
ون
الث

لث
وا

د 
اح

لو
د ا

عد
ال

ني
وط

د ال
ـــا

ص
قت

 اإل
ارة

وز

العدد الواحد والثالثون

تاريخ االصدار )2020/7/2(

ية
اع

صن
 ال

ية
لك

لم
ة ا

جل
م

31

+970 2 2981207/8

www.mne.gov.ps info@mne.gov.ps

+970 2 2977010 / 11 / 12 P.O. Box 1629



إعالن رقم ) 4 ( 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 

باعتراضه  يتقدم  أن  المعترض  وعلى  اإلعالن.  هذا  نشر 

خالل  لألصول   
ً
وفقا التجارية  العالمات  مسجل  إلى   

ً
مكتوبا

إجراء  لنا  ليتسنى  اعتراضه  أسباب  فيه   
ً
مبينا المذكور  األجل 

المقتضى القانوني.

رجاء جواعدة

مسجل العالمات التجارية
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(1)

 

Date :16/01/2018 التاريخ: 2018/01/16 

Trademark No.:32880 العالمة التجارية رقم: 32880 

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Nujoud Yahya Ibrahim Al Hamed بإسم  : نجود يحيى ابراهيم الحامد

Applicant Address :Nablus Almakhafeh Emaret 
Alforeke 

العنوان  : نابلس المخفية عمارة الفوريكي

Applicant for Correspondence:  Nablus Almakhafeh 
Emaret Alforeke 

عنوان التبليغ :  نابلس المخفية عمارة الفوريكي
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions

خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه االعمــال وتفعيــل النشــاط 
لمكتبــي ا

(2)

 

Date :16/01/2018 التاريخ: 2018/01/16 

Trademark No.:32882 العالمة التجارية رقم: 32882 

Class: 44 في الصنف: 44   

Applicant Name: Nujoud Yahya Ibrahim Al Hamed بإسم  : نجود يحيى ابراهيم الحامد

Applicant Address :Nablus Almakhafeh Emaret 
Alforeke 

العنوان  : نابلس المخفية عمارة الفوريكي

Applicant for Correspondence:  Nablus Almakhafeh 
Emaret Alforeke 

عنوان التبليغ :  نابلس المخفية عمارة الفوريكي
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services.

خدمــات طبيــة , خدمــات بيطيــرة , خدمــات العنايــة بصحــة وجمــال 
الكائنــات البشــرية والحيوانــات , خدمــات الزراعــة والبســتنة والغابــات. 
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(3)

 

Date :15/04/2018 التاريخ: 2018/04/15 

Trademark No.:33498 العالمة التجارية رقم: 33498 

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Saleh Abdulaziz Babaker Sons Co. 
For Trading & Contracting

بإسم  : شركة ابناء صالح عبد العزيز بابكر للتجارة والتعهدات

Applicant Address :P.O. Box 20561 Riyadh 11465 
Saudi Arabia

العنــوان   : ص ب 20561 الريــاض 11465 اللمملكــة العربيــة 
الســعودية

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property/ Nablus- palestine- rafedia st/ jawwal 
building/ 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة/ نابلــس 
-رفيديــا - عمــارة جــوال الطابــق الســادس                       / تلفــون 

رقــم09 - / 2389202ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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 .              

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

الثلــج.

(4)

 

Date :24/12/2018 التاريخ: 2018/12/24 

Trademark No.:35099 العالمة التجارية رقم: 35099 

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: mohammad abdel rauf ahmad eid                                                                                                                     بإسم  : محمد عبد الرؤوف  احمد عيد

Applicant Address :Nablus share al adel amaret al 
barqawi   

العنوان  : نابلس شارع العدل عمارة البرقاوي     

Applicant for Correspondence:  Nablus share al adel 
amaret al barqawi

عنوان التبليغ :  نابلس شارع العدل عمارة البرقاوي 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

clothes مابس
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(5)

 

Date :07/02/2019 التاريخ: 2019/02/07 

Trademark No.:35374 العالمة التجارية رقم: 35374 

Class: 1 في الصنف: 1   

Applicant Name: Sharekat Al Sabi International 
Altijariya Mosahama Khososiya  

بإســم  : شــركة الســبع انترناشــيونال التجاريــة مســاهمة 
صيــة خصو

Applicant Address :Qalqilia Shar’e Alsab’e       العنوان  : قلقيلية  شارع السبع

Applicant for Correspondence:  Qalqilia Shar’e Alsab’e عنوان التبليغ :  قلقيلية  شارع السبع

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Agriculture (Manure for) , Calcium cyanamide [fer-
tilizer] , Chemicals (Agricultural-), except fungicides, 
weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides , 
Compost , Emulsifiers , Fish meal fertilizers , Humus 
, Humus top dressing  , Nitrogenous fertilizers , Phos-
phates [fertilisers] , Phosphoric acid , Seaweeds [fertil-
izers] , Slag [fertilisers] , Superphosphates [fertilisers]

ســماد للزراعــة ، ســياناميد الكالســيوم) ســماد ، ( كيماويــات زراعيــة 
عــدا مبيــدات الفطريــات واألعشــاب الضــارة والحشــائش والحشــرات 
والطفيليــات ، ســماد طبيعــي ، مســتحلبات ، أســمدة مــن وجبــات الســمك  
 ،دبــال ، ســماد دبالــي ســطحي ، أســمدة نيتروجينيــة ، فســفات) ســماد(  
 ،حمــض الفســفوريك ، طحالــب بحريــة) أســمدة ، ( خبــث) ســماد ، ( ســوبر 

ــمدة(   ــفات) أس فس

(6)

 

Date :09/05/2019 التاريخ: 2019/05/09 

Trademark No.:35983 العالمة التجارية رقم: 35983 

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name:  shareket abu leal letrjaret wasena’et 
al mawad alghth’eyah 

بإسم  : شركة ابو ليل لتجارة وصناعة المواد الغذائيه

Applicant Address :nablus - bet ieba - jawwal 
:0598070679   

العنوان  : نابلس - بيت ايبا جوال0598070679 :     

Applicant for Correspondence:  nablus - bet ieba - 
jawwal :0598070679

عنوان التبليغ :  نابلس - بيت ايبا جوال0598070679 : 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 



5 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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.

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

الثلــج. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية اسم العائلة

(7)

 

Date :04/07/2019 التاريخ: 2019/07/04 

Trademark No.:36412 العالمة التجارية رقم: 36412   

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: BASSAM FOOD STUFF COMPANY بإسم  : شركة البسام للمواد الغذائية

Applicant Address :RAMALLA         0599211216العنوان  : رام الله بيرزيت شارع المطاحن

Applicant for Correspondence:  AL KHALIL عنــوان التبليــغ :  مؤسســة خليــل جــال التميمــي للمحاســبة 
واالستشــارات الضريبيــة الخليــل عيــن ســارة بــرج خالــد ط3 

فلســطين  0599676885

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

FLAKES MADE OF CORN OR POTATO FOWER رقائق مصنوعة من طحين الذرة اوالبطاط
اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق 
ــة  ــومات  الوصفي ــارات والرس ــات والعب ــتخدام الكلم ــق باس ــة المطل الحماي

واألرقــام ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(8)

 

Date :23/07/2019 التاريخ: 2019/07/23 

Trademark No.:36509 العالمة التجارية رقم: 36509   

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: Sharkeet Al Hamoudeh Lil lmantojat 
Al ghethayah W Al zrayyeh W Al Synaeeah W 
Elsthmaryya 

بإســم  : شــركة الحمــودة للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة 
والصناعيــة واالســتثمارية 

Applicant Address :Al Suoaher Al Sharqya- palestine العنوان  : السواحرة الشرقية - فلسطين  
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Applicant for Correspondence:  Adv Alaa Jaffal-  Plaza 
Mall Building - Al Bireh floor 6 

ــوع - عمــارة  عنــوان التبليــغ :  المحامــي عــاء جفــال - البيــرة - البال
ــازا مــول - ط6 ب

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Meat, fish, poultry, fishing, potato chips, snacks, ex-
tracts of meat, fruits and vegetables, preserved and 
dried and fried and baked and cooked, gels (jelly) and 
jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products, edible, 
meat hamburgers, chips, potato chips containing maize, 
sauces dunking, cheese to sauces dipping form, cheese, 
potato chips, Crockett,Milk, fillets soft (fillet), foods 
prepared from fish, fruit salad, pickled cucumber, mush-
room Mahfouz, Canned olives, onions Mahfouz, pick-
les, pies fried potatoes, sausage, paste sausage, curdled 
milk (yogurt). Tahini, dates, vegetable soup preparations 

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،رقائــق البطاطــا ،وجبــات 
خفيفــة ،خاصــات اللحــوم ، فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومقليــة 
ومخبــوزة ومطبوخــة ،هاميــات) جيلــي (ومربيــات ،صلصــة الفواكــه ،بيــض 
وحليــب ومنتجــات الحليــب  ،لحــم الهمبورجــر ،رقائــق ،رقائــق البطاطــا 
التــي تحتــوي علــى الــذرة الصفــراء ،صلصــات التغميــس ،جبنــة علــى شــكل 
صلصــات تغميــس ،جبنــة ،رقائــق بطاطــا ،كروكيــت ،شــرائح ســمك طريــة 
ــر  ــار ،فط ــل خي ــه ،مخل ــلطة فواك ــمك ،س ــن الس ــدة م ــة مع ــه ،(أطعم )فيلي
محفــوظ ،زيتــون محفــوظ ،بصــل محفــوظ ،مخلــات ،فطائــر بطاطــا مقليــة، 
ســجق ،عجينــة ســجق ،منتجــات الحليــب ،منتجــات االلبــان ،لبــن رائــب 

ــروات.  ــوربة الخض ــتحضرات ش ــور ، مس ــة ,تم ــادي .(طحين )زب

(9)

 

Date :23/07/2019 التاريخ: 2019/07/23 

Trademark No.:36512 العالمة التجارية رقم: 36512   

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Al-arabia For Manufacturing 
Carbonated Drinks and Juice

بإسم  : الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية والعصائر.

Applicant Address :Amman – the sixth circle – Zahran 
St. Emar Towers.   

العنوان  : عمان – الدوار السادس – شارع زهران – ابراج اعمار    

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

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة ،نابلــس، 
ــا ســنتر ،ص .ب768 . ــارة جاليري عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Mineral and aerated waters and other nonalcoholic 
drinks Fruit drinks and fruit juices.

الميــاه المعدنيــة والمشــروبات األخــرى غيــر الكحوليــة ،مشــروبات 
وعصائــر الفواكــه.
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(10)

 

Date :10/09/2019 التاريخ: 2019/09/10 

Trademark No.:36725 العالمة التجارية رقم: 36725   

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: FREZYDERM S.A  بإسم  : شركة فريزيديرم العامة المحدودة

Applicant Address :75, Menandrou street, GR 104-37, 
Athens, Greece

العنوان 75  : شارع ميناندرو ,جي آر37 - ,104أثينا ,اليونان  

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

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
ــا، ص.ب768.  ــارة جاليري ،عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cosmetics  Sunscreen and suntan oils and creams  Sun 
care preparations  Beauty products 

مســتحضرات التجميل؛كريمــات وزيــوت واقيــة مــن الشــمس ؛ 
مســتحضرات العنايــة بالبشــرة مــن بالشــمس ,منتجــات التجميــل 

اشتراطات خاصة:مع عدم منح حماية على كلمات ذات استعمال عام او رسوم صناعية

(11)

 

Date :16/09/2019 التاريخ: 2019/09/16 

Trademark No.:36763 العالمة التجارية رقم: 36763   

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: Sharikat Meshwarkm letatbiqat 
alnaqel alelktroni 

بإسم  : شركة مشواركم لتطبيقات النقل االلكتروني 

Applicant Address :Ramallah/Palestine, Almasyoun, 
prico house building

العنوان  : رام الله/الماصيون ،عمارة بريكو هاوس  
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Applicant for Correspondence:  Advocate Taleb Abu 
Alhalaweh office / Ramallah\Almasyoun, habboub 
circle, alterawi building, second floor 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي طالــب أبــو الحــاوة - رام الله/الماصيــون، 
دوار حبــوب ،عمــارة الطيــراوي ،الطابــق الثانــي. 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific and technological services and research and 
design relating thereto  industrial analysis and research 
services  design and development of computer hardware 
and software. 

الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات البحــث والتصميــم 
المتعلقــة بهــا ،خدمــات التحاليــل واألبحــاث الصنـــاعية ،خدمـــات 

تصميــم وتطويــر عتــاد وبرامــج الكمبيوتـــر. 

(12)

 

Date :23/09/2019 التاريخ: 2019/09/23 

Trademark No.:36794 العالمة التجارية رقم: 36794   

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: Sherkt I Fas Lkhdmat AL Etsal W AL 
Eaellam 

بإسم  : شركة اي فاس لخدمات االتصال واالعام 

Applicant Address :Ramallah W AL-Albera العنوان  : رام والله والبيرة  

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

عنــوان التبليــغ :  بــال كمــال / رام الله-البيــرة- الشــرفة- شــارع 
جمــزو -بجانــب نــادي الســيارات الفلســطيني 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Technological services and research and design relating 
thereto  industrial analysis and research services  design 
and development of computer software  accounting, 
marketing, stores management software  computer con-
sulting services in the field of computer security  con-
sultancy and advice relating to the evaluation, choosing 
and implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and of data process-
ing systems  computer programming  research, devel-
opment, design, testing, monitoring, inspection, and 
analysis in the fields of telecommunications, comput-
ers, computer systems and computer networks  plan-
ning in the fields of computers, computer systems and 
computer networks  rental of computer software  arbi-
tration services  litigation and dispute support services  
information technology and information management 
consulting and advisory services  provision of on-line 
and print information, advice and consultancy relating 
to all the services in this class 

الخدمــات التكنولوجيــة و خدمــات البحــث والتصميــم المتعلقــة بهــا، 
ــج  ــر برام ــم وتطوي ــات تصمي ــي  ،خدم ــث الصناع ــل والبح ــات التحلي خدم
الكمبيوتــر وبرامــج المحاســبة  والتســويق وادارة المخــزون ،وخدمــات 
استشــارات الكمبيوتــر فــي مجــال  حمايــة  الكمبيوتــر ،وتقديــم 
ــج  ــذ برام ــار وتنفي ــم واختي ــق بالتقيي ــا يتعل االستشــارات والمشــورة فيم
الكمبيوتــر ،والبرامــج الثابتــة ، واألجهــزة  ،وتكنولوجيــا المعلومــات ونظــم 
معالجــة البيانــات ،برمجــة الكمبيوتــر ،واألبحــاث والتطويــر والتصميــم 
واالختبــار والرصــد والتفتيــش ،والتحليــل فــي مجــاالت االتصــاالت الســلكية 
ــر،  ــبكات الكمبيوت ــر وش ــم الكمبيوت ــر ،ونظ ــزة الكمبيوت ــلكية وأجه والاس
والتخطيــط فــي مجــاالت الكمبيوتــر والنظــم الحاســوبية والشــبكات 
الحاســوبية ،واســتئجار برامــج الحاســوب ،وخدمــات التحكيــم وخدمــات 
التقاضــي والمنازعــات ،خدمــات النصــح والمشــورة فــي مجــال  تكنولوجيــا 
المعلومــات  وادارة المعلومــات ،وتقديمهــا عــن طريــق  الهــواء ) اون اليــن(  
وبشــكل مطبــوع ،والخدمــات االستشــارية المتعلقــة بجميــع الخدمــات 

ــف.  ــذا الصن ــي ه ــورة  ف المذك
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(13)

 

Date :01/10/2019 التاريخ: 2019/10/01 

Trademark No.:36837 العالمة التجارية رقم: 36837   

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Shareket Ai Food Lekhadmat 
ALdeyafa Wal Estethmar  Mosahama Khososiya 

بإســم  : شــركة اي فــوود لخدمــات الضيافــة واالســتثمار مســاهمة 
خصوصيــة 

Applicant Address :Ramallah Emaret Alas’d tabeq 7 العنوان  : رام الله عمارة االسعد الطابق7   

Applicant for Correspondence:  Ramallah Emaret 
Alas’d tabeq 1 jawal 0599111199 

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه  عمــارة االســعد الطابــق 1 جــوال 
 0599111199

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Services for providing food and drink  temporary ac-
comodation. 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات ،اإليواء المؤقت. 

