجميل للرموش رموش مستعارة.

ملينات لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي رموش 
مستعارة الواصق لتثبيت الشعر المستعار اظافر 

مستعارة منكهات للمشروبات أزيوت عطرية[ منكهات 
للمشروبات ازيوت عطرية[ منكهات للكعك لزيوت عطرية[ 

شمع األرضيات | مزيالت شمع األرضيات مستحضرات 
جلي[ اسوائل غير إنزالقية لألرضيات شمع غير إنزالقي 

لالرضيات عناصر أساسية العطور الزهور خالصات زهور 
إعطورا صابون لتعرق األقدام مستحضرات تبخير اعطورا 
مستحضرات تلميع زيت الغلتيرية، االسنان جل تبييض 

جيرانيول قماش زجاج )للسنفرة( ورق زجاج )للسنفرة( 
ملمع للغسيل والكي، التجميل مواد دهنية ألغراض 

مستحضرات جلخ ملونات للشعر أصباغ للشعر
غسوالت )لوشن( للشعر رذاذ )سبراي( للشعر مستحضرات 

تجعيد الشعر هليوتروبين ، لتجميل بيروكسيد 
الهيدروجين الغراض هيبوكلوريد البوتاسيوم بخور 

أيونون عطر[ زيت الياسمين ماء جافيل هالم االغراض 
التجميل أحمر لصقل الجواهر | اعواد بخور | أطقم 

تجميل،مستحضرات إزالة الالكيه قاصر للغسيل والكي 
| نيلة للغسيل )الصبغة الزرقاء(، ملمع للغسيل والكي 

مستحضرات للغسيل والكي مستحضرات نقع الغسيل 
والكي انشا الغسيل شمع الغسيل زيت الخزامى ماء 

الخزامى كريمات للجلد المدبوغ مستحضرات قصر الجلد 
المدبوغ مواد حافظة للجلد المدبوغ للمعات(، مستحضرات 

لتلميع اوراق النباتات، الزيوت عطرية من الليمون
اكياس معطرة للبياضات، طالء الشفاه،  سوائل الانزالقية 

لالرضيات، مناديل ورقية مشربة بغسوالت الوشن( 
تجميلية،  غسوالت )لوشن( ألغراض التجميل،  مكياج 

مساحيق مكياج مستحضرات مكياج مستحضرات إزالة 
المكياج مسكرة أقنعة تجميلية صابون طبي حليب منظف 

لغايات الزينة خالصة النعناع لزيت عطريا نعناع لصناعة 
العطور | شمع للشوارب

غسوالت للفم ليست لغايات طبية مسك الصناعة العطور[ 
شمع للشوارب مستحضرات العناية باألظافر ملمع أظافر 
طالء أظافر أظافر مستعارة مبطالت تجعيد الشعر الدائم 

سوائل مانعة لألنزالق على البالط شموع مانعة لالنزالق 
على البالط
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removing preparations, Laundry bleach, 
Laundry blueing, Laundry glaze, Laundry 
preparations,Laundry soaking preparations, 
Laundry starch, Laundry wax
Make-up removing preparations, Mascara, 
Masks (Beauty—), Medicated soap, Milk 
(Cleansing —)for toilet purposes, Mint essence 
[essential oil], Mint for perfumery, Moustache 
wax, Mouth washes, not for medical purposes
Musk [perfumery], Mustache wax, Nail care 
preparations, Nail polish, Nail varnish, Nails 
(False—) Neutralizers for permanent waving, 
Non-slipping liquids for floors, Non-slipping 
wax for floors Oil of turpentine for degreasing, 
Oils for cleaning purposes, Oils for cosmetic 
purposes, Oils for perfumes and scents, Oils for 
toilet purposes, Paint stripping preparations, 
Parquet floor wax, Pastes for razor strops, Pencils 
(Cosmetic-), Pencils (Eyebrow-), Perfumery, 
Perfumes, Permanent waving (Neutralizers 
for-), Petroleum jelly for cosmetic purposes, 
Pets (Shampoos for-), Plants (Preparations to 
make shiny the leaves of-), Polish for furniture 
and flooring Polishes (Denture-), Polishing 
creams, Polishing paper, Polishing preparations, 
Polishing rouge, Polishing stones Polishing 
wax, Pomades for cosmetic purposes, Potpourris 
[fragrances], Powder (Make-up-), Preservatives 
for leather [polishes]. Pumice stone, Quillaia 
bark for washing, Razor strops (Pastes for-), 
Removers (Floor wax-) [scouring preparations]
Rose oil, Rouge (Jewellers’—), Rust removing 
preparations, Sachets for perfuming linen, 
Safrol, Sandcloth Sandpaper, Scale removing 
preparations for household purposes, Scented 
water, Scented wood, Scouring solutions 
Shampoos, Shampoos for pets, Sharpening 
preparations, Shaving preparations, Shaving soap 
Shaving stones, antiseptic, Shining preparations 
[polish], Shiny (preparations to make the leaves 
of plants-) Shoe cream, Shoe polish, Shoe wax, 
Shoemakers’ wax, Silicon carbide [abrasive], 
Skin care (Cosmetic preparations for—), 
Skin whitening creams, Slimming purposes 
(Cosmetic preparations for-), Smoothing 
preparations [starching]

إلزالة الدهون زيت التربنتين زيوت لغايات التنظيف | 
زيوت لغايات التجميل زيوت للعطور والروائح

الزينة زيوت ألغراض مستحضرات إزالة الدهان شمع 
لالرضيات الخشبية المزخرفة معاجين لشحذ أمواس 

الحالقة أقالم تجميلية أقالم الحواجب عطور
عطور

مبطالت تجعيد الشعر الدائم هالم ألغراض التجميل 
شامبو للحيوانات األليفة مستحضرات لتلميع ورق النبات 
ملمع لألثاث واألرضيات ملمعات أطقم األسنان | كريمات 

صقل ورق صقل مستحضرات صقل | أحمر صقل
حجارة صقل شمع صقل | مراهم ألغراض التجميل 

مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة لروائح طيبة[ 
مساحيق مكياج مواد حافظة للجلد المدبوغ ملعمات

حجر الخفاف الحاء الكالجة للغسيل معاجين لشحذ 
أمواس الحالقة مزيالت شمع األرضيات لمستحضرات 

جلي[ زيت الورد أحمر لصقل الجواهر مستحضرات إزالة 
الصدأ أكياس معطرة للبياضات سفرول قماش سحج 

)سنفرة( ورق سحج )للسنفرة( مستحضرات إلزالة القشور 
للغايات المنزلية ماء معطر خشب معطر جلي محاليل 

شامبو، شامبو للحيوانات األليفة مستحضرات سن )شحذ( 
مستحضرات حالقة صابون حالقة حجارة حالقة مطهرة 
مستحضرات تلميع ملمعات( مستحضرات لتلميع ورق 

النباتات كريمات لألحذية ملمعات لألحذية شمع لألحذية 
شمع الحذائين كربيد السليكون مادة سحج )سنفرة( 

مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة
البشرة كريمات تبيض مستحضرات تجميل االغراض 
التنحيف مستحضرات تنعيم لتنشية[ حجارة تنعيم 
مستحضرات نقع الغسيل صابون صابون مضاد للعرق 

قطع من الصابون | صابون إلزالة الروائح الكريهة
صابون مطهر صابون لتنصيع النسيج صابون التعرق 

األقدام صودا تبييض غسول قلوي من الصودا منعمات 
لألقمشة تستخدم للغسيل رذاذات إلنعاش رائحة الفم، 
مزيالت البقع انشا اللغسيل والكي، ملمع نشوي للغسيل 

والكي مستحضرات الوقاية من الشمس مستحضرات 
اإلسمرار البشرة بالتعرض للشمس لمستحضرات تجميل[ 
أعواد قطن لمواد تواليت( شمع الخياطين مسحوق التالك 

للزينة تربينات إزيوت عطرية[
 مناديل ورقية مشربة بغسوالت الوشن( تجميلية كولونيا 

مواد تواليت
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Smoothing stones, Soaking laundry 
(Preparations for—), Soap, Soap 
(Antiperspirant— ), Soap (Cakes of)
Soap (Deodorant—), Soap (Disinfectant-), 
Soap for brightening textile, Soap for foot 
perspiration Soda (Bleaching—), Soda lye, 
Softeners (Fabric-) for laundry use, Sprays 
(Breath freshening-) Stain removers, Starch 
for laundry purposes, Starch glaze for Laundry 
purposes, Sunscreen preparations Sun-tanning 
preparations [cosmetics], Swabs [toiletries], 
Tailors› wax, Talcum powder, for toilet use 
Terpenes [essential oils] ,Tissues impregnated 
with cosmetic lotions, Toilet water, Toiletries, 
Transfers (Decorative —)for cosmetic purposes
Tripoli stone for polishing, Turpentine, for 
degreasing, Varnish (Nail—), Varnish-removing 
preparations Volatile alkali [ammonia] 
[detergent], Volcanic ash for cleaning, 
Wallpaper cleaning preparations Washing 
preparations, Washing soda, for cleaning, Waste 
pipes (Preparations for cleaning—), Waving 
preparations for the hair, Wax (Cobblers’ -), 
Wax (Depilatory-), Wax (Laundry-), Wax 
(Moustache-) Wax (Parquet floor-), Wax 
(Polishing-), Wax (Tailors’ -), Wax for floors 
(Non-slipping-), Waxes for leather Whitening 
the skin (Cream for-), Whiting, Windscreen 
cleaning liquids, Windshield cleaning liquids. 

ألغراض التجميل رسوم زينة للشف حجر طرابلسي 
للصقل تربنتين إلزالة الدهون طالء أظافر مستحضرات 

إزالة الطالء مادة قلوية متطايرة ]أمونيا[ ]منظف[ 
رماد بركاني للتنظيف مستحضرات تنظيف ورق 

الجدران مستحضرات غسيال صودا الغسيل للتنظيف 
مستحضرات التنظيف أنابيب الصرف مستحضرات 

تجعيد الشعر شمع اإلسكافي شمع ازالة الشعر شمع 
الغسيل شمع للشوارب شمع األرضيات الخشبية المزخرفة 

شمع صقل شمع الخياطين شمع غير إنزالفي لالرضيات 
شمع للجلد المدبوغ

كريمات لتبييض البشرة مسحوق طباشير نقي للتجميل 
سوائل لتنظيف زجاج السيارات | سوائل لتنظيف زجاج 

السيارات

( 320 )

Date:17/12/2019 التاريخ: 2019/12/17

Trademark No.:37362 العالمة التجارية رقم:  37362

Class: 44 في الصنف: 44

Applicant Name: Fatmeh Khalil mohammad 
dar-hamdan 

بإسم:  فاطمة خليل محمد دار حمدان 

Applicant Address:ramllah/albireh العنوان:  رام الله / البيرة  
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Applicant for Correspondence:  Enjaz office for 
legal consaltant/ ramallah/  Alarsal/ Alabsi bld/ 
fl 7 /jawwal  0568438410

عنوان التبليغ: مكتب انجاز للمحاماة / رام الله / األرسال / 
عمارة العبسي / ط 7 / جوال 0568438410

فلسطين

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

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

الحيوانات، خدمات الزراعة والبستنة والغابات. 