(14)

 

Date :08/10/2019 التاريخ: 2019/10/08 

Trademark No.:36873 العالمة التجارية رقم: 36873   

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: STADA Arzneimittel AG  بإسم  : ستادا ارتزنيمتل اي جي

Applicant Address :Stadastrasse 2 – 18, 61118  Bad 
Vilbel, Germany                   

العنوان  : ستاداستر2 .- 61118 ،18باد فيلبل ،المانيا                     

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ، محامــون ، ص.ب 
 ، 74رام اللــه

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations  
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies  plasters, materials for dressings  material for 
stopping teeth, dental wax  disinfectants  preparations 
for destroying vermin  fungicides, herbicides. 

مســتحضرات صيدليــة وبيطريــة وصحيــة ،مــواد الحميــة الغذائيــة 
المخصصــة لاســتعمال الطبــي وطعــام للرضــع ،الضمــادات ومــواد 
التضميــد ،مــواد حشــو االســنان وشــمع تنظيــف االســنان ،المطهــرات، 
مســتحضرات القضــاء علــى الحشــرات ،مبيــدات الفطريــات ومبيــدات 

االعشــاب الضــارة. 
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(15)

 

Date :15/10/2019 التاريخ: 2019/10/15 

Trademark No.:36918 العالمة التجارية رقم: 36918   

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: AL REMAH AL MASIA COMPANY بإسم  : شركة الرماح الماسية التجارية للصناعة واالستثمار

Applicant Address :AL-KHALEEL - MOKABEL 
JAMEAT AL-KHALEEL   

العنوان  : الخليل - مقابل جامعة الخليل2254946     

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ :  الخليل مفرق الجامعة2216077 فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

CLOTHING , FOOT WEAR , HEADGEAR المابس ولباس القدم وأغطية الرأس

(16)

 

Date :21/10/2019 التاريخ: 2019/10/21 

Trademark No.:36940 العالمة التجارية رقم: 36940   

Class: 16 في الصنف: 16   

Applicant Name: AL Ahliya company for office 
equipment and supplise 

بإسم  : الشركة األهلية لألدوات و التجهيزات المكتبية 

Applicant Address :Hebron Aljaladah العنوان  : الخليل/الجلدة  

Applicant for Correspondence:  adv Salah al junaide عنوان التبليغ:  المحامي صاح أحمد الجنيدي

 Hebron Ras Aljorah  الخليل رأس الجورة 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Paper, cardboard and goods made from these materi-
als, not included in other classes  printed matter  book-
binding 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 in-
cluded in other classes     printers’ type  printing blocks 

الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد وغيــر 
ــد الكتــب    الصــور  ــواد تجلي ــات     م ــات أخــرى     المطبوع ــي فئ واردة ف
الفوتوغرافيــة     القرطاســية    مــواد اللصــق المســتعملة  فــي القرطاســية 
أو لغايــات منزليــة     ومــواد الفنانيــن     فراشــي الدهــان أو التلويــن     
اآلالت الكاتبــة واللــوازم المكتبيــة    عــدا األثــاث       مــواد التوجيــه 
والتدريــس    عــدا األجهــزة        مــواد التغليــف الباســتيكية    غيــر الــواردة 
ــمات.     ــيهات    الراس ــة     الكليش ــروف الطباع ــرى       ح ــات أخ ــي فئ ف
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(17)

 

Date :29/10/2019 التاريخ: 2019/10/29 

Trademark No.:37009 العالمة التجارية رقم: 37009   

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Quality Investment and Distribuation 
Company

بإسم  : شركة الجودة لاستثمار والتوزيع

Applicant Address :Ramallah Betonya Ein Areek Street         العنوان  : رام الله  بيتونيا شارع عين عريك

Applicant for Correspondence:  Ramallah Betonya Ein 
Areek Street 

عنوان التبليغ :  رام الله  بيتونيا شارع عين عريك 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cafeteria, Catering,( Food and drink-), Restaurants الكافيتيريات ، التزويد بالطعام  والشراب ، المطاعم

(18)

 

Date :29/10/2019 التاريخ: 2019/10/29 

Trademark No.:37012 العالمة التجارية رقم: 37012   

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name:  Cosmetics Place for Beauty Products  بإسم  : شركة كوزمتكس بليس لمواد التجميل

Applicant Address : Ramallah Alfahed commercial 
Center Floor 3     

العنوان  : رام الله مجمع الفهد التجاري الطابق الثالث     

Applicant for Correspondence:   Ramallah Alfahed 
commercial Center Floor 3  

عنوان التبليغ :  رام الله مجمع الفهد التجاري الطابق الثالث 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cosmetics, skin care , Skin whitening cream, sunscreen 
preparations, creams

ــرة،   ــة بالبش ــل للعناي ــتحضرات تجمي ــل ،مس ــتحضرات تجمي مس
ــة ــات تجميلي ــات تبييــض البشــرة ،كريم كريم
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(19)

 

Date :29/10/2019 التاريخ: 2019/10/29 

Trademark No.:37013 العالمة التجارية رقم: 37013   

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Cosmetics Place for Beauty Products  بإسم  : شركة كوزمتكس بليس لمواد التجميل

Applicant Address :Ramallah Alfahed commercial 
Center Floor 3 Jawwal 0569434775    

العنــوان  : رام اللــه مجمــع الفهــد التجــاري الطابــق الثالــث جــوال 
      0569434775

Applicant for Correspondence:  Ramallah Alfahed 
commercial Center Floor 3 Jawwal 0569434775 

ــث  ــه مجمــع الفهــد التجــاري الطابــق الثال عنــوان التبليــغ :  رام الل
جــوال0569434775   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cosmetics, Nail polish, Nail varnish, Nails ( False ), 
nail care preparations

مســتحضرات تجميــل ، طــاء اظافــر ،اظافــر مســتعارة ،ملمــع اظافــر،  
مســتحضرات العنايــة باالظافــر

(20)

 

Date :12/11/2019 التاريخ: 2019/11/12 

Trademark No.:37070 العالمة التجارية رقم: 37070   

Class: 28 في الصنف: 28   

Applicant Name: Nidal Bassam Mohammed Debie بإسم  : نضال بسام محمد دبعي

Applicant Address : Palestine -Nablus- al ghawe rotary 
- aldebie shops   

العنوان  : فلسطين- نابلس -دوار الغاوي - محات الدبعي    

Applicant for Correspondence:   Nablus rafedia , 
jawwal building - 6th floor
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219

عنــوان التبليــغ :  رفيديــا- عمــارة جــوال الطابــق الســادس تلفــون 
رقــم09 - ،2389203ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Air pistols [toys],Amusement machines, automatic and 
coin-operated,Arcade video game machines,Archery 
implements,Backgammon games,Bags especially de-
signed for skis and surfboards,Balloons (Play—),Balls 
for games,Bar-bells,Baseball gloves,

مسدســات هوائيــة) لعــب،(االت تســلية تعمــل اتوماتيكيــا وبالنقــد، 
اجهــزة العــاب فيديــو النــوادي، ادوات رمايــة ، العــاب النــرد) الزهــر،( 
ــات  ــج علــى المــاء ، بالون ــواح التزل اكيــاس مصممــة خصيصــا للزالجــات وال
لعــب ، كــرات للعــب، قضبــان رياضــة رفــع االثقــال ، قفــازات بيســبول،  

مضــارب للعــب ،قفــازات مضــارب البيســبول)ملحقات لالعــاب(
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Bats for games,Batting gloves [accessories for games],-
Bells for Christmas trees,Belts (Weight lifting—) 
[sports articles],  exercise Stationary Bicycle,Billiard 
balls,Billiard cue tips,Billiard cues,Billiard mark-
ers,Bingo cards,Bladders of balls for games,Blocks 
(Building —) [toys],Board games,Bob-sleighs,Body 
boards,Bows for archery,Building games,Camouflage 
screens [sports articles],Caps for pistols [toys],Cards 
(Bingo—),Cards (Playing—),Checkers [games],Chess 
games,Chessboards,Clubs (Golf—),Conjuring ap-
paratus,Cups for dice,Darts,Dolls,Dolls’ beds,Dolls’ 
clothes,Dolls’ feeding bottles,Dolls’ houses,Dolls’ 
rooms,Flying discs [toys],Football (Tables for in-
door—),) Hunting (calls,Games*,Games (Apparatus 
for—),Games (Balls for—),Games (Bats for—),Games 
(Marbles for—),Gloves (Golf—,Guns (Paintball 
—) [sporting apparatus],Hockey sticks,Horseshoe 
games,Jokes (Practical —) [novelties],Kaleido-
scopes,Kites,Marionettes,Mobiles [toys],Model 
vehicles (Scale—),Nets for sports,Ninepins,Pachin-
kos,Parlor games,Pi?atas,Play balloons,Plush 
toys,Poles for pole vaulting,Pools (Swimming —) 
[play articles],Portable games with liquid crystal,Ra-
dio-controlled toy vehicles,Rattles [playthings],Ring 
games,Roller skates,Rollers for stationary exercise bi-
cycles,Sailboards,Scale model kits [toys],Scale model 
vehicles,] toys [Scooters,Scratch cards for playing lot-
tery game,Shuttlecocks,Soap bubbles [toys,Spinning 
tops [toys],Stuffed toys,Swings,Table tennis (Tables 
for—),Theatrical masks,Toys for domestic pets,Tram-
polines,Twirling batons,Video game machines.

،جــراس لشــجرة عيــد الميــاد ،احزمــة رفــع االثقــال)ادوات رياضيــة،( 
دراجــات هوائيــة ثابتــة للتماريــن الرياضيــة ،كــرات بليــارد ،رؤوس عصــي 
ــارد،  ــة البلي ــارد ، بطائــن حــواف طاول ــارد ،عــدادات بلي ــارد ،عصــي بلي البلي
ــاس  ــو ،اكي ــات بنغ ــد ،بطاق ــل بالنق ــارد تعم ــاوالت بلي ــارد ،ط ــاوالت بلي ط
كــرات هوائيــة للعب،قوالــب بناءلعــب ،(العــاب لوحيــة ،عربــات جليــد، 
الــواح جســمية ،اقــواس للرمايــة ،العــاب بنــاء، ســتائر تمويــه) ادوات 
رياضيــة ،(كبســوالت للمسدســات)لعب ،(بطاقــات بنغــو ،ورق لعب)شــدة،( 
لعــب الدامــا ،العــاب شــطرنج ،رقــع شــطرنج،مضارب غولــف ،اجهــزة ســحر 
)العــاب ،(كــؤوس للعبــة النرد)الزهــر ،(لعبــة الســهام ،اســرة للدمــى، 
ــراص  مابــس للدمــى ،رضاعــات للدمــى ،بيــوت للدمــى ،غــرف للدمــى ،اق
طائــرة) لعــب ،(ســاحات للعبــة كــرة القــدم الداخليــة ،ادوات تقليــد صــوت 
الحيوانــات للعبــة الصيــد ،العــاب ،اجهــزة للعب،كــرات رخاميــة او زجاجيــة 
للعــب ،قفــازات لعبــة الغولف،بنــادق الكــرات الملونة)اجهــزة رياضيــة،( 
عصــي هوكــي ، لعــب حــداوي الخيــل ، احاجــي الصــور المقطوعــة ، لعــب 
الخــدع العملية)العــاب مبتدعــة ،(نواظيــر االشــكال ، طائــرات ورقيــة ،دمــى 
متحركــة ،هواتــف نقالــة) لعــب ( مركبــات صغيــرة ، شــبكات لالعــاب 
الرياضيــة ،لعبــة القنانــي الخشــبية ،باتشــينكو)لعبة يابانيــة ،(العــاب 
منزليــة ،علــب مفاجــات مزخرفــة ،بالونــات لعــب ، العــاب مصنوعــة مــن 
ــة ،بــرك ســباحة)ادوات للعــب ،(العــاب  المخمــل ،عصــاة للعبــة القفــز بالزان
محمولــة بالبلــورات الســائلة ،مركبــات لعــب يتــم التحكــم فيهــا ال ســلكيا، 
خشيخشــات)ادوات لعــب ،(العــاب حلقيــة ،زالجــات ذات عجات،عجــات 
للدراجــات الهوائيــة الثابتــة الخاصــة بالتماريــن الرياضيــة ،الــواح شــراعيةن 
ــات،  ــاذج مصغــرة لمركب ــاذج مصغــرة لشــخصيات كرتونية)العــاب ،(نم نم
ــة،نفاخات  ــرات الريش ــب ،ك ــاب اليانصي ــط اللع ــات كش ــكوترات ، بطاق س
فقاقيــع صابون)لعــب ،(لعبــة الدوامة،العــاب محشــوة،ارجوحات ،طــاوالت 
تنــس ،اقنعــة مســرحية،دمى للحيوانــات االليفــة المنزليــة ،منصــة 

القفز،عصــي دوارة ،اجهــزة العــاب فيديــو.