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

( 321 )

Date:17/12/2019 التاريخ: 2019/12/17

Trademark No.:37363 العالمة التجارية رقم:  37363

Class: 32 في الصنف: 32

Applicant Name: Almuthalath company for 
bottling health water

بإسم:  شركة المثلث لتعبئة المياه الصحية

Applicant Address:jenin - Aljalameh       العنوان:  جنين - الجلمة

Applicant for Correspondence:  Advocate 
Mohammad Farahti office/jenin - Aladel 
bulding -fourth floor/ jawwal  0598108160

عنوان التبليغ: مكتب المحامي محمد فراحتي/ جنين - 
عمارة العدل - الطابق الرابع /جوال رقم: 0598108160

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Aerated water, Mineral water (beverages ( , 
Mineral water (preparations for making ) , 
Seltzer water , Soda water , Tabel water s, water 
(Lithia ( , water (Seltzer(,  

مياه غازية، مياه معدنية ) مشروبات ( ، مستحضرات 
لتحضير المياه المعدنية، ماء معدني فوار، ماء الصودا، 

مياه الشرب الصحية ) ماء الينابيع (، ماء الليثيا، مياه 
طبيعية فوارة
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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: 21375

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 21375

In class 29 في الصنف 29

Has Changed /or Correction his name
From: Fromageries Bel
TO: BEL
BEL

قد غير/ او صحح اسمه
من :  فروماجري بيل

الى : بيل  
بيل

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: 21375

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 21375

In class 29 في الصنف 29

Has changed his addres
From:BEL
TO:BEL
2 Allee de Longchamp 92150 Suresnes,France.

قد غير عنوانه 
من : بيل
 الى: بيل

2 شارع لونغشامب 92150، سوريسن، فرنسا

نشر - تعديل إسم المالك

نشر - تعديل عنوان المالك
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نشر - التجديد

رقم 
العالمة

اسم مالك العالمة الصنف
تاريخ انتهاء 

الحماية

2893 شركة جلوري للمواد الالصقة م.خ.م 1 2029/09/10

3541 ذي جوردان ايديوكوشنال كو. لتد. 20 2030/06/21

3542 ذي جوردان ايديوكوشنال كو. لتد. 20 2030/06/21

3543 ذي جوردان ايديوكوشنال كو. لتد. 9 2030/06/21

3544 ذي جوردان ايديوكوشنال كو. لتد. 9 2030/06/21

3545 ذي جوردان ايديوكوشنال كو. لتد. 16 2030/06/21

3546 ذي جوردان ايديوكوشنال كو. لتد. 16 2030/06/21

6545 شركة فواز الزبيبي وإخوانه 29 2033/08/11

6619 آيريش ديستيالرز ليمتد 33 2033/11/24

6674 ريوبي أل تي دي 6 2033/12/27

6675 ريوبي أل تي دي 7 2033/12/27

6682 جنرال اليكتريك كومباني 17 2033/12/30

6683 جنرال اليكتريك كومباني 16 2033/12/30

6684 جنرال اليكتريك كومباني 10 2033/12/30

6686 جنرال اليكتريك كومباني 12 2033/12/30

6687 جنرال اليكتريك كومباني 1 2033/12/30

6688 جنرال اليكتريك كومباني 9 2033/12/30

6690 جنرال اليكتريك كومباني 7 2033/12/30

6694 جنرال اليكتريك كومباني 1 2033/12/30

6703 فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسيشن 36 2034/07/01

6704 فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسيشن 36 2034/07/01
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6705 فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسيشن 36 2034/07/01

6714 اريديوم ستاليت ال ال سي 38 2034/01/14

6715 ارزنيميتيلويرك دريسيدن جي ام بي اتش 5 2034/11/01

6734 نوفارتيس اي جي 5 2033/12/22

6841 ولف اويل كوربوريشن ان في 4 2034/02/03

6875 بييره فابره ميديكامنت 5 2034/03/21

6877 بيره فابره ميديكامنت 5 2034/03/21

6948 ليزا فري يت كمباجني 30 2034/03/04

7163 ابوت بروداكتس اوبيريشنز ايه جي 5 2034/06/07

7331 مارس انكوربوريتد 30 2034/09/14

7352 مارس إنكوربوريتد 30 2034/09/14

7406 إكســون موبيل كوربوريشـن 1 2034/11/10

7407 إكسون موبيل كوربوريشن 2 2034/11/10

7408 إكسون موبيل كوربوريشن 3 2034/11/10

7409 إكسون موبيل كوربوريشن 4 2034/11/10

7410 إكسون موبيل كوربوريشن 5 2034/11/10

7411 إكسون موبيل كوربوريشن 6 2034/11/10

7412 إكسون موبيل كوربوريشن 7 2034/11/10

7413 إكسون موبيل كوربوريشن 8 2034/11/10

7414 إكسون موبيل كوربوريشن 9 2034/11/10

7415 إكسون موبيل كوربوريشن 10 2034/11/10

7416 إكسون موبيل كوربوريشن 11 2034/11/10

7417 إكسون موبيل كوربوريشن 1 2034/11/10

7418 إكسون موبيل كوربوريشن 13 2034/11/10

7419 إكسون موبيل كوربوريشن 14 2034/11/10

7420 إكسون موبيل كوربوريشن 15 2034/11/10
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7421 إكسون موبيل كوربوريشن 16 2034/11/10

7422 إكسون موبيل كوربوريشن 17 2034/11/10

7423 إكسون موبيل كوربوريشن 18 2034/11/10

7424 إكســون موبيل كوربوريشـن 19 2034/11/10

7425 إكسون موبيل كوربوريشن 20 2034/11/10

7426 إكسون موبيل كوربوريشن 21 2034/11/10

7427 إكسون موبيل كوربوريشن 22 2034/11/10

7428 إكسون موبيل كوربوريشن 23 2034/11/10

7429 إكسون موبيل كوربوريشن 24 2034/11/10

7430 إكسون موبيل كوربوريشن 25 2034/11/10

7431 إكسون موبيل كوربوريشن 26 2034/11/10

7432 إكسون موبيل كوربوريشن 27 2034/11/10

7433 إكسون موبيل كوربوريشن 28 2034/11/10

7434 إكسون موبيل كوربوريشن 29 2034/11/10

7435 إكسون موبيل كوربوريشن 30 2034/11/10

7436 إكسون موبيل كوربوريشن 31 2034/11/10

7437 إكسون موبيل كوربوريشن 32 2034/11/10

7438 إكسون موبيل كوربوريشن 33 2034/11/10

7439 إكسون موبيل كوربوريشن 34 2034/11/10

7440 إكسون موبيل كوربوريشن 35 2034/11/10

7441 إكسون موبيل كوربوريشن 36 2034/11/10

7442 إكسون موبيل كوربوريشن 37 2034/11/10

7443 إكسون موبيل كوربوريشن 38 2034/11/10

7444 إكسون موبيل كوربوريشن 39 2034/11/10

7445 إكسون موبيل كوربوريشن 40 2034/11/10

7446 إكسون موبيل كوربوريشن 41 2034/11/10
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7447 إكسون موبيل كوربوريشن 42 2034/11/10