(21)
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging Address plates for addressing machines 
Address stamps Addressing machines Adhesive 
bands for stationery or household purposes Adhesive 
tape dispensers [office requisites] Adhesive tapes for 
stationery or household purposes Adhesives [glues] for 
stationery or household purposes Advertisement boards 
of paper or cardboard Albums Almanacs Announcement 
cards [stationery] Aquarelles Architects’ models 
Arithmetical tables Artists’ watercolor [watercolour] 
saucers Atlases Bags (Conical paper?) Bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging Bags for 
microwave cooking Bags (Garbage?) of paper or of 
plastics Balls for ball-point pens Bibs of paper Binders 
(Loose-leaf?) Binding strips [bookbinding] Biological 
samples for use in microscopy [teaching material] 
Blackboards Blotters Blueprints Bookbinding apparatus 
and machines [office equipment] Bookbinding 
cloth Bookbinding cords Bookbinding material 
Bookbindings Bookends Booklets Bookmarkers Books 
Bottle envelopes of cardboard or paper Bottle wrappers 
of cardboard or paper Bows (Paper?) Boxes for pens 
Boxes of cardboard or paper Bubble packs (Plastic?)
[for wrapping or packaging] Cabinets for stationery 
[office requisites] Calculating tables Calendars Canvas 
for painting Carbon paper Cardboard* Cardboard 
articles Cardboard tubes Cards* Cases for stamps 
[seals] Catalogues Chalk for lithography Chalk 
holders Chalk (Marking-) Chaplets Charcoal pencils 
Chart pointers, non-electronic Charts Checkbooks 
[cheque books] (Holders for?) Chromolithographs 
[chromos] Chromos Cigar bands Clipboards Clips 
for offices Clips (Money-) Cloth for bookbinding 
Coasters of paper Coffee filters (Paper?) Comic books 
Compasses for drawing Composing frames [printing] 
Composing sticks Computer printers (Inking ribbons 
for?) Computer programmes (Paper tapes and cards 
for the recordal of?) Copying paper [stationery] Cords 
for bookbinding Correcting fluids [office requisites] 
Correcting ink [heliography] Correcting tapes [office 
requisites] Covers of paper for flower pots Covers 
[stationery] Cream containers of paper Credit card 
imprinters, non-electric Cutters (Paper?) [office 
requisites]

اوراق مصنوعــة مــن الــورق او الباســتيك لتغليــف االطعمــة،  
كليشــيهات عناويــن الالت كتابــة العناويــن ، اختــام عناويــن،  
االت كتابــة العناويــن ، اشــرطة الصقــة للقرطاســية او لاغــراض 
ــة ، ( اشــرطة  ــوازم مكتبي ــة ، بكــرات لاشــرطة الاصقــة ) ل المنزلي
ــراء(   ــق ) غ ــواد لص ــة ، م ــراض المنزلي ــية او لاغ ــة للقرطاس الصق
للقرطاســية او لاغــراض المنزليــة ، لوحــات اعانــات مــن الــورق او 
الــورق المقــوى ، البومــات ، تقاويــم ، بطاقــات اعــان ) قرطاســية، (  
ادوات للرســم المائــي ، نمــاذج للمهندســين المعمارييــن ، قوائــم 
ــاس  ــس ، اكي ــن، اطال ــة للفناني ــوان المائي ــاق لال ــات ، اطب رياضي
ورقيــة مخروطيــة ، اكيــاس ) مغلفــات واجربــة ( مــن الــورق او 
الباســتيك للتعبئــة، كــرات دوارة القــام الــرؤوس الــدوارة ، مراييــل 
مــن الــورق لاطفــال ، حافظــات للــورق الســائب ، اشــرطة ) تجليــد 
الكتــب ، ( عينــات بيولوجيــة تســتخدم فــي الفحــص المجهــري)  
مــواد تدريــس ، ( ســبورة ) الــواح تدريــس ( ســبورات ، ورق نشــاف 
ــة  ــاء ، اجهــزة واالت تجليــد الكتــب ) معــدات مكتبي  ،طبعــات زرق
 ، (قمــاش تجليــد الكتــب ، خيــوط تجليــد الكتــب ، مــواد تجليــد 
الكتــب ، تجاليــد الكتــب ، مســاند كتــب ، كتيبــات ، مؤشــرات 
للكتــب ، كتــب ، أغطيــة قواريــر مــن الــورق المقــوى او الــورق، أغلفــة 
قواريــر مــن الــورق المقــوى او الــورق، علــب القــام الحبــر ، علــب مــن 
الــورق المقــوى او الــورق، ورق باســتيكي ذو فقاعــات ) اللــف او 
التغليــف ، ( خزانــات للقرطاســية) لــوازم مكتبيــة ،( قوائم حســابية 
 ،ورق كربــون ، ورق مقــوى ، مــواد مــن الــورق المقــوى ، كنفــا للرســم 
الزيتــي، ورق لعــب) شــدة ، (كتالوجات)دليــل مصور،(طباشــير 
للطباعــة الحجريــة ،حامــات طباشــير ، طباشــير وضــع العامــات 
 ،اقــام فحــم ،مؤشــرات غيــر الكترونيــة للخرائــط ، ورق مســطر 
ــتخدم  ــابك تس ــابك ، مش ــواح ذات مش ــة ، ال ــة ملون ــور حجري  ،ص
فــي المكاتــب ، مشــابك للنقــود ، قمــاش تجليــد كتــب ، صحــون 
مــن الــورق ، كتــب للرســوم الهزليــة ، فرجــار للرســم ، لوحــات 
لصــف حــروف  الطباعــة ، مصفــات حــروف الطباعــة ، اشــرطة حبــر 
ــد  ــر ، ورق نســخ ) قرطاســية ، ( انســجة لتجلي لطابعــات الكمبيوت
الكتــب ، موانــع تصحيــح) لــوازم مكتبيــة ، ( حبــر تصحيح)للتصويــر 
الشمســي ،(اشــرطة تصحيح)لــوازم مكتبيــة ،(اغلفــة للكتــب 
او الرسائل)قرطاســية،(قطاعات الــورق) لــوازم مكتبية،(رســوم 
ــة ،(ملفــات  ــوازم مكتبي ــة صــرف لاشــرطة الاصقة)ل ــة ،اوعي بياني
للوثائق)قرطاســية ،(حامــات للوثائق)قرطاســية ،(صفائــح للوثائــق 
لاســتخدام المكتبي،الــواح رســم ، ادوات رســم،مواد رســم ، دفاتــر 
رســم ،اقــام رســم ،مشــابك رســم ،اطقــم رســم ،زوايــا رسم،مســاطر 
تانيــة للرســم، ناســخات،اوراق حبــر للناســخات، مســاند للرســامين 
،اربطــة مطاطيــة للمكاتــب ، تصاميــم للتطريــز ، كليشــيهات حفــر،  
كليشــيهات ، مغلفات)قرطاســية ،(مماحــي لــوح الكتابــة ،منتجــات 
للمحــو ،واقيــات مــن المحــو ،ابــر نحت،انســجة لتجليــد الكتــب، 
هيــاكل صغيــرة مــن الــورق المعجــن ،ملفات)لــوازم مكتبيــة ،(رقائق 
باســتيكية الصقــة قابلــة للتمــدد لحــزم المــواد ، ورق ترشــيح، 

ــة( ــوازم مكتبي ــة لاصابع)ل ــة واقي ــواد ترشــيح)ورقية ،(اغطي م
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Decalcomanias Diagrams Dispensers (Adhesive 
tape?) [office requisites] Document files [stationery] 
Document holder [stationery] Document laminators 
for office use Drawer liners of paper [perfumed or 
not] Drawing boards Drawing instruments Drawing 
materials Drawing pads Drawing pens Drawing pins 
Drawing sets Drawing squares Drawing T-squares 
Duplicators Duplicators (Inking sheets for?) Easels 
(Painters’?) Elastic bands for offices Electrocardiograph 
paper Electrotypes Embroidery designs [patterns] 
Engraving plates Engravings Envelope sealing 
machines, for offices Envelopes [stationery] Erasers 
(Writing board?) Erasing products Erasing shields 
Etching needles Etchings Fabrics for bookbinding 
Face towels of paper Figurines [statuettes] of papier 
mâché Files [office requisites] Film (Plastic cling?) 
extensible, for palletization Filter paper Filtering 
materials [paper] Filters (Paper coffee?) Finger-stalls 
[office requisites] Flags of paper Flower-pot covers 
of paper Flyers Folders for papers Folders [stationery] 
Forms [printed] Fountain pens Franking machines 
for office use French curves Galley racks [printing] 
Garbage bags of paper or of plastics Geographical maps 
Globes (Terrestrial?) Glue for stationery or household 
purposes Gluten [glue] for stationery or household 
purposes Graining combs Graphic prints Graphic 
representations Graphic reproductions Greeting cards 
Gummed cloth for stationery purposes Gummed 
tape [stationery] Gums [adhesives] for stationery 
or household purposes Hand labelling appliances 
Handbooks [manuals] Handkerchiefs of paper Hand-
rests for painters Handwriting specimens for copying 
Hat boxes of cardboard Hectographs Histological 
sections for teaching purposes Holders for checkbooks 
[cheque books] Holders for stamps [seals] Holders 
(Passport?) House painters’ rollers Humidity control 
sheets of papers or plastic for foodstuff packaging 
Hygienic paper Imprinters (Credit card?), non- electric 
Index cards [stationery] Indexes Indian inks Ink* Ink 
sticks Ink stones [ink reservoirs] Inking pads Inking 
ribbons Inking ribbons for computer printers Inking 
sheets for document reproducing machines Inking 
sheets for duplicators Inkstands Inkwells Isinglass for 
stationery or household purposes Jackets for papers 
Jacquard looms (Perforated cards for?)

اعــام مــن الــورق ،اغطيــة مــن الــورق الوعيــة الزهــور ،ملفــات 
ــر ، االت  ــام حب ــة ،(اق ــاذج) مطبوع ــاوراق ، ملفات)قرطاســية ،(نم ل
ــات  ــم االتجاه ــاطر لرس ــي ، مس ــتخدام المكتب ــوم لاس ــم الرس خت
المختلفــة ، خرائــط جغرافيــة ،غــراء للقرطاســية او لاغــراض 
المنزليــة ،غلوتين)غــراء (للقرطاســية او لاغــراض المنزليــة، 
مطبوعــات تخطيطيــة ،رســوم بيانيــة ،بطاقــات تهنئــة ،اقمشــة 
الصقــة الغــراض القرطاســية ،اشــرطة الصقة)قرطاســية،(صمغ)مواد 
الصقــة (للقرطاســية او لاغــراض المنزليــة،ادوات دمــغ يدوية ،كتب 
موجــزة) ادلــة، (صناديــق قبعــات مــن الــورق المقــوى، حبــر هنــدي،  
محبــرة ،خزانــات اقــام الحبــر، غــراء الســمك للقرطاســية او لاغــراض 
المنزليــة ، اغلفــة للــورق ، ســكاكين للــورق ) لــوازم مكتبيــة،( حجــارة 
للطباعــة الحجريــة ،اشــغال طباعــة حجريــة فنيــة ،ورق مضــيء، 
مجــات) دوريــات ، (ورق نســخ) قرطاســية ،(طيــن للتشــكيل، 
قوالــب لطيــن التشــكيل) مــواد الفنانيــن ،(مــواد للتشــكيل،معجون 
للتشــكيل ،شــمع للتشــكيل بخــاف المســتخدم الغــراض طــب 
ــواد  ــة ،(م ــوازم مكتبي ــطوح الاصقة)ل ــة للس ــواد مرطب ــنان ،م االس
ــن،(  ــكيل)مواد الفناني ــن التش ــب لطي ــة ،(قوال ــوازم مكتبي مرطبة)ل
بطاقــات تهنئــة موســيقية ،دفاتر،اجهــزة ترقيــم ،خرامــات 
مكتبيــة ،لــوازم مكتبيــة عــدا االثــاث ، مــواد تغليــف مصنوعــة 
مــن النشــا ،ورق تغليــف ، دفاتــر قطــع) قررطاســية ،(دفاتــر 
ــان  ــي ده ــية،(صواني رسم،فراش ــواد مدرس ــب الوان)م ــة ،عل للكتاب
او تلويــن، فراشــي للرســامين ،كراســات،ورق ،اقــواس للــورق، 
مشــابك للــورق ، نمــاذج تفصيــل للخياطــة ،نمــاذج تفصيــل لصنــع 
المابــس ،معاجيــن للقرطاســية او لاغــراض المنزليــة ، علــب 
ــراة  ــام، مب ــاص االق ــاص ، رص ــام الرص ــات اق ــر، حام ــام الحب الق
اقــام الرصــاص ) كهربائيــة او غيــر كهربائيــة ، ( االت بــري اقــام 
الرصــاص) كهربائيــة او غيــر كهربائية،(اقــام رصاص،صــور، مــواد 
ــات مطــاط ،مســاطر رســم ،مســاطر  باســتيكية للتشــكيل، ممحاي
قائمــة الزاويــة،ورق فضــي ،زوايــا رســم، مشــابك ســلكية للمكاتــب 
 ،معجــون نشــا) الصــق (للقرطاســية او لاغــراض المنزليــة ، اقــام 
حبــر فوالذيــة ، صفائــح استنسل،لصاقات)قرطاســية،(قوائم 
ــس  ــدا االجهزة،(دبابي ــس) ع ــابية،مواد تدري ــم حس رياضيات،قوائ
للرســم،جداول مواعيــد مطبوعــة، شفافيات)قرطاســية ،(اجهــزة 
نقش،الــوان مائية)طــاءات ،(ورق مشــمع ،ورق مقــوى مــن لبــاب 
الخشب)قرطاســية ،(اغلفــة ورقية)قرطاســية ،(ورق لــف ، اربطــة 
ــة ، فراشــي  ــوح الكتاب ــة ، ممحايــات ل معصــم لحفــظ ادوات الكتاب
ــر  ــية ،(دفات ــة) قرطاس ــب كتاب ــة ، ( عل ــم كتاب ــب) اطق ــة ، عل كتاب

كتابــة او رســم ،برشــامات ،ورق زوان) للرســم والخــط الصينــي.(
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Knives (Paper?) [office requisites] Labels, not of 
textile Laminators (Document?) for office use Ledgers 
[books] Letter trays Letters [type] Lithographic stones 
Lithographic works of art Lithographs Loose-leaf 
binders Luminous paper Magazines [periodicals] 
Manifolds [stationery] Manuals [handbooks] Maps 
(Geographical?) Marking chalk Marking pens 
[stationery] Mats for beer glasses Microwave cooking 
(Bags for?) Mimeograph apparatus and machines 
Modelling clay Modelling clays (Mold for-) [artists’ 
materials] Modelling clays (Moulds for-) [artists’ 
materials] Modelling materials Modelling paste 
Modelling wax, not for dental purposes Models 
(Architects’—) Moisteners for gummed surfaces [office 
requisites] Moisteners [office requisites] Mold for 
modelling clays [artists’ materials] Money clips Moulds 
for modelling clays [artists’ materials] Mounting 
photographs (Apparatus for?) Musical greeting cards 
Napkins of paper for removing make-up Napkins of 
paper (Table?) Newsletters Newspapers Nibs Nibs of 
gold Note books Numbering apparatus Numbers [type] 
Obliterating stamps Office perforators Office requisites, 
except furniture Oleographs Packaging material made 
of starches Packing paper Pads [stationery] Pads 
(Writing?) Paint boxes [articles for use in school] 
Paint trays Paintbrushes Painters’ brushes Painters’ 
easels Paintings [pictures] framed or unframed 
Palettes for painters Pamphlets Pantographs [drawing 
instruments] Paper * Paper bows Paper clasps Paper 
(Electro-cardiograph?) Paper for recording machines 
Paper knives [cutters] [office requisites] Paper ribbons 
Paper sheets [stationery] Paper shredders for office 
use Paper tapes and cards for the recordal of computer 
programmes Paper (Waxed?) Paper-clips Paperweights 
Papier mâché Parchment paper Passport holders Pastels 
[crayons] Pastes for stationery or household purposes 
Patterns for dressmaking Patterns for making clothes 
Pen cases Pen clips Pen wipers Pencil holders Pencil 
lead holders Pencil leads Pencil sharpeners [electric or 
non-electric] Pencil sharpening machines [electric or 
non-electric] Pencils Penholders Pens [office requisites] 
Perforated cards for Jacquard looms Periodicals Photo-
engravings Photograph stands Photographs (Apparatus 
for mounting?) Photographs [printed]
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Pictures Placards of paper or cardboard Place mats of 
paper Plans Plastic cling film, extensible, for palletization 
Plastic film for wrapping Plastics for modelling Plates 
for addressing machines (Address?) Pointers (Chart?), 
non-electronic Portraits Postage meters for office use 
Postage stamps Postcards Posters Printed matter Printed 
publications Printed timetables Printers’ blankets, not 
of textile Printers’ reglets Printing blocks Printing 
sets, portable [office requisites] Printing type Prints 
[engravings] Prospectuses Publications (Printed?) 
Punches [office requisites] Radiograms (Paper for?) 
Reproductions (Graphic?) Ribbons (Paper?) Rollers 
for typewriters Rollers (House painters’?) Rosaries 
Rubber erasers Rulers (Drawing?) Rulers (Square?) 
Saucers (Watercolor [watercolour] ? ) for artists School 
supplies [stationery] Scrapbooks Scrapers [erasers] 
for offices Sealing compounds for stationery purposes 
Sealing machines for offices Sealing stamps Sealing 
wafers Sealing wax Seals [stamps] Self-adhesive 
tapes for stationery or household purposes Sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping Shields (Erasing?) 
Shields [paper seals] Signboards of paper or cardboard 
Silver paper Slate pencils Song books Spools for inking 
ribbons Square rulers Squares (Drawing?) Stamp pads 
Stamp stands Stamps (Address?) Stamps [seals] Stamps 
[seals] (Cases for?) Stands for pens and pencils Staples 
for offices Stapling presses [office requisites] Starch 
paste [adhesive] for stationery or household purposes 
Starches (Packaging material made of?) Stationery 
Stationery (Cabinets for?) [office requisites] Steatite 
[tailor’s chalk] Steel letters Steel pens Stencil cases 
Stencil plates Stencils Stencils [stationery] Stickers 
[stationery] Stones (Lithographic?) Table linen of paper 
Table napkins of paper Tablecloths of paper Tablemats 
of paper Tables (Arithmetical?) Tables (Calculating?) 
Tags for index cards Tailors’ chalk Teaching materials 
[except apparatus] Terrestrial globes Thumbtacks 
Tickets Timetables (Printed?) Tissues of paper for 
removing make-up Toilet paper Towels of paper 
Tracing cloth Tracing needles for drawing purposes 
Tracing paper Tracing patterns Trading cards other than 
for games Transfers [decalcomanias] Transparencies 
[stationery] Trays for sorting and counting money 
T-squares (Drawing?) Tubes (Cardboard?)
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   Type [numerals and letters] Typewriter keys Typewriter 
ribbons Typewriters, electric or non-electric Vignetting 
apparatus Viscose sheets for wrapping Watercolor 
saucers (Artists’?) Watercolors [paintings] Watercolour 
saucers (Artists’—) Watercolours [paintings] Wax 
(Sealing—) Waxed paper Wood pulp board [stationery] 
Wood pulp paper Wrappers [stationery] Wrapping paper 
Wristbands for the retention of writing instruments 
Writing board erasers Writing brushes Writing cases 
[sets] Writing cases [stationery] Writing chalk Writing 
instruments Writing materials Writing or drawing books 
Writing pads Writing paper Writing slates Writing tablets 
Xuan paper [for Chinese painting and calligraphy]

(22)

 

Date :21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21 

Trademark No.:37142 العالمة التجارية رقم: 37142   

Class: 34 في الصنف: 34   

Applicant Name: Orkanza company for import 
Marketing and Manufacturing

بإسم  : شركة اوركنزة لاستيراد والتسويق والتصنيع 

Applicant Address :Jenin - Ya`bad    
Applicant for Correspondence:  Jenin - Ya`bad 

العنوان  : جنين - يعبد -جوال0599132728:     
عنوان التبليغ :  جنين - يعبد -جوال0599132728: 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tobacco تبغ 

(23)

 

Date :21/11/2019 التاريخ: 2019/11/21 

Trademark No.:37150 العالمة التجارية رقم: 37150   
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Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Simit Sarayi Yatirim Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

بإســم  : ســيميت ســارايي ياتيريــم فــي تيكاريــت أنونيــم 
كيتي  ســير

Applicant Address :Apa Giz Plaza Büyükdere Caddesi. 
No.191 Levent 34330 Besiktas Istanbul Turkey.

العنــوان  : أبــا غيــز بــازا بويوكديــري كاديســي .نمبــر 191 ليفينــت 
 34330بشــكتاش إســطنبول تركيا.  

Applicant for Correspondence:  JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  - State of Palestine/ B.X 21

عنــوان التبليــغ :  جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ص.ب21 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Services for providing food and drink  Temporary ac-
commodation  Day-nurseries (crèches)  Boarding for 
animals. 

خدمــات توفيــر الطعــام والشــراب؛ اقامــة مؤقتــة؛ دور الحضانــة النهاريــة؛ 
خدمــات اإليــواء للحيوانــات. 
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Date :27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27 

Trademark No.:37170 العالمة التجارية رقم: 37170 

Class: 41 في الصنف: 41

Applicant Name: Arla Foods amba  بإسم  : ارال فودز امبا

Applicant Address :Sonderhoj 14, 8260 Viby J, 
Denmark                   

العنوان  : سونديرهوج 8260 ، 14 فيبي جي ، الدنمارك                     

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Education; providing of training; entertainment; sport-
ing and cultural activities; television and radio enter-
tainment services; production of radio and television 
programmes; provision of video recording studio ser-
vices; digital video, audio and multimedia entertain-
ment production and publishing services; providing on-
line videos, not downloadable; news reporting services; 
publication services; electronic publication services; 
publication of printed matter and printed publications; 
providing electronic and on-line publications; provid-
ing electronic and on-line publications on food, bever-
ages, cooking, nutrition, health, medical advice, train-
ing, sport, cultural events, education, entertainment;

خدمــات التعليــم ، توفيــر التدريــب ، التســلية والترفيــه ، خدمــات 
ــي واالذعــي  ــه التلفزيون ــات الترفي ــة ، خدم ــة والثقافي النشــاطات الرياضي
ــجيل  ــتديو لتس ــات االس ــر خدم ــون ، توفي ــة والتفزي ــج االذاع ــاج برام  ،انت
الفيديــو ، خدمــات انتــاج ونشــر الفيديــو الرقمــي ، الســمعي وترفيــه 
ــل  ــة للتحمي ــر قابل ــت غي ــى االنترن ــو عل ــر فيدي الوســائط المتعــددة توفي
خدمــات اعــداد تقاريــر االخبــار خدمــات النشــر خدمــات النشــر االلكترونــي 
نشــر المطبوعــات والمنشــورات المطبوعــة توفيــر منشــورات الكترونيــة 
وعلــى االنترنــت توفيــر منشــورات الكترونيــة وعلــى االنترنــت عــن الطعــام 
والمشــروبات والطبــخ والتغذيــة والصحــة والمشــورة الطبيــة والتدريــب 
والرياضــة واالحــداث الثقافيــة والتربيــة والتســلية والترفيــه نشــر المــواد 
التــي يمكــن الوصــول اليهــا مــن قواعــد البيانــات نشــر الوســائط المتعــددة 
مــن مجــات صحــف و جرائــد نشــر نشــرات اخباريــة خدمــات الكتابــة 

ــة ــة وتدريبي ــة تعليمي ــر ادل ــات نش للمدون
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publication of material which can be accessed from 
databases; multimedia publishing of magazines, jour-
nals and newspapers; publishing of newsletters; writing 
services for blogs; publication of educational and train-
ing guides; on-line library services, namely, providing 
electronic library services which feature newspapers, 
magazines, journalistic content, blogs, text, audio con-
tent, video content and pictures via internet, an on-line 
computer network and/or by means of a computerised 
database; electronic publication of text, audio, video, 
images, information and multimedia content, including 
via the internet and other computer and communica-
tions networks; arranging events on cooking; cooking 
courses, also provided online; provision of advice and 
information related to all the aforementioned services. 

خدمــات المكتبــة علــى االنترنتخاصــة توفيــر خدمــات المكتبــة االكترونيــة 
التــي تتضمــن جرائــد مجــات محتــوى صحفــي ، مدونــات نصــوص 
 ،محتــوى الصــوت ، محتــوى الفيديــو وصــور عبــر االنترنــت / شــبكة 
الكمبيوتــر علــى االنترنــت و/او عــن طريــق قاعــدة بيانــات محوســبة ، نشــر 
الكترونــي لنصــوص ، مقاطــع ســمعية ، فيديــو ، صــور ، معلومــات ومحتــوى 
متعــدد الوســائط ، بمــا فيهــا عبــر االنترنــت وكمبيوتــرات اخــرى وشــبكات 
ــى  ــخ ، مــزودة ايضــا عل ــخ ، دروس الطب اتصــاالت ترتيــب احــداث عــن الطب
االنترنــت توفيــر مشــورات ومعلومــات متعلقــة بجميــع الخدمــات المذكــورة 
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Date :27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27 

Trademark No.:37171 العالمة التجارية رقم: 37171   

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Arla Foods amba  بإسم  : ارال فودز امبا

Applicant Address :Sonderhoj 14, 8260 Viby J, 
Denmark                   

العنوان  : سونديرهوج 8260 ، 14 فيبي جي ، الدنمارك                     

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific, research, navigation, surveying, photograph-
ic, cinematographic, audio-visual, optical, weighing, 
measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
the distribution or use of electricity; apparatus and in-
struments for recording, transmitting, reproducing or 
processing sound, images or data; recorded and down-
loadable media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers,

االجهــزة والعــدد العلميــة ، اجهــزة وعــدد البحــث ، االجهــزة والعــدد 
ــة ، الســينماتوغرافية  ــي ، الفوتوغرافي ــح االراض ــة بمس ــة ، الخاص الماحي
ــاس ، ارســال  ــوزن ، القي ــدد ال ــة اجهــزة وع ــة، البصري  ،الســمعية والبصري
االشــارات ، الكشــف ، التجريــب ، التفتيــش ، انقــاذ الحيــاة والتعليــم،  
االجهــزة والعــدد الخاصــة بوصــل ، تشــغيل ، تحويــل ، تراكــم ، تنظيــم او 
ــاء ، اجهــزة وادوات للتســجيل ، ارســال  ــع او اســتعمال الكهرب ــط توزي ضب
ــات ، الوســائط المســلجة   ،استنســاخ او معالجــة الصــوت ، الصــور والبيان
والقابلــة للتحميــل ، برمجيــات الكمبيوتــر ، وســائط تخزيــن وتســجيل 
فارغــة رقميــة او تناظريــة ، اليــات االجهــزة التــي تعمــل بوضــع قطعــة 
نقــد معدنــي فيهــا ، ماكينــات التســجيل النقديــة ، االالت الحاســبة 
 ،كمبيوتــرات واجهــزة الكمبيوتــر الطرفيــة ، بــذالت الغــوص ، اقنعــة 

الغطاســين ، ســدادات االذن للغطاســين، 
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calculating devices; computers and computer peripheral 
devices; diving suits, divers&apos; masks, ear plugs for 
divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for 
divers, breathing apparatus for underwater swimming; 
fire-extinguishing apparatus; recorded content; elec-
tronic publications; electronic publications in the field 
of food, beverages, cooking, nutrition, health, medical 
advice, training, sport, culture, education, entertainment; 
downloadable publications in the field of food, beverag-
es, cooking, nutrition, health, medical advice, training, 
sport, culture, education, entertainment; downloadable 
electronic newsletters; software; software applications 
for finding, uploading, and sharing cooking recipes. 

لقطــات االنــف للغطاســين والســباحين ، قفــازات للغطاســين ، اجهــزة 
التنفــس للســباحة تحــت المــاء ، اجهــزة اطفــاء الحرائــق ، محتــوى مســجل 
 ،منشــورات الكترونيــة ، منشــورات الكترونيــة فــي مجــال الطعــام،  
ــب  ــة ، التدري ــورة الطبي ــة ، المش ــة ، الصح ــي ، التغذي ــروبات ، الطه المش
 ،الرياضــة ، الثقافــة ، التربيــة ، الترفيــه والتســلية ، منشــورات قابلــة 
للتحميــل فــي مجــال الطعــام ، المشــروبات ، الطهــي ، التغذيــة ، الصحــة 
 ،المشــورة الطبيــة ، التدريــب ، الرياضــة ، الثقافــة ، التربيــة ، الترفيــه 
والتســلية ، نشــرات اخباريــة الكترونيــة قابلــة للتحميــل ، برمجيــات ـ 

تطبيقــات برمجيــات اليجــاد ، تحميــل مشــاركة وصفــات الطبــخ.  
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Date :27/11/2019 التاريخ: 2019/11/27 

Trademark No.:37205 العالمة التجارية رقم: 37205   

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    

ــان  ــادس – عم ــدوار الس ــران ال ــارع زه ــار -ش ــراج اعم ــوان  : أب العن
 –األردن    

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

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
ــا، ص.ب768.  ــارة جاليري ،عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Mineral and aerated waters and other nonalcoholic 
drinks Fruit drinks and fruit juices.

الميــاه المعدنيــة و الغازيــة والمشــروبات األخــرى غيــر الكحوليــة، 
مشــروبات وعصائــر الفواكــه

(27)

 

Date :28/11/2019 التاريخ: 2019/11/28 



22 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Trademark No.:37208 العالمة التجارية رقم: 37208  : 

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: MARWAN A.Y. ZOGHAYYER بإسم  : مروان عبد الجبار يوسف زغير

Applicant Address :HEBRON/UNIVERSITY ST./
WEST GATE ST.   

العنــوان  : الخليل/حــي الجامعة/بــاب جامعــة الخليــل الغربــي 
    0599870150

Applicant for Correspondence:  HEBRON/
UNIVERSITY ST./WEST GATE ST.

عنــوان التبليــغ :  الخليل/حــي الجامعة/بــاب جامعــة الخليــل الغربــي 
0599870150

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

footwear & apparel صناعة و تجارة االحذية و المابس
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Date :01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01 

Trademark No.:37238 العالمة التجارية رقم: 37238   

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Careers Gate Company For Integrated 
Software Solutions 

بإسم  : شركة كاريرز جيت للحلول البرمجية المتكامله 

Applicant Address :Ramallah, Albireh, Sateh Marhaba العنوان  : رام الله البيرة سطح مرحبا  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Alkarmel 
District, Alqalah  Build 

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه ،حــي الكرمــل ،عمــارة القلعــة جــوال 
فلســطين  0599423351

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer operating programs, recorded - computer 
programmes (programs), recorded - computer programs 
(downloadable software) - computer software, recorded. 

برامــج مســجلة لتشــغيل الكمبيوتــر - برامــج كمبيوتــر مســجلة - برامــج 
كمبيوتــر) برمجيــات قابلــة للتنزيــل - (برمجيــات كمبيوتــر مســجلة. 

(29)

 

Date :01/12/2019 التاريخ: 2019/12/01 

Trademark No.:37239 العالمة التجارية رقم: 37239   
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Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Daud Mohamad Jegrin Abd Al 
Monem Shaheen 

بإسم  : داود محمد جبرين عبد المنعم شاهين 

Applicant Address :Palestine , Bethlehem , Dar Salah العنوان  : فلسطين ، بيت لحم ، دار صاح  

Applicant for Correspondence:  
Bethlehem , Dar Salah  

عنوان التبليغ:  
  بيت لحم ، دار صاح  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing, footwear(shoes, sandals, Stockings) , 
headgear. 

المابــس ، لبــاس القــدم ) أحذبــة ، صنــادل ، جــوارب ( وأغطيــة 
ــرأس  ال

(30)

 

Date :03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03 

Trademark No.:37243 العالمة التجارية رقم: 37243   

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: alfakhama clothing company بإسم  : شركة الفخامة لالبسة 

Applicant Address :hebron        0598714612العنوان  : الخليل اذنا واد عزيز

Applicant for Correspondence:  hebron عنوان التبليغ :  الخليل اذنا0599134871 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

clothes ,footwear,head gear المابس ولباس القدم واغطية الراس

(31)

Date :03/12/2019 التاريخ: 2019/12/03 

Trademark No.:37256 العالمة التجارية رقم: 37256   

Class: 30 في الصنف: 30   
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Applicant Name: SOREMARTEC S.A. (a corporation 
of Luxembourg)  

بإسم  : سوريمارتيك اس.ايه) .كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ(  

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

العنــوان  : فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي 
تريفيــس ,ال 2632-فينــدل ,لوكســيمبورغ  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cereal preparations; Pastry and confectionery; Cereal-
based snacks; Rice-based snacks; Chocolate; Cocoa; 
 Chocolate-based confectionery; Edible ices 

مســتحضرات الحبــوب؛ المعجنــات والحلويــات؛ اطعمــة خفيفــة 
اساســها الحبــوب؛ اطعمــة خفيفــة اساســها الــرز؛ شــوكوالتة؛ 

كاكاو؛ حلويــات اساســها الشــوكوالتة؛ ثلــج صالــح لــاكل 

(32)

 

Date :05/12/2019 التاريخ: 2019/12/05 

Trademark No.:37288 العالمة التجارية رقم: 37288   

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: AL JAWABREH FOOD TRADING 
COMPANY

بإسم  : شركة الجوابرة لتجارة المواد الغذائية

Applicant Address :BETHLEHEM-BEIT JALA-
PALESTINE ST.   