14116 شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي المساهمة الخصوصية المحدودة 38 2028/09/23

15152 فايز حمدي داوود قواسمة 25 2029/08/07

15715 وسيم محمد ياسر محمد سعيد مرقة 3 2029/12/22

15885 شركة االخوة المتحدون لالستثمار والتسويق م.خ.م. 30 2030/02/24

15896 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 30 2030/02/25

15947 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 29 2030/10/03

15948 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 30 2030/10/03

15953 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 30 2030/10/03

15963 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 32 2030/10/03

15966 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 29 2030/10/03

15967 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 29 2030/10/03

16363 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 32 2030/06/29

16364 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 30 2030/06/29

16367 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 30 2030/06/29

16370 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 30 2030/06/29

16377 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 29 2030/06/29

16382 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 29 2030/06/29

16383 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 29 2030/06/29

16384 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 29 2030/06/29

16471 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 29 2030/07/15

16472 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 30 2030/07/15

16473 شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.م 32 2030/07/15

17198 »نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتعمل أيضا باسم نيسان موتور كو.، ليمتد(« 37 2031/02/18
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17330 شركة فوكس ويزل ليمتد 35 2031/03/17

17539 شركة تارجت للهندسة والمقاوالت 1 2031/04/28

17773 شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية 30 2031/06/15

18366 ماجدة يوسف الياس جادالله 30 2031/11/25

18638 اياد محمد عطية كرامه 30 2032/01/31

19704 شركة المصنوعات الورقية م . خ . م 35 2032/09/27

19705 شركة المصنوعات الورقية م . خ . م 18 2032/09/27

20671 رشاد محمد رشاد صدر 30 2033/03/22

21368 أسكس كوربوريشن 25 2033/07/25

21379 اشرف سليمان امين ابو منشار 6 2033/07/26

21533 يوسف محمود محمد نصار 3 2033/04/09

21535 يوسف محمود محمد نصار 3 2033/04/09

21635 األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق المساهمة الخصوصية المحدودة 32 2033/09/18

21663 شركة صن تكس للصناعة واالستثمار مساهمة خصوصية 5 2033/09/24

21676 شركة فيجن اند فيجوالز للدعاية المرئية م.خ.م 35 2033/09/27

21677 شركة فيجن اند فيجوالز للدعاية المرئية م.خ.م 35 2033/09/30

21732 يوسف محمود محمد نصار 21 2033/10/15

21733 يوسف محمود محمد نصار 5 2033/10/15

21806 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 30 2033/06/11

21828 شركة بيدر لالعمار والتطوير المساهمة الخصوصية المحدودة 37 2033/12/11

21830 عبيدة انور دويات 30 2033/12/11

21842 »اي اف كيو ام, برايفيت ستيشتينغ« 41 2033/11/13

21875 أحمد ممدوح حامد وشريكة مصنع نفرتاري 3 2033/11/18

21876 أحمد ممدوح حامد وشريكة مصنع نفرتاري 5 2033/11/18
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21878 شركة اورينت للتجارة والتسويق 3 2033/11/21

21898 اندفكو ليميتد 3 2033/11/26

21899 اندفكو ليميتد 35 2033/11/26

21932 شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية 30 2033/02/12

21933 ارال فودز امبا 30 2033/03/12

21934 ارال فودز امبا 29 2033/03/12

21935 ارال فودز امبا 32 2033/03/12

21938 ارال فودز امبا 29 2033/03/12

21944 شركة بنك فلسطين م.ع.م 36 2033/04/12

21945 شركة بنك فلسطين م.ع.م 36 2033/04/12

21946 شركة بنك فلسطين م.ع.م 36 2033/04/12

21947 شركة بنك فلسطين م.ع.م 36 2033/04/12

21964 »نوفاروز-برودوتوس اليمينتاريس, اس.ايه.« 30 2033/04/12

21968 »نوفاروز-برودوتوس اليمينتاريس, اس.ايه.« 30 2033/04/12

21973 »نوفاروز-برودوتوس اليمينتاريس, اس.ايه.« 35 2033/04/12

21987 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12

21989 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12

21990 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12

21991 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 35 2033/11/12

21992 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12

21993 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12

21994 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12

21995 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12

21996 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12
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21998 شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 36 2033/11/12

22014 شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية 32 2033/12/13

22015 شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية 32 2033/12/13

22016 شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية 30 2033/12/13

22019 أوغست ستورك كيه جي 30 2033/12/13

22020 اديب ماهر اديب الجنيدي 30 2033/12/13

22030 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 29 2033/12/18

22031 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 30 2033/12/18

22032 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 32 2033/12/18

22046 شركة موبايل الوطنيةالفلسطينية لالتصاالت 38 2033/12/23

22057 شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية 29 2033/12/23

22092 »شاندونغ يونغتاي كيميكال غروب.، كو.، ليمتد./شركة ذات مسؤولية 
محدودة منظمة وقائمة تحت قوانين الصين الشعبية«

12 2033/12/23

22095 تيسير عبد السميع عبد الجبار ابو داوود 43 2033/12/26

22118 عمر امين عايش 29 2033/12/31

22123 »وسترن يونيون هولدينغز ، اينك« 36 2033/12/31

22127 شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية 29 2034/06/01

22136 رياض احمد سعيد ظاهر 3 2034/08/01

22142 شركة هوم تاتش الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة 24 2034/08/01