العنوان  : بيت لحم-بيت جاال- شارع- فلسطين    

Applicant for Correspondence:  BETHLEHEM-BEIT 
JALA-PALESTINE ST.

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

CAKE PRODUCTS الكيك

(33)

 

Date :08/12/2019 التاريخ: 2019/12/08 

Trademark No.:37305 العالمة التجارية رقم: 37305   

Class: 3 في الصنف: 3   
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Applicant Name: triple care company for cosmetics 
investment

بإسم  : شركة تريبل كير للمواد التجميلية االستثمارية

Applicant Address :hebron namira adwa almadina st        العنوان  : الخليل نمرة شارع اضواء المدينة

Applicant for Correspondence:  hebron namira adwa 
almadina st

عنوان التبليغ :  الخليل نمرة شارع اضواء المدينة 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

cosmetics, perfumes مستحضرات تجميل. عطور

(34)

 

Date :12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12 

Trademark No.:37328 العالمة التجارية رقم: 37328   

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: ALabtal and Alahrar for Food co بإسم  : شركة األبطال و األحرار للمواد الغذائية

Applicant Address :jenin -industrial Zone    -العنــوان  : جنيــن - المنطقــة الصناعيــة -قــرب الديناموميتــر
جــوال0599475359 :     

Applicant for Correspondence:  jenin -industrial Zone عنــوان التبليــغ :  جنيــن - المنطقــة الصناعيــة -قــرب الديناموميتر- 
جوال0599475359 : 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 CORN الذرة

(35)

 

Date :12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12 
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Trademark No.:37329 العالمة التجارية رقم37329  : 

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Alabtal and ALahrar for food co بإسم  : شركة األبطال و األحرار للمواد الغذائية

Applicant Address :jenin - industrial zone    -العنــوان  : جنيــن - المنطقــة الصناعيــة -قــرب الديناموميتــر
جــوال0599475359     

Applicant for Correspondence:  jenin - industrial zone عنــوان التبليــغ :  جنيــن - المنطقــة الصناعيــة -قــرب الديناموميتر- 
جوال0599475359 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

ships corn grits شيبس 

(36)

 

Date :12/12/2019 التاريخ: 2019/12/12 

Trademark No.:37330 العالمة التجارية رقم: 37330   

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Alabtal and alahrar for food co بإسم  : شركة األبطال و األحرار للمواد الغذائية

Applicant Address :jenin - industrial zone    -العنــوان  : جنيــن - المنطقــة الصناعيــة -قــرب الديناموميتــر
جــوال0599475359:     

Applicant for Correspondence:  jenin - industrial zone عنــوان التبليــغ :  جنيــن - المنطقــة الصناعيــة -قــرب الديناموميتر- 
جوال0599475359: 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

chips corn grits شيبس

(37)

 

Date :15/12/2019 التاريخ: 2019/12/15 
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Trademark No.:37338 العالمة التجارية رقم: 37338   

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: MAHMOUD ALI ABDALLAH 
SABRI

بإسم  : محمود على عبدالله صبري

Applicant Address :QALQILYA - STAR BUILDING - 
DAKHLET ALMARGE - JAWAL 0597143885   

العنــوان  : قلقيليــة - عمــارة النجمــه - دخلــة المــرج ، جــوال:  
    0597143885

Applicant for Correspondence:  QALQILYA - STAR 
BUILDING - DAKHLET ALMARGE - JAWAL 
0597143885

عنــوان التبليــغ :  قلقيليــة - عمــارة النجمــه - دخلــة المــرج ، جــوال 
: 0597143885

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

coffee البن

(38)

 

Date :16/12/2019 التاريخ: 2019/12/16 

Trademark No.:37356 العالمة التجارية رقم: 37356   

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name:    The dead sea Agricultural investment 
company limited private shareholding company 

بإســم  : شــركة البحــر الميــت لاســتثمار الزراعــي مســاهمة 
خصوصيــة محــدودة

Applicant Address :jenin- nazareth street - near  
nazareth garage   

العنوان  : جنين - شارع الناصرة- قرب كراج الناصرة     

Applicant for Correspondence:   Attorney Shadi sami 
shalakh- jenin- haifa street - Al dakhliyah circle al 
samoudi building- alareej-    
  floor3- office 9   - 0598754445

ــغ :  المحامــي شــادي ســامي شــاخ- جنيــن - شــارع  ــوان التبلي عن
حيفــا - دوار الداخليــة - عمــارة الســمودي ) االريــج  ( ط - 3 مكتــب 

 9جــوال0598754445  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

flour , meal دقيق , دقيق 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية كلمة حيفا
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(39)

 

Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37364 العالمة التجارية رقم: 37364   

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Al Rajeh Detergents Company. بإسم  : مصنع الراجح للمنظفات الكيماوية.

Applicant Address :Eastern Industrial Zone, Nablus, 
Palestine.   

العنوان  : المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس – فلسطين    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center P.O Box: 
768/ Tel: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة ،نابلــس، 
ــف09 :/2383777 ــنتر ،ص.ب 768 هات ــا س ــارة جاليري عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Preparations for unblocking drain pipes, leaning, 
polishing and abrasive preprations, soaps and other 
products used for cleaning, disinfectant and bleaching.

مســتحضرات لمنــع انســداد انابيــب التصريــف، مســتحضرات 
التنظيــف و التلميــع و الشــرد و الصابــون و غيــر ذلــك مــن المــواد 

ــض. ــر و التبيي ــيل و التطهي ــي الغس ــتعملة ف المس

(40)

 

Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37365 العالمة التجارية رقم: 37365   

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Al Rajeh Detergents Company. بإسم  : مصنع الراجح للمنظفات الكيماوية.

Applicant Address :Eastern Industrial Zone, Nablus, Palestine.       العنوان  : المنطقة الصناعية الشرقية – نابلس

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property/  Nablus, Galarya Center/ P.O.768 
Tel: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /نابلــس، 
ــا ســنتر ص.ب 768 .هاتــف09 :-2383777 ــارة جاليري عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Air fragrancing preparations, Canned pressurized air 
for cleaning and dusting purposes,Aromatics,Cleaning 
preparations, Essential oils,  Potpourris[fragrances], 
Scented water, Extracts of flowers [perfumes]. 

مســتحضرات تعطيــر الجــو ،هــواء مضغــوط فــي علــب ألغــراض التنظيــف 
و تنفيــض الغبــار ،عطور،مســتحضرات تنظيف،زيــوت عطريــة ،مزيجــات مــن 
ــورد المجففــة المعطرة)روائــح طيبــة ،(مــاء معطــر ،خاصــات زهــور  اوراق ال

)عطــور.(
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(41)

 

Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37366 العالمة التجارية رقم: 37366   

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Guangzhou Shiyuan Electronic 
Technology Company Limited.

بإســم  : غوانجزهــو شــييوان الكترونيــك تكنولوجــي كومبنــي 
ليمتــد.

Applicant Address :No.6, 4th Yunpu Road, Huangpu 
District, Guangzhou, P.R.China.   

العنــوان  : رقــم 6 فــورث يونبــو رود ,هوانجبــو ديســتريكت 
غوانجزهــو ,جمهوريــة الصيــن الشــعبية.    

Applicant for Correspondence:     Firas Attereh 
Intellectual Property/  Nablus, Galarya Center P.X. Box 
768/ tel: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /نابلــس، 
ــا ســنتر ص.ب 768 هاتــف09 :-2383777 ــارة جاليري عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer whiteboard; interactive touch screen termi-
nals;  Electronic Interactive Whiteboard;  Recorded or 
downloadable computer Screensaver software;  com-
puter software platforms, recorded or downloadable; 
Computer software, recorded; Computers; Computer 
software applications, downloadable; Electronic stor-
age;  Labels containing electronic records or coded in-
formation; Electronic and magnetic Identity cards for 
payment services; Data processing apparatus; Central 
processing unit for information, data, sound and image 
processing; Computer peripheral devices; Capacitive 
stylus for touch screen; Electronic pens [visual dis-
play units]; Face recognition equipment; Punched card 
machines for offices; weight scale ; Measures; Digital 
display board; Global Positioning System [GPS] appa-
ratus; Loudspeakers; E-learning machine; Camcorders; 
Headphones; Microphones; Cameras [photography];  
multimedia projector; Teaching projection; Audiovi-
sual teaching apparatus; Telescopes; Wires, electric; 
Fluorescent screens; Heat regulating apparatus; Elec-
trolysers; Fire extinguishers; Radiological apparatus 
for industrial purposes; Protection devices for personal 
use against accidents; Alarms ; Pince-nez; Batteries, 
electric; Slides [photography]; Portable remote control 
car stopper.

ســبورة كمبيوتــر بيضــاء ؛طرفيــات شاشــات لمــس تفاعليــة؛ ســبورة بيضــاء 
تفاعليــة إلكترونيــة ؛ برمجيــات كمبيوتــر حافظــة للشاشــة مســجلة أو قابلــة 
ــات  ــل ؛برمجي ــة للتنزي ــر ،مســجلة أو قابل ــج كمبيوت ــل ؛منصــات برام للتنزي
كمبيوتــر مســجًّلة ؛أجهــزة كمبيوتــر ؛تطبيقــات برامــج كمبيوتــر ،قابلــة 
ــجات  ــى الس ــوي عل ــي تحت ــات الت ــي ؛العام ــن اإللكترون ــل ؛التخزي للتنزي
اإللكترونيــة أو المعلومــات المشــفرة ؛بطاقــات الهويــة اإللكترونيــة 
والمغناطيســية لخدمــات الدفــع ؛أجهــزة معالجــة البيانــات ؛وحــدات 
معالجــة مركزيــة للمعلومــات ،البيانــات ،الصــوت ومعالجــة الصــور ؛أجهــزة 
ملحقــة بالكمبيوتــر ؛قلــم ذات ســعة للشاشــة التــي تعمــل باللمس؛أقــام 
ــه ؛آالت  ــى الوج ــرف عل ــدات التع ــري [؛مع ــرض ْبص ــدات ع ــة] وح إلكتروني
مكتبيــة للبطاقــات المخرمــة ؛ميــزان الــوزن؛ مقاييــس ؛لوحــة العــرض 
ــة  ــوت ؛آل ــرات ص ــي ؛مكب ــع العالم ــد الموض ــام تحدي ــزة نظ ــة ؛أجه الرقمي
التعلــم اإللكترونــي ؛كاميــرات فيديــو ؛ســماعات الــرأس ؛ميكروفونــات 
؛كاميــرات] للتصويــر الفوتوغرافــي [؛جهــاز عــرض الوســائط المتعــددة 
؛شاشــات عــرض تعليميــة ؛أجهــزة تعليــم ســمعية وبصريــة ؛تلســكوبات 
؛أســاك كهربائيــة ؛شاشــات فلوريــة ؛أجهــزة تنظيــم الحــرارة ؛أجهــزة 
تحليــل كهربائــي ؛طفايــات حريــق ؛أجهــزة إشــعاعية لألغــراض الصناعيــة 
؛أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث لاســتخدام الشــخصي ؛أجهــزة إنــذار ؛نظــارات 
أنفيــة ؛بطاريــات كهربائيــة ؛شــرائح] للتصويــر الفوتوغرافــي [؛ســدادة 

ــة للســيارة.  ــن بعــد محمول تحكــم ع
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Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37367 العالمة التجارية رقم: 37367   

Class: 21 في الصنف: 21   

Applicant Name: ARC MANAGEMENT &SERVICES
Applicant Address :104 avenue du general de Gaulle

بإسم  : أيه آر سي مانيجمينت آند سيرفيسيز 

العنوان 104 :  : أفنيو دو جنرال دو غاولي، 
ARQUES (FRANCE) 62510  62510أركيوس) فرنسا(

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property/ Nablus- palestine- rafedia st/ jawwal building/ 
6th floor Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة/ نابلــس 
-رفيديــا - عمــارة جــوال الطابــق الســادس /ص.ب - 219 تلفــون 

رقــم09 -2389202 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Household or kitchen utensils and containers; Unworked 
or semi-worked glass (except glass used in building); Por-
celain, china; ceramics; Earthenware; Bottles; Works of 
art, of porcelain, terra-cotta or glass; Vases; Opaline glass;  
Glasses (receptacles); Drinking glasses and Especially, 
Goblets, Stemmed glasses, Dessert dishes, Champagne 
flutes, Liqueur glasses; Tableware, other than knives, 
forks and spoons; Table plates; Basins [bowls]; Salad 
bowls; Crucibles (laboratory); Pepper pots; Salt shakers; 
Sugar bowls; Epergnes; Containers for cutlery; Butlers’ 
trays; Cheese-dish covers, Butter-dish covers and Food 
cloches; Egg cups; Beverage ware; Decanters; Decant-
ing jugs, Wine decanters, Pitchers, Pots; Buckets, Cham-
pagne buckets, Ice pails buckets; Coolers in the form of 
ice pails; Coffee services; Tea sets and In particular cups, 
Pitchers, Saucers; Boxes for sweetmeats; Creamer pitch-
ers; Cafetieres; Teapots; Flasks; Perfume vaporizers; 
Perfume vaporizers; Cooking utensils, non-electric; Pots 
for cooking, Stew-pans, Cooking pots, Skillets, Pans, 
Griddles, Stewpots, Woks, Skillets, Pastry molds, Moulds 
(kitchen utensils); Dishes; tagines, oven pans, Crêpe pans; 
Saucepans (Earthenware -); Kitchen and baking utensils, 
whisks, ladles, spatulas; Fruit presses, non-electric, for 
household purposes; Accessories for serving and tasting 
wine; Spouts; Glass stoppers; Corkscrews; Bottle openers; 
Coasters (not of paper) and other than table linen; Funnels; 
Bottle openers; Isothermic bags; Wine-tasters (siphons); 
Bottle stoppers, Coasters, Vacuum pumps, drip stoppers 
for bottles, foil cutters; Crown-cap removers; Aerating 
apparatus for wine; Boxes for storage and preservation of 
foodstuffs, pots and glass jars, ice cream sundae bowls, 
measuring cups and bowls, measuring glasses, prepara-
tions bowls, mixing bowls, ramekins, small glasses.