22143 شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني 36 2034/08/01

22145 شركة الشافعي لالجهزة الكهربائية واالدوات المنزلية 9 2034/01/13

22160 نوافارتس ايه جي 5 2034/01/14

22166 ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 38 2034/01/20

22168 ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 35 2034/01/20

22169 ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 16 2034/01/20
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22170 ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م 41 2034/01/20

22173 سويجييت جيدا ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 30 2034/01/20

22174 سويجييت جيدا ساناي في تيكاريت انيونيوم سيركتي 32 2034/01/20

22175 سويجييت جيدا ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 29 2034/01/20

22195 حمدي عبد الحميد طالب الحرباوي 11 2034/01/22

22196 حمدي عبد الحميد طالب الحرباوي 7 2034/01/22

22198 شركة بال بور للهندسة والتعهدات االلكترونية 9 2034/01/22

22199 9 شركة بال بور للهندسة والتعهدات االلكترونية 2034/01/22

22214 اباوت ديابتيس كاري اي ان سي. ) ا ديالوير كوربريشين ( 5 2034/01/27

22215 اباوت ديابتيس كاري اي ان سي. ) ا ديالوير كوربريشين ( 10 2034/01/27

22217 ذا كوكاكوال كومباني 32 2034/01/27

22218 شركة جنى العصرية لالستثمار 6 2034/01/27

22346 زهير محمد راجح دويكات 3 2034/12/02

22353 شيفا فرانشايزز لميتد. 43 2034/02/13

22354 شيفا فرانشايزز لميتد. 30 2034/02/13

22396 اياد صالح عبد الله حمودة / مركز الشخص المهم 41 2034/02/24

22403 ليو فارما ايه/اس 10 2034/02/25

22407 ليو فارما ايه/اس 5 2034/02/25

22417 ليو فارما ايه/اس 3 2034/02/25

22428 بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه 30 2034/02/25

22429 بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه 30 2034/02/25

22432 سانفوي. 10 2034/02/27

22516 فياكوم إنترناشونال انك . 32 2034/03/14

22527 الزوراء لتجارة التبغ والدخان 16 2034/03/18
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22528 الزوراء لتجارة التبغ والدخان 34 2034/03/18

22529 الزوراء لتجارة التبغ والدخان 35 2034/03/18

22530 الزوراء لتجارة التبغ والدخان 43 2034/03/18

22795 المؤسسة العامة للحي الثقافي 18 2034/04/28

22796 »ص . ب 22899 الدوحة ، قطر« 35 2034/04/28

22797 »ص . ب 22899 الدوحة ، قطر« 41 2034/04/28

22931 آبوت بيولوجيكالز بي.في. 5 2034/05/13

23160 جو. فيل. فون ايكين جي ام بي اتش 34 2034/06/26

23203 إكسون موبيل كوربوريشن 1 2034/07/14

23204 إكسون موبيل كوربوريشن 4 2034/07/14

23205 إكسون موبيل كوربوريشن 16 2034/07/14

23206 إكسون موبيل كوربوريشن 35 2034/07/14

23207 إكسون موبيل كوربوريشن 41 2034/07/14

23658 تشاينا توباكو هونان إندستريال كو. ليمتد 34 2034/10/21

23979 شركة مازا انترناشيونال ذ.م.م. 32 2034/12/19

24009 شركة ادخنة النخلة ش.م.م. 34 2034/12/24
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( 1 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 1504

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 1504

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland (whose address is: 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في:- 2018/12/27 

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 2 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 1515

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
1515

نشر - نقل ملكية
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In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland (whose address is: 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 3 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 1624

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 1624

In class : 21 في الصنف : 21

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Nader Abed Alrhem Jalal AL Tameme
Address : Nader Abed Alrhem Jalal AL 
Tameme (whose address is: hebron)
TO:  Khazaf Al Tamimi Company
Address : hebron
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 20/10/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : نادر عبد الرحيم عبد الكريم جالل تميمي  

العنوان : نادر عبد الرحيم عبد الكريم جالل تميمي 
)وعنوانه: الخليل(

الى: شركة خزف التميمي العادية العامة
العنوان : الخليل

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/10/20  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



264 2020/3/5العــدد الثـالثـون

( 4 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that 
the owner of the following trademarks No: 1624

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 1624

In class : 21 في الصنف : 21

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Abd alraheam altameami wawladoh 
Address : Abd alraheam altameami wawladoh  
(whose address is: Hebron )
TO:  Nader Abed Alrhem Jalal AL Tameme
Address : hebron
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 29/11/1997
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : عبد الرحيم جالل التميمي واوالده  

العنوان : عبد الرحيم جالل التميمي واوالده )وعنوانه: 
الخليل (

الى: نادر عبد الرحيم عبد الكريم جالل تميمي
العنوان : الخليل

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 1997/11/29  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 5 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2190

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 2190

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited .
Address : Reckitt & Colman (Overseas) Limited . 
(whose address is: Danson Lane, Hull, England HU8 
7DS.)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  Home 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت اند كولمان ) اوفيرسيز( ليمتد.  

العنوان : ريكيت اند كولمان ) اوفيرسيز( ليمتد. )وعنوانه: 
دانسون لين، هول، انجالند اتش يو 8 7دي اس(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 6 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2312

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
2312

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing Company 
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company  (whose address is: Corner House, 20 
Parliament Streetm Hamiltone, Bermuda.)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونستريت مانيوفاكتورنج كومباني  

العنوان : ذا كونستريت مانيوفاكتورنج كومباني )وعنوانه: 
كورنير هاوس، 20 بارليمنت ستريت، هاميلتون بورمودا (
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 7 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2379

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
2379

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 8 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2386

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
2386

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited 
(whose address is: Danson Lane, Hull, HU87DS, 
England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 
اتش، المملكة المتحدة

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 9 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2387

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 2387
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In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 
اتش، المملكة المتحدة

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 10 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2388

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
2388

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 11 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2389

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
2389

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 12 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2390