 -أدوات وأوانــي وأوعيــة لاســتعمال المنزلــي وللمطبــخ؛  زجــاج غيــر 
مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول )عــدا الزجــاج المســتعمل فــي المبانــي(؛ 
الخــزف الصينــي ،الخــزف؛ الســيراميك؛ فخــار؛ أوانــي خزفيــة؛ قواريــر؛ 
تحــف فنيــة مــن الخــزف الصينــي أو الطيــن الناضــج أو الزجــاج؛ مزهريــات؛ 
أوانــي زجاجيــة أوبالينيــة؛ اوانــي زجاجيــة؛ كــؤوس شــرب وخصوصــا،ً 
ــة ،صحــون  ــة وقاعــدة ،كــؤوس ذات ســاق طويل قــدح شــرب ذو ســاق طويل
)أطبــاق (للحلويــات ،كــؤوس طويلــة ونحيلــة للشــمبانيا ،كــؤوس مشــروبات 
ليكيــور كحوليــة؛ أدوات المائــدة عــدا الشــوك ،الســكاكين والماعــق؛ 
أطبــاق مائــدة؛ أطبــاق عميقــة] زبديــات[؛ زبديــات ســلطة؛ بواتــق] مخبريــة[؛ 
أوعيــة فلفــل؛ ماحــات؛ ســكريات؛ أوعيــة مركبــة؛ أوعيــة ألدوات القطــع؛  
صوانــي خدمــة مــع مســاند؛ أغطيــة صحــون الجبنــة وأغطيــة لصحــون 
الزبــدة وأغطيــة مجوفــة للطعــام؛ أكــواب للبيــض؛ أوانــي للمشــروبات؛ آنيــة 
للشــرب؛ أباريــق لســكب المشــروبات ،آنيــة لشــرب النبيــذ ،أباريــق ،أوعيــة؛ 
دالء) ســطول ،(دالء) ســطول (الشــمبانيا؛ دالء ثلــج؛ مبــردات علــى شــكل 
ــق ،صحــون  ــج؛ أطقــم قهــوة؛ أطقــم شــاي وخصوصــا  ًأكــواب ،أباري دالء ثل
ــع  ــق لصن ــدة؛ أبري ــق للقش ــكرية ؛ أباري ــات الس ــق للحلوي ــن؛ صنادي فناجي
القهــوة بــه مصفــاة لحجــز راســب القهــوة؛ أباريــق شــاي؛ قواريــر؛ بخاخــات 
عطــور؛ بخاخــات عطــور؛ أوانــي طهــو غيــر كهربائيــة؛ أوعيــة للطهــو ،قــدور 
ــي  ــة طهــو ،مقال ــي شــوي ،أوعي ــدور ،صوان ــي ،ق ــة طهــو ،مقال طهــو ،أوعي
صينيــة عميقــة ،مقالــي ،قوالــب معجنــات ،قوالــب] أوانــي مطبــخ[؛ صحــون 
ــدور  ــب؛ ق ــي للكري ــران؛ مقال ــدور لألف ــي طهــي(؛  ق ــن) أوان ــاق(؛ طاجي )أطب
خزفيــة؛ أوعيــة للمطبــخ والخبْـــز ، خفاقــات ،مغــارف ،مــاوق؛ عصــارات 
فواكــه غيــر كهربائيــة لألغــراض المنزليــة؛ لــوازم لتقديــم وتــذوق النبيــذ؛ 
ــر؛  ــن؛ فتاحــات قواري ــة؛ فتاحــات ســدادات الفلي ــر؛ ســدادات زجاجي صنابي
ــاع؛ فتاحــات  ــد؛ أقم ــدا بياضــات للموائ ــا ع ــورق (م ــن ال ــي )ليســت م صوان
قواريــر؛ أكيــاس ثابتــة درجــة الحــرارة؛ أنابيــب] إمتصــاص [لتــذوق النبيــذ؛ 
ســدادات القواريــر ،مفــارش واقيــة ،مضخــات تفريــغ ،ســدادات لمنــع 
التقطيــر للقواريــر؛ قطّاعــات لقصديــر قواريــر النبيــذ؛ مزيــات أغطيــة 
القواريــر المعدنيــة؛ أجهــزة تصنيــع النبيــذ؛ صناديــق لتخزيــن وحفــظ 
المــواد الغذائيــة ،أوعيــة  وأوعيــة زجاجيــة ،زبديــات بوظــة صنــدي ،أكــواب 
وزبديــات قيــاس  ،كــؤووس قيــاس ،زبديــات التحضيــر ،زبديــات خلــط، 

ــرة ــؤووس صغي ــرة ،ك ــات صغي زبدي
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Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37368 العالمة التجارية رقم: 37368   

Class: 8 في الصنف: 8   

Applicant Name: ARC MANAGEMENT &SERVICES بإسم  : أيه آر سي مانيجمينت آند سيرفيسيز 

Applicant Address :104 avenue du general de Gaulle/ 
62510 ARQUES FRANCE

ــوس  ــي  62510 ، أركي ــرال دو غاول ــو دو جن ــوان 104   : أفني العن
)فرنســا(

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia st./Jawwal building/ 
6th floor/ jawwal no. 09-2389202
Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس- 
ــون  ــادس  ص.ب - 219 تلف ــق الس ــوال - الطاب ــارة ج ــا - عم رفيدي

رقــم09 -2389202 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Hand tools and implements (hand-operated); Cutlery; 
Cutlery (tableware); Side arms; Razors; Non-electric 
peelers; Penknives, Sommelier knives

عــدد وأدوات يدويــة ،تُدار باليــد؛ أدوات قطــع) الــشُّوك والســكاكين 
ــة؛  والماعــق(؛ أدوات قطــع) أدوات للمائــدة (أســلحة بيضــاء ؛ أدوات حاق
قــشّارات غيــر  إلكترونيــة؛ ســكاكين للجيــب؛ ســكاكين لفتــح قواريــر الخمر
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Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37369 العالمة التجارية رقم: 37369   

Class: 21 في الصنف: 21   

Applicant Name: ARC MANAGEMENT &SERVICES بإسم  : أيه آر سي مانيجمينت آند سيرفيسيز 

Applicant Address :104 avenue du general de Gaulle
62510 ARQUES / FRANCE   

ــوس  ــي  62510 ، أركي ــرال دو غاول ــو دو جن ــوان 104 :  : أفني العن
)فرنســا(

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property  Nablus- palestine- rafedia jawwal buolding- 
6th floor P.O Box 219 /Tel: 09-2389202  

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس--  
ــون  ــادس -  ص.ب - 219 تلف ــق الس ــوال الطاب ــارة ج ــا - عم رفيدي

رقــم09 -2389202 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Household or kitchen utensils and containers; Unworked 
or semi-worked glass (except glass used in building); 
Porcelain, china; ceramics; Earthenware; Bottles; Works 
of art, of porcelain, terra-cotta or glass; Vases; Opaline 
glass;  Glasses (receptacles); Drinking glasses and Espe-
cially, Goblets, Stemmed glasses, Dessert dishes, Cham-
pagne flutes, Liqueur glasses; Tableware, other than 
knives, forks and spoons; Table plates; Basins [bowls]; 
Salad bowls; Crucibles (laboratory); Pepper pots; Salt 
shakers; Sugar bowls; Epergnes; Containers for cutlery; 
Butlers’ trays; Cheese-dish covers, Butter-dish covers 
and Food cloches; Egg cups; Beverage ware; Decanters; 
Decanting jugs, Wine decanters, Pitchers, Pots; Buck-
ets, Champagne buckets, Ice pails buckets; Coolers in 
the form of ice pails; Coffee services; Tea sets and In 
particular cups, Pitchers, Saucers; Boxes for sweet-
meats; Creamer pitchers; Cafetieres; Teapots; Flasks; 
Perfume vaporizers; Perfume vaporizers; Cooking uten-
sils, non-electric; Pots for cooking, Stew-pans, Cooking 
pots, Skillets, Pans, Griddles, Stewpots, Woks, Skillets, 
Pastry molds, Moulds (kitchen utensils); Dishes; tag-
ines, oven pans, Crêpe pans; Saucepans (Earthenware 
-); Kitchen and baking utensils, whisks, ladles, spatu-
las; Fruit presses, non-electric, for household purposes; 
Accessories for serving and tasting wine; Spouts; Glass 
stoppers; Corkscrews; Bottle openers; Coasters (not of 
paper) and other than table linen; Funnels; Bottle open-
ers; Isothermic bags; Wine-tasters (siphons); Bottle 
stoppers, Coasters, Vacuum pumps, drip stoppers for 
bottles, foil cutters; Crown-cap removers; Aerating ap-
paratus for wine; Boxes for storage and preservation of 
foodstuffs, pots and glass jars, ice cream sundae bowls, 
measuring cups and bowls, measuring glasses, prepara-
tions bowls, mixing bowls, ramekins, small glasses.

 -أدوات وأوانــي وأوعيــة لاســتعمال المنزلــي وللمطبــخ؛  زجــاج غيــر 
مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول )عــدا الزجــاج المســتعمل فــي المبانــي(؛ 
الخــزف الصينــي ،الخــزف؛ الســيراميك؛ فخــار؛ أوانــي خزفيــة؛ قواريــر؛ 
تحــف فنيــة مــن الخــزف الصينــي أو الطيــن الناضــج أو الزجــاج؛ مزهريــات؛ 
أوانــي زجاجيــة أوبالينيــة؛ اوانــي زجاجيــة؛ كــؤوس شــرب وخصوصــا،ً 
ــة ،صحــون  ــة وقاعــدة ،كــؤوس ذات ســاق طويل قــدح شــرب ذو ســاق طويل
)أطبــاق (للحلويــات ،كــؤوس طويلــة ونحيلــة للشــمبانيا ،كــؤوس مشــروبات 
ليكيــور كحوليــة؛ أدوات المائــدة عــدا الشــوك ،الســكاكين والماعــق؛ 
أطبــاق مائــدة؛ أطبــاق عميقــة] زبديــات[؛ زبديــات ســلطة؛ بواتــق] مخبريــة[؛ 
أوعيــة فلفــل؛ ماحــات؛ ســكريات؛ أوعيــة مركبــة؛ أوعيــة ألدوات القطــع؛  
صوانــي خدمــة مــع مســاند؛ أغطيــة صحــون الجبنــة وأغطيــة لصحــون 
الزبــدة وأغطيــة مجوفــة للطعــام؛ أكــواب للبيــض؛ أوانــي للمشــروبات؛ آنيــة 
للشــرب؛ أباريــق لســكب المشــروبات ،آنيــة لشــرب النبيــذ ،أباريــق ،أوعيــة؛ 
دالء) ســطول ،(دالء) ســطول (الشــمبانيا؛ دالء ثلــج؛ مبــردات علــى شــكل 
ــق ،صحــون  ــج؛ أطقــم قهــوة؛ أطقــم شــاي وخصوصــا  ًأكــواب ،أباري دالء ثل
ــع  ــق لصن ــدة؛ أبري ــق للقش ــكرية ؛ أباري ــات الس ــق للحلوي ــن؛ صنادي فناجي
القهــوة بــه مصفــاة لحجــز راســب القهــوة؛ أباريــق شــاي؛ قواريــر؛ بخاخــات 
عطــور؛ بخاخــات عطــور؛ أوانــي طهــو غيــر كهربائيــة؛ أوعيــة للطهــو ،قــدور 
ــي  ــة طهــو ،مقال ــي شــوي ،أوعي ــدور ،صوان ــي ،ق ــة طهــو ،مقال طهــو ،أوعي
صينيــة عميقــة ،مقالــي ،قوالــب معجنــات ،قوالــب] أوانــي مطبــخ[؛ صحــون 
ــدور  ــب؛ ق ــي للكري ــران؛ مقال ــدور لألف ــي طهــي(؛  ق ــن) أوان ــاق(؛ طاجي )أطب
خزفيــة؛ أوعيــة للمطبــخ والخبْـــز ، خفاقــات ،مغــارف ،مــاوق؛ عصــارات 
فواكــه غيــر كهربائيــة لألغــراض المنزليــة؛ لــوازم لتقديــم وتــذوق النبيــذ؛ 
ــر؛  ــن؛ فتاحــات قواري ــة؛ فتاحــات ســدادات الفلي ــر؛ ســدادات زجاجي صنابي
ــاع؛ فتاحــات  ــد؛ أقم ــدا بياضــات للموائ ــا ع ــورق (م ــن ال ــي )ليســت م صوان
قواريــر؛ أكيــاس ثابتــة درجــة الحــرارة؛ أنابيــب] إمتصــاص [لتــذوق النبيــذ؛ 
ســدادات القواريــر ،مفــارش واقيــة ،مضخــات تفريــغ ،ســدادات لمنــع 
التقطيــر للقواريــر؛ قطّاعــات لقصديــر قواريــر النبيــذ؛ مزيــات أغطيــة 
القواريــر المعدنيــة؛ أجهــزة تصنيــع النبيــذ؛ صناديــق لتخزيــن وحفــظ 
المــواد الغذائيــة ،أوعيــة  وأوعيــة زجاجيــة ،زبديــات بوظــة صنــدي ،أكــواب 
وزبديــات قيــاس  ،كــؤووس قيــاس ،زبديــات التحضيــر ،زبديــات خلــط، 

ــؤووس  ــرة ،ك ــات صغي زبدي
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Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37370 العالمة التجارية رقم: 37370   

Class: 8 في الصنف: 8   

Applicant Name: ARC MANAGEMENT &SERVICES بإسم  : أيه آر سي مانيجمينت آند سيرفيسيز 

Applicant Address :104 avenue du general de Gaulle 
62510 ARQUES /FRANCE

ــوس  ــرال دو غاولــي  62510، أركي ــو دو جن ــوان 104 :  : أفني العن
)فرنســا(

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property / Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor/ , P.O.Box 219 /Tel: 09-2389203  

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
-رفيديــا -عمــارة جــوال الطابــق الســادس  ص.ب/ 219 تلفــون رقــم 

2389203،-09
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Hand tools and implements (hand-operated); Cutlery; 
Cutlery (tableware); Side arms; Razors; Non-electric 
peelers; Penknives, Sommelier knives.