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
2390

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 13 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2831

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 2831

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: : Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : : Reckitt & Colman (Overseas) Limited 
(whose address is: Dansom Lane, Hull HU8 7DS, 
England )
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد )وعنوانه: 
دانسون لين هيل هيو 8 7 دي اس انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 14 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 2832

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 2832
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In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: : Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, England )
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد )وعنوانه: 
دانسون لين هيل هيو 8 7 دي اس انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 15 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 3429

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 3429

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited 
and Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  Home 
Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited 
(whose address is: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, 
England) and Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited (whose address is: 103-105 Bath 
Road, Slough, Berkshire, SL13UH, United Kingdom)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL 
13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد و 

ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  
العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 

)وعنوانه: انجلترا( و ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين 
هوم لميتد )وعنوانه: 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، 

اس ال13يو اتش، المملكة المتحدة(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 16 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 3431

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
3431

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 17 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 3435

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 3435

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: انجلترا(
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 18 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 3991

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 3991

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland (whose address is: 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 19 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 4137

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 4137
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In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 20 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 4185

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
4185

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 
اتش، المملكة المتحدة

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 21 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 4186

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 4186

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 22 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 4187

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
4187

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 23 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 4188

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 4188

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: Danson Lane, Hull, 
HU87DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفر سيس ( ليميتد 
)وعنوانه: دنسوم الن , هال اتش يو 8 7 دي اس , المملكة 

المتحدة (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 24 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 5080

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 5080
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In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: CADBURY IRELAND LIMITED
Address : CADBURY IRELAND LIMITED 
(whose address is: Malahide Road, Coolok, 
Dublin 5, Republic of Ireland)
TO:  Kraft Foods Ireland Intellectual Property 
Limited
Address : Malahide Road, Coolock, Dublin 5, 
Ireland
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 24/03/2011
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : كادبوري ايرالند ليميتد  

العنوان : كادبوري ايرالند ليميتد )وعنوانه:  مالهيد رود، 
كلوك، دوبلين 5 ، ريبوبليك اف ايرالند.(

الى: كرافت فودز ايرلندا انتلكتشوال بروبرتي لميتد
العنوان : ماالهايد رود، كولوك، دبلن 5 ، ايرلندا.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2011/03/24  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 25 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 5837

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
5837

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: : Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, England )
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد )وعنوانه: 
دانسون لين هيل هيو 8 7 دي اس انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 26 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 5838

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 5838

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: : Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : : Reckitt & Colman (Overseas) Limited 
(whose address is: Dansom Lane, Hull HU8 7DS, 
England )
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد )وعنوانه: 
دانسون لين هيل هيو 8 7 دي اس انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 27 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 5839

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 5839

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: : Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : : Reckitt & Colman (Overseas) Limited 
(whose address is: Dansom Lane, Hull HU8 7DS, 
England )

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد )وعنوانه: 
دانسون لين هيل هيو 8 7 دي اس انجلترا(
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 28 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 5840

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 5840

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: : Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, England )
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد )وعنوانه: 
دانسون لين هيل هيو 8 7 دي اس انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 29 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 6519

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 6519
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In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From:  Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address :  Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد )وعنوانه: 
انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 30 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 7076

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 7076

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited 
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited  (whose address is: A British Company 
Dansom ;ane, HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفرسيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفرسيس ( ليميتد 
)وعنوانه: أيه بريتش كومباني دانسون الن, اتش يو 8 7 

دي اس انجلترا (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 31 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 7077

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 7077

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited 
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited  (whose address is: A British Company 
Dansom ;ane, HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفرسيس ( ليميتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفرسيس ( ليميتد 
)وعنوانه: أيه بريتش كومباني دانسون الن, اتش يو 8 7 

دي اس انجلترا (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 32 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 7736

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 7736

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS,)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكت اند كولمان ) اوفرسيز( ليمتد  

العنوان : ريكت اند كولمان ) اوفرسيز( ليمتد )وعنوانه: 
إنجلترا.(
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 33 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 7737

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 7737

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas) Limited 
(whose address is: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS,)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكت اند كولمان ) اوفرسيز( ليمتد  

العنوان : ريكت اند كولمان ) اوفرسيز( ليمتد )وعنوانه: 
إنجلترا.(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 34 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 8911

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 8911
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In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: AstraZeneca AB,
Address : AstraZeneca AB, (whose address is: 
S151 85 Sodertalje, Sweden)
TO:  Aspen Global Incorporated
Address : GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal 
Roads, Grand Bay, Mauritius
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 25/2/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : استرازينسا آي بي  

العنوان : استرازينسا آي بي )وعنوانه: اس 151 85 
سوديرتاجي سويدن(

الى: أسبن غلوبل انكوربوريتد
العنوان : جي بي اس بالزا، تقاطع ال ساليت اند رويال رودز، 

غراند بيه، موريشيوس
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2019/2/25  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 35 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 9099

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 9099

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman ( Overseas ) Limited
Address : Reckitt & Colman ( Overseas ) 
Limited (whose address is: A British Company 
Dansom ;ane, HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت آند كولمان ) أوفرسيس ( ليمتد  

العنوان : ريكيت آند كولمان ) أوفرسيس ( ليمتد 
)وعنوانه: أيه بريتش كومباني دانسون الن, اتش يو 8 7 

دي اس انجلترا (
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 36 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 9132

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 9132

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From:  Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address :  Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, England )
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان )أوفرسيس( ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان )أوفرسيس( ليمتد )وعنوانه: 
دانسون لين هيل هيو 8 7 دي اس انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 37 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 9782

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 9782

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From:  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED 
Address :  RECKITT & COLMAN 
(OVERSEAS) LIMITED  (whose address is: 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد  

العنوان : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد )وعنوانه: 
دانسوم الن هول اتش يو 8 7 دي اس انجالند(
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 38 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 10144

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 10144

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland (whose address is: Swan Building, 3rd 
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business Prak, 
Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 39 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 10345

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
10345
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In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From:  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED 
Address :  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED  (whose address is: Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد  