عــدد وأدوات يدويــة ،تُدار باليــد؛ أدوات قطــع) الــشُّوك والســكاكين 
ــة؛  والماعــق(؛ أدوات قطــع) أدوات للمائــدة (أســلحة بيضــاء ؛ أدوات حاق
قــشّارات غيــر  إلكترونيــة؛ ســكاكين للجيــب؛ ســكاكين لفتــح قواريــر الخمر
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Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37371 العالمة التجارية رقم: 37371   

Class: 21 في الصنف: 21   

Applicant Name: ARC MANAGEMENT &SERVICES بإسم  : أيه آر سي مانيجمينت آند سيرفيسيز 

Applicant Address :104 avenue du general de Gaulle
62510 ARQUES (FRANCE)

العنوان 104 :  : أفنيو دو جنرال دو غاولي، 
  62510أركيوس) فرنسا(

Applicant for Correspondence:   SMAS Intellectual 
Property / Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor  P.O.Box 219 Tel: 09-2389202 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
-رفيديــا -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب  219 تلفــون رقــم 

 2389203،-09

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Household or kitchen utensils and containers; Un-
worked or semi-worked glass (except glass used in 
building); Porcelain, china; ceramics; Earthenware; 
Bottles; Works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; 
Vases; Opaline glass; Glasses (receptacles); Drinking 
glasses and Especially, Goblets, Stemmed glasses, Des-
sert dishes, Champagne flutes, Liqueur glasses; Table-
ware, other than knives, forks and spoons; Table plates; 
Basins [bowls]; Salad bowls; Crucibles (laboratory); 
Pepper pots; Salt shakers; Sugar bowls; Epergnes; Con-
tainers for cutlery; Butlers’ trays; Cheese-dish covers, 
Butter-dish covers and Food cloches; Egg cups; Bever-
age ware; Decanters; Decanting jugs, Wine decanters, 
Pitchers, Pots; Buckets, Champagne buckets, Ice pails 
buckets; Coolers in the form of ice pails; Coffee ser-
vices; Tea sets and In particular cups, Pitchers, Saucers; 
Boxes for sweetmeats; Creamer pitchers; Cafetieres; 
Teapots; Flasks; Perfume vaporizers; Perfume vapor-
izers; Cooking utensils, non-electric; Pots for cooking, 
Stew-pans, Cooking pots, Skillets, Pans, Griddles, 
Stewpots, Woks, Skillets, Pastry molds, Moulds (kitch-
en utensils); Dishes; tagines, oven pans, Crêpe pans; 
Saucepans (Earthenware -); Kitchen and baking uten-
sils, whisks, ladles, spatulas; Fruit presses, non-electric, 
for household purposes; Accessories for serving and 
tasting wine; Spouts; Glass stoppers; Corkscrews; Bot-
tle openers;

 -أدوات وأوانــي وأوعيــة لاســتعمال المنزلــي وللمطبــخ؛ زجــاج غيــر مشــغول 
ــزف  ــي(؛ الخ ــي المبان ــتعمل ف ــاج المس ــدا الزج ــغول )ع ــبه مش ــاج ش أو زج
الصينــي ،الخــزف؛ الســيراميك؛ فخــار؛ أوانــي خزفيــة؛ قواريــر؛ تحــف فنيــة 
مــن الخــزف الصينــي أو الطيــن الناضــج أو الزجــاج؛ مزهريــات؛ أوانــي 
زجاجيــة أوبالينيــة؛ اوانــي زجاجيــة؛ كــؤوس شــرب وخصوصــا ،ًقــدح شــرب 
ذو ســاق طويلــة وقاعــدة ،كــؤوس ذات ســاق طويلــة ،صحــون) أطبــاق( 
للحلويــات ،كــؤوس طويلــة ونحيلــة للشــمبانيا ،كــؤوس مشــروبات ليكيــور 
كحوليــة؛ أدوات المائــدة عــدا الشــوك ،الســكاكين والماعــق؛ أطبــاق مائــدة؛ 
أطبــاق عميقــة] زبديــات[؛ زبديــات ســلطة؛ بواتــق] مخبريــة[؛ أوعيــة فلفــل؛ 
ــة  ــي خدم ــة ألدوات القطــع؛ صوان ــة؛ أوعي ــة مركب ماحــات؛ ســكريات؛ أوعي
مــع مســاند؛ أغطيــة صحــون الجبنــة وأغطيــة لصحــون الزبــدة وأغطيــة 
مجوفــة للطعــام؛ أكــواب للبيــض؛ أوانــي للمشــروبات؛ آنيــة للشــرب؛ أباريــق 
ــطول،(  ــة؛ دالء) س ــق ،أوعي ــذ ،أباري ــرب النبي ــة لش ــروبات ،آني ــكب المش لس
ــم  ــج؛ أطق ــى شــكل دالء ثل ــردات عل ــج؛ مب دالء) ســطول (الشــمبانيا؛ دالء ثل
قهــوة؛ أطقــم شــاي وخصوصــا ًأكــواب ،أباريــق ،صحــون فناجيــن؛ صناديــق 
ــه مصفــاة  ــع القهــوة ب ــات الســكرية ؛ أباريــق للقشــدة؛ أبريــق لصن للحلوي
لحجــز راســب القهــوة؛ أباريــق شــاي؛ قواريــر؛ بخاخــات عطــور؛ بخاخــات 
ــة  ــدور طهــو ،أوعي ــة للطهــو ،ق ــة؛ أوعي ــر كهربائي ــي طهــو غي عطــور؛ أوان
طهــو ،مقالــي ،قــدور ،صوانــي شــوي ،أوعيــة طهــو ،مقالــي صينيــة 
عميقــة ،مقالــي ،قوالــب معجنــات ،قوالــب] أوانــي مطبــخ[؛ صحــون) أطبــاق(؛ 
طاجيــن) أوانــي طهــي(؛ قــدور لألفــران؛ مقالــي للكريــب؛ قــدور خزفيــة؛ 
أوعيــة للمطبــخ والخبْـــز ، خفاقــات ،مغــارف ،مــاوق؛ عصــارات فواكــه غيــر 
كهربائيــة لألغــراض المنزليــة؛ لــوازم لتقديــم وتــذوق النبيــذ؛ صنابيــر؛ 
ــر؛ صوانــي)  ســدادات زجاجيــة؛ فتاحــات ســدادات الفليــن؛ فتاحــات قواري
ــر؛  ــات قواري ــاع؛ فتاح ــد؛ أقم ــات للموائ ــدا بياض ــا ع ــورق (م ــن ال ــت م ليس
أكيــاس ثابتــة درجــة الحــرارة؛ أنابيــب] إمتصــاص [لتــذوق النبيــذ؛ ســدادات 

ــغ، ــة ،مضخــات تفري ــارش واقي ــر ،مف القواري
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Coasters (not of paper) and other than table linen; Fun-
nels; Bottle openers; Isothermic bags; Wine-tasters (si-
phons); Bottle stoppers, Coasters, Vacuum pumps, drip 
stoppers for bottles, foil cutters; Crown-cap removers; 
Aerating apparatus for wine; Boxes for storage and 
preservation of foodstuffs, pots and glass jars, ice cream 
sundae bowls, measuring cups and bowls, measuring 
glasses, preparations bowls, mixing bowls, ramekins, 
small glasses.

ســدادات لمنــع التقطيــر للقواريــر؛ قطّاعــات لقصديــر قواريــر النبيــذ؛ 
مزيــات أغطيــة القواريــر المعدنيــة؛ أجهــزة تصنيــع النبيــذ؛ صناديــق 
لتخزيــن وحفــظ المــواد الغذائيــة ،أوعيــة وأوعيــة زجاجيــة ،زبديــات بوظــة 
صنــدي ،أكــواب وزبديــات قيــاس ،كــؤووس قيــاس ،زبديــات التحضيــر، 

زبديــات خلــط ،زبديــات صغيــرة ،كــؤووس صغيــرة.
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Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37372 العالمة التجارية رقم: 37372   

Class: 21 في الصنف: 21   

Applicant Name: ARC MANAGEMENT &SERVICES بإسم  : أيه آر سي مانيجمينت آند سيرفيسيز 

Applicant Address :104 avenue du general de Gaulle / 
62510 ARQUES (FRANCE

ــوس  ــي  62510 ، أركي ــرال دو غاول ــو دو جن ــوان 104 :  : أفني العن
)فرنســا(

Applicant for Correspondence:   SMAS Intellectual 
Property / Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
- -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب 219 تلفــون رقــم09 -

 2389203

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Household or kitchen utensils and containers; Un-
worked or semi-worked glass (except glass used in 
building); Porcelain, china; ceramics; Earthenware; 
Bottles; Works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; 
Vases; Opaline glass; Glasses (receptacles); Drinking 
glasses and Especially, Goblets, Stemmed glasses, Des-
sert dishes, Champagne flutes, Liqueur glasses; Table-
ware, other than knives, forks and spoons; Table plates; 
Basins [bowls]; Salad bowls; Crucibles (laboratory); 
Pepper pots; Salt shakers; Sugar bowls; Epergnes; Con-
tainers for cutlery; Butlers’ trays; Cheese-dish covers, 
Butter-dish covers and Food cloches; Egg cups; Bever-
age ware; Decanters; Decanting jugs, Wine decanters, 
Pitchers, Pots; Buckets, Champagne buckets, Ice pails 
buckets; Coolers in the form of ice pails; Coffee ser-
vices; Tea sets and In particular cups, Pitchers, Saucers; 
Boxes for sweetmeats; Creamer pitchers; Cafetieres; 
Teapots; Flasks; Perfume vaporizers; Perfume vapor-
izers; Cooking utensils, non-electric; Pots for cooking, 
Stew-pans, Cooking pots, Skillets,

 -أدوات وأوانــي وأوعيــة لاســتعمال المنزلــي وللمطبــخ؛ زجــاج غيــر مشــغول 
ــزف  ــي(؛ الخ ــي المبان ــتعمل ف ــاج المس ــدا الزج ــغول )ع ــبه مش ــاج ش أو زج
الصينــي ،الخــزف؛ الســيراميك؛ فخــار؛ أوانــي خزفيــة؛ قواريــر؛ تحــف فنيــة 
مــن الخــزف الصينــي أو الطيــن الناضــج أو الزجــاج؛ مزهريــات؛ أوانــي 
زجاجيــة أوبالينيــة؛ اوانــي زجاجيــة؛ كــؤوس شــرب وخصوصــا ،ًقــدح شــرب 
ذو ســاق طويلــة وقاعــدة ،كــؤوس ذات ســاق طويلــة ،صحــون) أطبــاق( 
للحلويــات ،كــؤوس طويلــة ونحيلــة للشــمبانيا ،كــؤوس مشــروبات ليكيــور 
كحوليــة؛ أدوات المائــدة عــدا الشــوك ،الســكاكين والماعــق؛ أطبــاق مائــدة؛ 
أطبــاق عميقــة] زبديــات[؛ زبديــات ســلطة؛ بواتــق] مخبريــة[؛ أوعيــة فلفــل؛ 
ــة  ــي خدم ــة ألدوات القطــع؛ صوان ــة؛ أوعي ــة مركب ماحــات؛ ســكريات؛ أوعي
مــع مســاند؛ أغطيــة صحــون الجبنــة وأغطيــة لصحــون الزبــدة وأغطيــة 
مجوفــة للطعــام؛ أكــواب للبيــض؛ أوانــي للمشــروبات؛ آنيــة للشــرب؛ أباريــق 
ــطول،(  ــة؛ دالء) س ــق ،أوعي ــذ ،أباري ــرب النبي ــة لش ــروبات ،آني ــكب المش لس
ــم  ــج؛ أطق ــى شــكل دالء ثل ــردات عل ــج؛ مب دالء) ســطول (الشــمبانيا؛ دالء ثل
قهــوة؛ أطقــم شــاي وخصوصــا ًأكــواب ،أباريــق ،صحــون فناجيــن؛ صناديــق 
ــه مصفــاة  ــع القهــوة ب ــات الســكرية ؛ أباريــق للقشــدة؛ أبريــق لصن للحلوي
لحجــز راســب القهــوة؛ أباريــق شــاي؛ قواريــر؛ بخاخــات عطــور؛ بخاخــات 
ــة  ــدور طهــو ،أوعي ــة للطهــو ،ق ــة؛ أوعي ــر كهربائي ــي طهــو غي عطــور؛ أوان
طهــو ،مقالــي ،قــدور ،صوانــي شــوي ،أوعيــة طهــو ،مقالــي صينيــة عميقــة، 

ــخ[؛ ــب] أوانــي مطب ــات ،قوال ــب معجن ــي ،قوال مقال
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Pans, Griddles, Stewpots, Woks, Skillets, Pastry molds, 
Moulds (kitchen utensils); Dishes; tagines, oven pans, 
Crêpe pans; Saucepans (Earthenware -); Kitchen and 
baking utensils, whisks, ladles, spatulas; Fruit press-
es, non-electric, for household purposes; Accessories 
for serving and tasting wine; Spouts; Glass stoppers; 
Corkscrews; Bottle openers; Coasters (not of paper) 
and other than table linen; Funnels; Bottle openers; Iso-
thermic bags; Wine-tasters (siphons); Bottle stoppers, 
Coasters, Vacuum pumps, drip stoppers for bottles, foil 
cutters; Crown-cap removers; Aerating apparatus for 
wine; Boxes for storage and preservation of foodstuffs, 
pots and glass jars, ice cream sundae bowls, measuring 
cups and bowls, measuring glasses, preparations bowls, 
mixing bowls, ramekins, small glasses. 

 صحــون) أطبــاق(؛ طاجيــن) أوانــي طهــي(؛ قــدور لألفــران؛ مقالــي للكريــب؛ 
قــدور خزفيــة؛ أوعيــة للمطبــخ والخبْـــز ، خفاقــات ،مغــارف ،مــاوق؛ عصارات 
فواكــه غيــر كهربائيــة لألغــراض المنزليــة؛ لــوازم لتقديــم وتــذوق النبيــذ؛ 
ــر؛  ــن؛ فتاحــات قواري ــة؛ فتاحــات ســدادات الفلي ــر؛ ســدادات زجاجي صنابي
ــاع؛ فتاحــات  ــد؛ أقم ــدا بياضــات للموائ ــا ع ــورق (م ــن ال ــي )ليســت م صوان
قواريــر؛ أكيــاس ثابتــة درجــة الحــرارة؛ أنابيــب] إمتصــاص [لتــذوق النبيــذ؛ 
ســدادات القواريــر ،مفــارش واقيــة ،مضخــات تفريــغ ،ســدادات لمنــع 
التقطيــر للقواريــر؛ قطّاعــات لقصديــر قواريــر النبيــذ؛ مزيــات أغطيــة 
القواريــر المعدنيــة؛ أجهــزة تصنيــع النبيــذ؛ صناديــق لتخزيــن وحفــظ 
المــواد الغذائيــة ،أوعيــة وأوعيــة زجاجيــة ،زبديــات بوظــة صنــدي ،أكــواب 
وزبديــات قيــاس ،كــؤووس قيــاس ،زبديــات التحضيــر ،زبديــات خلــط، 

ــرة. ــؤووس صغي ــرة ،ك ــات صغي زبدي

(48)

 

Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37373 العالمة التجارية رقم: 37373   

Class: 8 في الصنف: 8   

Applicant Name: ARC MANAGEMENT & SERVICES بإسم  : أيه آر سي مانيجمينت آند سيرفيسيز 

Applicant Address :104 avenue du general de Gaulle 
/62510 ARQUES (FRANCE)

ــوس  ــي  62510 ، أركي ــرال دو غاول ــو دو جن ــوان 104 :  : أفني العن
)فرنســا(

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property/ Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا -عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Hand tools and implements (hand-operated); Cutlery; 
Cutlery (tableware); Side arms; Razors; Non-electric 
peelers; Penknives, Sommelier knives

عــدد وأدوات يدويــة ،تُدار باليــد؛ أدوات قطــع) الــشُّوك والســكاكين 
ــة؛  والماعــق(؛ أدوات قطــع) أدوات للمائــدة (أســلحة بيضــاء ؛ أدوات حاق
قــشّارات غيــر  إلكترونيــة؛ ســكاكين للجيــب؛ ســكاكين لفتــح قواريــر الخمر

(49)

 

Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37374 العالمة التجارية رقم: 37374   
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Class: 8 في الصنف8   : 

Applicant Name: ARC MANAGEMENT &SERVICES بإسم  : أيه آر سي مانيجمينت آند سيرفيسيز 

Applicant Address :104 avenue du general de Gaulle / 
62510 ARQUES (FRANCE

ــوس  ــي  62510 ، أركي ــرال دو غاول ــو دو جن ــوان 104 :  : أفني العن
)فرنســا(

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Hand tools and implements (hand-operated); Cutlery; 
Cutlery (tableware); Side arms; Razors; Non-electric 
peelers; Penknives, Sommelier knives.

 :عــدد وأدوات يدويــة ،تُدار باليــد؛ أدوات قطــع) الــشُّوك والســكاكين 
ــة؛  والماعــق(؛ أدوات قطــع) أدوات للمائــدة (أســلحة بيضــاء ؛ أدوات حاق
قــشّارات غيــر  إلكترونيــة؛ ســكاكين للجيــب؛ ســكاكين لفتــح قواريــر الخمر
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Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37375 العالمة التجارية رقم: 37375   

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم  : فيليب موريس برودكتس أس .إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان  : كاي جينريناود 2000 ،3 نوشاتيل ، سويسرا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Customer relationship management; organization and 
management of customer loyalty programs; all these ser-
vices being exclusively related to electronic cigarettes, 
tobacco heating devices, electronic smoking devices and 
batteries and battery charges for electronic cigarettes, to-
bacco heating devices and electronic smoking devices. 