العنوان : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد )وعنوانه: 
دانسوم الن هول اتش يو 8 7 دي اس انجالند(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 40 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 10346

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
10346

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From:  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED 
Address :  RECKITT & COLMAN 
(OVERSEAS) LIMITED  (whose address is: 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد  

العنوان : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد )وعنوانه: 
دانسوم الن هول اتش يو 8 7 دي اس انجالند(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 41 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 10347

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 10347

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From:  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED 
Address :  RECKITT & COLMAN 
(OVERSEAS) LIMITED  (whose address is: 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ركت اند كولمان )اوفر سيز( ليمتد  

العنوان : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد )وعنوانه: 
دانسوم الن هول اتش يو 8 7 دي اس انجالند(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 42 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 10348

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 10348

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: : Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, England )

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد  

العنوان : روكيت أند كولمان أوفر سيز ليمتد )وعنوانه: 
دانسون لين هيل هيو 8 7 دي اس انجلترا(
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 

يو اتش، المملكة المتحدة 
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 43 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 10349

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 10349

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From:  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED 
Address :  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED  (whose address is: Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد  

العنوان : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد )وعنوانه: 
دانسوم الن هول اتش يو 8 7 دي اس انجالند(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 44 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 10350

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
10350
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In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From:  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED 
Address :  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED  (whose address is: Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد  

العنوان : ركت اند كولمان )اوفر سيز(ليمتد )وعنوانه: 
دانسوم الن هول اتش يو 8 7 دي اس انجالند(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 45 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 13338

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 1333

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Cadbury Egypt Group for Food 
Industries S.A.E
Address : Cadbury Egypt Group for Food 
Industries S.A.E (whose address is: 2nd 
Industrial Zone B2, Plot No: A/4, 10th of 
Ramadan City, Sharkeya, Egypt)
TO:  Kraft Foods Egypt S.A.E.
Address : First Industrial Zone A1 10th of 
Ramadan City, Sharkeya, Egypt
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 24/7/2012
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : كادبوري ايجبت غروب فور فود اندستريز اس.أ.اي.  

العنوان : كادبوري ايجبت غروب فور فود اندستريز 
اس.أ.اي. )وعنوانه: 2 اندستريال زون بي 2، بلوت نو: أ/4، 

10 اوف رمضان سيتي، شرقية، مصر(
الى: كرافت مصر لالغذية ش.م.م

العنوان : المنطقة الصناعية االولى ايه 1، مدينة العاشر 
من رمضان، الشرقية، مصر

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2012/7/24  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 46 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 18039

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 18039

In class : 4 في الصنف : 4

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفير سيز( ليمتيد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفير سيز( ليمتيد 
)وعنوانه: دانسوم لين، هال، أتش يو8 7دي أس، إنجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 47 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 18040

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 18040

In class : 11 في الصنف : 11

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفير سيز( ليمتيد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفير سيز( ليمتيد 
)وعنوانه: دانسوم لين، هال، أتش يو8 7دي أس، إنجلترا(
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 48 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 18371

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 18371

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) Limited 
(whose address is: Dansom Lane, Hull, HU8 
7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 49 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 18380

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
18380
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In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 50 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 19592

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 19592

In class : 34 في الصنف : 34

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Al-Zawra’a for Tobacco and Cigarettes 
Trading
Address : Al-Zawra’a for Tobacco and 
Cigarettes Trading (whose address is: P.O. Box 
941936, Amman 11194, Jordan)
TO:  ALMass International Ltd (a corporation 
organized and existing under the laws of British 
Virgin Islands)
Address : British Virgin Islands
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 9/8/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه: ص.ب 
941936، عمان 11194، المملكة األردنية الهاشمية(

الى: الماس العالمية م م ح  )شركة مسجلة وقائمة وفقا  
لقوانين جزر العذراء البريطانية (
العنوان : جزر العذراء البريطانية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/9  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 51 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 19594

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 19594

In class : 34 في الصنف : 34

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Al-Zawra’a for Tobacco and Cigarettes 
Trading
Address : Al-Zawra’a for Tobacco and 
Cigarettes Trading (whose address is: P.O. Box 
941936, Amman 11194, Jordan)
TO:  ALMass International Ltd (a corporation 
organized and existing under the laws of British 
Virgin Islands)
Address : British Virgin Islands
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 9/8/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه: ص.ب 
941936، عمان 11194، المملكة األردنية الهاشمية(

الى: الماس العالمية م م ح  )شركة مسجلة وقائمة وفقا  
لقوانين جزر العذراء البريطانية (
العنوان : جزر العذراء البريطانية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/9  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 52 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 21883

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 21883

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Saadeldeen & Co., LLC.
Address : Saadeldeen & Co., LLC. (whose 
address is: Amman , Jordan)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة سعد الدين وشركاه ذ.م.م.  

العنوان : شركة سعد الدين وشركاه ذ.م.م. )وعنوانه: عمان 
االردن(
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TO:  Abdelnasir Fathe Sadeldeen
Address : nablus   
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 21/8/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين
العنوان : نابلس    

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/21  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 53 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 22878

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 22878

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 54 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 22879

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 22879
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In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 55 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 22880

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 22880

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 56 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 22881

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 22881

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL 13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(
الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد

العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال 13 
يو اتش، المملكة المتحدة 

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/31  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 57 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 23002

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 23002

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(
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TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 58 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 23003

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 23003

In class : 11 في الصنف : 11

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) Limited 
(whose address is: Dansom Lane, Hull, HU8 
7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 59 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 23004

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 23004
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In class : 4 في الصنف : 4

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 60 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 23024

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 23024

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Address : Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited (whose address is: Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, England)
TO:  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene  
Home Limited
Address : 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL13UH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 31/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد  

العنوان : ريكيت أند كولمان )أوفرسيز( لميتد )وعنوانه: 
دانسوم لين، هل، اتش يو8 7دي اس، انجلترا(

الى: ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد
العنوان : 103-105 باث رود، سالو، بيركشاير، اس ال13يو 

اتش، المملكة المتحدة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/31  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 61 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 24350

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 24350

In class : 34 في الصنف : 34

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Al-Zawra’a for Tobacco and Cigarettes 
Trading
Address : Al-Zawra’a for Tobacco and 
Cigarettes Trading (whose address is: P.O. Box 
941936, Amman 11194, Jordan)
TO:  ALMass International Ltd (a corporation 
organized and existing under the laws of British 
Virgin Islands)
Address : British Virgin Islands
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
9/8/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه: ص.ب 
941936، عمان 11194، المملكة األردنية الهاشمية(

الى: الماس العالمية م م ح  )شركة مسجلة وقائمة وفقا  
لقوانين جزر العذراء البريطانية (
العنوان : جزر العذراء البريطانية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/9  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 62 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 25218

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 25218

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland (whose address is: 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda)

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
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TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني
العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 

ايالند، كو. كورك، ايرلندا
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 في:- 2018/12/27  
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 

سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 63 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 26094

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 26094

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: The Gillette Company
Address : The Gillette Company (whose address 
is: One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America)
TO:  The Gillette Company LLC
Address : One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127, United States of America
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
1/9/2016
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا جيليت كومبني  

العنوان : ذا جيليت كومبني )وعنوانه: وان جيليت بارك، 
بوسطن، ماساشوسيتس 02127، الواليات المتحدة 

األمريكية(
الى: ذا جيليت كومباني ال ال سي

العنوان : ون جيليت بارك، بوسطن، ماساتشوستس 
02127، الواليات المتحدة االمريكية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2016/9/1  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 64 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 26108

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 26108
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In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland (whose address is: 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 65 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 26109

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 26109

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland (whose address is: 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 66 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 26279

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 26279

In class : 34 في الصنف : 34

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Al-Zawra’a for Tobacco and Cigarettes 
Trading
Address : Al-Zawra’a for Tobacco and 
Cigarettes Trading (whose address is: P.O. Box 
941936, Amman 11194, Jordan)
TO:  ALMass International Ltd (a corporation 
organized and existing under the laws of British 
Virgin Islands)
Address : British Virgin Islands
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 9/8/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

العنوان : الزوراء لتجارة التبغ والدخان )وعنوانه: ص.ب 
941936، عمان 11194، المملكة األردنية الهاشمية(

الى: الماس العالمية م م ح  )شركة مسجلة وقائمة وفقا  
لقوانين جزر العذراء البريطانية (
العنوان : جزر العذراء البريطانية

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/9  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 67 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 27610

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 27610

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  
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Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland (whose address is: 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 68 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 29465

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
29465

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland (whose address is: 
Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business 
Prak, Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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( 69 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 29852

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 29852

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland
Address : The Concentrate Manufacturing Company 
of Ireland (whose address is: Swan Building, 3rd 
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12, Bermuda)
TO:  Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
Address : 5 Eastgate Road, Eastgate Business Prak, 
Little Island, Co.Cork, Irelan
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
27/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنوان : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف 
إيرلند )وعنوانه: سوان بيلدينغ، 3رد فلور، 26 فيكتوريا 

ستريت، هاميلتون اتش ام 12، برمودا(
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنوان : 5 ايستجيت رود، ايستجيت بيزنس بارك، ليتيل 
ايالند، كو. كورك، ايرلندا

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 70 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 30628

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 30628

In class : 34 في الصنف : 34

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 

From: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd. and Naher Alurdon Company for Tobacco 
Industries Ltd.
Address : Audeh for Imports and Distribution 
Co. Ltd. (whose address is: 2nd floor - Kanaan

من : شركة عوده لالستيراد والتوزيع م.خ.م. و شركة نهر 
االردن لصناعة التوباكو م.خ.م.  

العنوان : شركة عوده لالستيراد والتوزيع م.خ.م. )وعنوانه: 
الطابق الثاني، عمارة كنعان الخوري، الشارع الرئيسي،
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Al-Khoury Building, Main Street, Ramallah, 
West Bank, Palestine) and Naher Alurdon 
Company for Tobacco Industries Ltd. (whose 
address is: AL-Khoury Building, Main Street, 
Ramallah, West Bank, Palestine)
TO:  Jordan River Tobacco Manufacturing Co.
Address : 2nd floor - Kanaan Al-Khoury 
Building, Main Street, Ramallah, West Bank, 
Palestine
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 9/10/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

رام الله، الضفة الغربية، فلسطين( و شركة نهر االردن 
لصناعة التوباكو م.خ.م. )وعنوانه: عمارة كنعان الخوري، 

الطابق الثاني، الشارع الرئيسي، رام الله(
الى: شركة نهر االردن لصناعة التوباكو م.خ.م.

العنوان : عمارة كنعان الخوري، الطابق الثاني، الشارع 
الرئيسي، رام الله

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/10/9  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.

( 71 )
Notification of

Trademark Assignment
إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law 
No. (33) of 1952 and its amendments, I 
hereby declare that the owner of the following 
trademarks No: 30629

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:- 30629

In class : 34 في الصنف : 34

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.
Address : Audeh for Imports and Distribution 
Co. Ltd. (whose address is: 2nd floor - Kanaan 
Al-Khoury Building, Main Street, Ramallah, 
West Bank, Palestine)
TO:  Jordan River Tobacco Manufacturing Co.
Address : 2nd floor - Kanaan Al-Khoury 
Building, Main Street, Ramallah, West Bank, 
Palestine
As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 9/10/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عوده لالستيراد والتوزيع م.خ.م.  

العنوان : شركة عوده لالستيراد والتوزيع م.خ.م. )وعنوانه: 
الطابق الثاني، عمارة كنعان الخوري، الشارع الرئيسي، رام 

الله، الضفة الغربية، فلسطين(
الى: شركة نهر االردن لصناعة التوباكو م.خ.م.

العنوان : عمارة كنعان الخوري، الطابق الثاني، الشارع 
الرئيسي، رام الله

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/10/9  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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