إدارة عاقــات الزبائــن؛ تنظيــم و إدارة برامــج والء الزبائــن ؛ كل هــذه 
الخدمــات مرتبطــة حصــريًا بالســجائر اإللكترونيــة ،أجهــزة تســخين التبــغ، 
ــات للســجائر  ــات وشــواحن البطاري أجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة والبطاري

ــة.  ــن األلكتروني ــزة التدخي ــغ وأجه ــخين التب ــزة تس ــة ،أجه اإللكتروني

(51)

 

Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37376 العالمة التجارية رقم: 37376   

Class: 36 في الصنف: 36   
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Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم  : فيليب موريس برودكتس أس .إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان  : كاي جينريناود 2000 ،3 نوشاتيل ، سويسرا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Insurance services; insurance services relating to the 
service and repair of apparatus; warranty insurance 
services; all these services being exclusively related to 
electronic cigarettes, tobacco heating devices, electron-
ic smoking devices and batteries and battery chargers 
for electronic cigarettes, tobacco heating devices and 
electronic smoking devices. 

ــاز؛  ــاح الجه ــة وإص ــة بخدم ــان المتعلق ــات الضم ــان؛ خدم ــات الضم خدم
ــجائر  ــا بالس ــة حصرًي ــات مرتبط ــذه الخدم ــة؛ كل ه ــان الكفال ــات ضم خدم
اإللكترونيــة  التدخيــن  أجهــزة  التبــغ،  تســخين  أجهــزة  اإللكترونيــة، 
ــة، أجهــزة تســخين  ــات للســجائر اإللكتروني ــات وشــواحن البطاري والبطاري

التبــغ وأجهــزة التدخيــن األلكترونيــة. 

(52)

 

Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37377 العالمة التجارية رقم: 37377   

Class: 37 في الصنف: 37   

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم  : فيليب موريس برودكتس أس .إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان  : كاي جينريناود 2000 ،3 نوشاتيل ، سويسرا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Maintenance and repair of electronic cigarettes, tobac-
co heating devices and electronic smoking devices; 
maintenance and repair of batteries and battery char-
gers for electronic cigarettes, tobacco heating devices 
and electronic smoking devices. 

ــغ  ــخين التب ــزة تس ــة وأجه ــجائر اإللكتروني ــاح الس ــة وإص ــات صيان خدم
وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة؛ خدمــات صيانــة وإصــاح البطاريــات 
وشــواحن البطاريــات للســجائر اإللكترونيــة وأجهــزة تســخين التبــغ 

وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة 

(53)

 

Date :18/12/2019 التاريخ: 2019/12/18 

Trademark No.:37378 العالمة التجارية رقم: 37378   
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Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Hosam hoseen ali dragma  بإسم  : حسام حسين علي دراغمه

Applicant Address :Ramallah emart tanoos                                        3العنوان  : رام الله - عمارة طنوس ط

Applicant for Correspondence:  Mahmoud musleh / 
Ramallah - emart tanoos-  3rd 

ــه-   ــح / رام الل ــد الرحمــن مصل عنــوان التبليــغ :  محمــود احمــد عب
ــارة طنــوس - ط3  عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات ،اإليواء المؤقت. 

(54)

 

Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37383 العالمة التجارية رقم: 37383   

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 2000 ،3 نوشاتيل ، سويسرا  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, 
Tel : 02-2989760 

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف02  :-2989760   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smok-
ing 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; match-
es; 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-con-
taining aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use 
in electronic cigarettes; electronic smoking devices; electron-
ic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine 
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers, to-
bacco products and tobacco substitutes; smoker&apos;s arti-
cles for electronic cigarettes; parts and fittings for the afore-
said products included in class 34; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ ،الخــام أو المصــنّع؛ منتجــات التبــغ ،بمــا فــي ذلك الســيجار ،الســجائر، 
الســيجار الرفيــع ،تبــغ ماكينــات اللــف اليدويــة ،تبــغ الغليــون ،تبــغ 
ــغ والقرنفــل؛  ــج التب ــة مــن مزي ــغ الســعوط ،الســجائر المصنوع المضــغ ،تب
الســعوط؛ بدائــل التبــغ) لغيــر األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن، 
بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر ، فاتــر الســجائر ،علــب التبــغ ،علــب 
ــات؛  ــف الســجائر ،القداح ــن ،أدوات الجيــب لل ومنافــض الســجائر ،الغايي
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ ،منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة 
ــن أجــل إطــاق  ــغ م ــة تســخين الســجائر أو التب ــة وقطعهــا لغاي إلكتروني
رذاذ النيكوتيــن لاستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة 
فــي الســجائر االلكترونيــة؛ أجهــزة التدخيــن اإللكترونــي؛ الســجائر 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ 
األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة 
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات 
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا 
ــخّن  ــيجار المس ــجائر والس ــاء الس ــزة إطف ــة34 ؛ أجه ــي الفئ ــة ،ف المتضمن
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخّنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة 

الشــحن 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37384 العالمة التجارية رقم: 37384   

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Discovery Communications, LLC  بإسم  : ديسكافاري كوميونيكيشنز ,ال ال سي

Applicant Address :One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, U.S.A. 

العنــوان  : وان ديســكافاري بليــس ,ســيلفر ســبرينغ ,ميريانــد 
 ,20910الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited-green tower building- al 
nuzha street-ramallah - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انsتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - عمــارة البــرج االخضــر -شــارع النزهــة -رام اللــه -ص 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pre-recorded audiovisual recordings, audiotapes, video-
tapes, video discs, compact discs, DVDs and multimedia 
 software recorded on CD-ROM, all featuring subjects of 
general human interest; electronic learning games in  the 
nature of electronic game software for educational pur-
poses; video game discs; computer game discs;  electron-
ic game programs; digital media, namely, downloadable 
pre-recorded video clips, pre-recorded audio  clips, text 
and graphics held in electronic personal computers and 
handheld wireless devices, all featuring  subjects of gen-
eral human interest; downloadable software for mobile 
devices; sunglasses 

ــة  ــة المســجلة مســبقًا واالشــرطة الصوتي التســجيات الســمعية والبصري
واشــرطة الفيديــو واقــراص الفيديــو واالقــراص المدمجــة واقــراص 
الفيديــو الرقميــة وبرامــج الوســائط المتعــددة المســجلة علــى قــرص 
ــام؛ العــاب  ــز بموضوعــات ذات اهتمــام إنســاني ع  مضغــوط ،وكلهــا تتمي
التعليــم االلكترونــي فــي طبيعــة برامــج االلعــاب االلكترونيــة لاغــراض 
التعليميــة؛ اقــراص العــاب الفيديــو؛ اقــراص العــاب الكمبيوتــر؛  برامــج 
االلعــاب االلكترونيــة؛ وســائط رقميــة ،باالخــص مقاطــع الفيديــو المســجلة 
ــل ومقاطــع الصــوت المســجلة مســبقًا والنصــوص  ــة للتنزي مســبقًا القابل
والرســومات الموجــودة فــي أجهــزة الكمبيوتــر  الشــخصية االلكترونيــة 
ــة ،وكلهــا تتميــز بموضوعــات ذات اهتمــام  واالجهــزة الاســلكية المحمول
إنســاني عــام؛ برامــج قابلــة للتنزيــل لألجهــزة المحمولــة؛ نظــارات شمســيه 

(56)

 

Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37385 العالمة التجارية رقم: 37385   

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Discovery Communications, LLC  بإسم  : ديسكافاري كوميونيكيشنز ,ال ال سي

Applicant Address :One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, U.S.A. 

العنــوان  : وان ديســكافاري بليــس ,ســيلفر ســبرينغ ,ميريانــد 
 ,20910الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

Applicant for Correspondence:   Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited /green  
tower building/ al nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد / عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة/رام اللــه /ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Communications services, namely, transmitting streamed 
sound and audio-visual recordings via the Internet,  ca-
ble networks, wireless networks, satellite, or interactive 
multimedia networks; audio and video broadcasting  ser-
vices over the Internet; transmission of information in 
the audio-visual field; television broadcasting  services; 
cable television broadcasting; satellite television broad-
casting; mobile media services in the nature of  electronic 
transmission of entertainment media content; podcast-
ing services; webcasting services; video-on- demand 
transmission services; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of  messages 
among users in the field of general interest 

خدمــات االتصــاالت، باالخــص ارســال التســجيات الصوتيــة والمرئيــة 
التــي يتــم بثهــا عبــر االنترنــت او شــبكات الكابــل او الشــبكات الاســلكية 
ــات  ــة؛ خدم ــة او شــبكات الوســائط المتعــددة  التفاعلي ــار الصناعي او األقم
المجــال  المعلومــات فــي  الصــوت والفيديــو عبــر االنترنــت؛ نقــل  بــث 
الســمعي والبصــري؛ خدمــات البــث التلفزيونــي؛ البــث التلفزيونــي عبــر 
الكابــل؛ البــث الفضائــي؛ خدمــات وســائط  الهواتــف المحمولــة فــي طبيعــة 
ارســال الكترونــي لمحتــوى الوســائط الترفيهيــة؛ خدمــات تدويــن صوتــي؛ 
الطلــب؛  الفيديــو حســب  البــث عبــر االنترنــت؛ خدمــات نقــل  خدمــات 
توفيــر غــرف محادثــة عبــر  االنترنــت ولوحــات االعانــات االلكترونيــة لنقــل 

ــة  ــة العام ــال المصلح ــي مج ــتخدمين ف ــن المس ــائل بي الرس
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37386 العالمة التجارية رقم: 37386   

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Discovery Communications, LLC  بإسم  : ديسكافاري كوميونيكيشنز ,ال ال سي

Applicant Address :One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, U.S.A. 

العنــوان  : وان ديســكافاري بليــس ,ســيلفر ســبرينغ ,ميريانــد 
 ,20910الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited/green tower building/ al-
nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص. 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Entertainment and educational services, namely, ongo-
ing multimedia programs in the field of general interest, 
 distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media; providing entertainment  infor-
mation regarding ongoing television programs via a 
global computer network; production of television  pro-
grams; production of multimedia programs 

الخدمــات الترفيهيــة والتعليميــة باالخــص برامــج الوســائط المتعــددة 
ــة  ــر منصــات مختلف ــة عب ــة ،الموزع ــي مجــال المصلحــة العام المســتمرة ف
ــر أشــكال متعــددة مــن وســائط النقــل؛ توفيــر المعلومــات الترفيهيــة  عب
ــر شــبكة كمبيوتــر عالميــة؛   المتعلقــة بالبرامــج التلفزيونيــة المســتمرة عب

ــج الوســائط المتعــددة  ــاج برام ــة؛ انت ــج التلفزيوني اخــراج البرام
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37387 العالمة التجارية رقم: 37387   
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Class: 9 في الصنف: 9   

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

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

العنــوان  :   71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited/ green tower building/ al-
nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه  /ص. 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

   Adapters for charging electronic cigarettes; chargers 
for electronic cigarettes; charging case for electronic 
cigarettes; USB cables for electronic cigarettes; plugs; 
plug adaptors    

محــوالت لشــحن الســجائر االلكترونيــة؛   شــواحن للســجائر االلكترونيــة؛  
 علــب شــحن للســجائر االلكترونيــة؛ كوابــل  USB  للســجائر االلكترونيــة؛ 

قوابــس الكترونيــة؛ محــوالت قوابــس 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37388 العالمة التجارية رقم: 37388   

Class: 11 في الصنف: 11   

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

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

العنــوان  :   71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتد/عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص. 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Electric heaters; heating filaments, electric; apparatus 
for steam   

مســخنات كهربائيــة؛ خيــوط تســخين ,كهربائيــة؛ اجهــزة توليــد 
البخــار؛ محمصــات تبــغ؛ تركيبــات تبريــد للتبــغ 

 generating; tobacco roasters; cooling  installations for tobacco 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37389 العالمة التجارية رقم: 37389   

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

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

العنــوان  :   71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers&apos; arti-
cles; tobacco substitutes; cigars; electronic cigarettes; 
electronic  cigarette cartridges; nicotine solutions for use 
in electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use 
in  electronic cigarettes; liquid solutions for use in elec-
tronic cigarettes; flavorings, other than essential oils, 
for use  in electronic cigarettes; humidors; cigar cutters; 
ashtrays for smokers; neck chains for electronic ciga-
rettes;  atomizers for electronic cigarettes; smokers&a-
pos; articles (including lighters for smokers); sticks for 
cleaning and  disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implement for electronic cigarettes; cleaning brushes 
for electronic  cigarettes; pads for cleaning electronic 
cigarettes; brushes for cleaning electronic cigarettes; 
stick for cleaning  electronic cigarettes; cleaning appara-
tus for electronic cigarettes; cleaners for electronic cig-
arettes; cover case  for electronic cigarette devices; pro-
tective cases for electronic cigarettes; decorative covers 
for electronic  cigarettes; electric cleaners for electronic 
cigarettes; USB adapter for electronic cigarettes 

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ ســيجار؛ ســجائر 
الكترونيــة؛ خراطيــش ســجائر الكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن لاســتخدام 
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة  لاســتخدام 
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل ســائلة لاســتخدام فــي الســجائر 
اإللكترونيــة؛ منكهــات بخــاف الزيــوت العطريــة لاســتخدام فــي الســجائر 
االلكترونيــة؛ مبخــرات؛ قطاعــات ســيجار؛  منافــض ســجائر للمدخنيــن؛ 
ساســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ مــرذاذ للســجائر االلكترونيــة؛ ادوات 
ــم  ــف وتعقي ــواد لتنظي ــن(؛ اع ــات للمدخني ــا الوالع ــا فيه ــن) بم المدخني
الســجائر االلكترونيــة؛  ادوات تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي 
ــة؛  ــجائر االلكتروني ــف للس ــادات تنظي ــة؛ لب ــجائر االلكتروني ــف للس تنظي
فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف الســجائر 
ــجائر  ــات للس ــة؛ منظف ــجائر االلكتروني ــف للس ــزة  تنظي ــة؛ اجه االلكتروني
ــة  ــب لحماي ــة؛ عل ــجائر االلكتروني ــزة الس ــة الجه ــة تغطي ــة؛ علب االلكتروني
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات 

كهربائيــة  للســجائر االلكترونيــة؛ محــول  USB  للســجائر االلكترونيــة 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37390 العالمة التجارية رقم: 37390   

Class: 9 في الصنف: 9   

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

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

العنــوان  :   71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتد/عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه  /ص 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Adapters for charging electronic cigarettes; chargers 
for electronic cigarettes; charging case for electronic 
cigarettes; USB cables for electronic cigarettes; electric 
plugs; plug adaptors. 

محــوالت لشــحن الســجائر االلكترونيــة؛   شــواحن للســجائر االلكترونيــة؛  
 علــب شــحن للســجائر االلكترونيــة؛ كوابــل  USB  للســجائر االلكترونيــة؛ 

قوابــس الكترونيــة؛ محــوالت قوابــس 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37391 العالمة التجارية رقم: 37391   

Class: 11 في الصنف: 11   

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

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

العنــوان  :   71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Electric heaters; heating filaments, electric; apparatus 
for steam    generating tobacco roasters; cooling  installa-
tions for tobacco 

مســخنات كهربائيــة؛ خيــوط تســخين ,كهربائيــة؛ اجهــزة توليــد البخــار؛ 
محمصــات تبــغ؛ تركيبــات تبريــد للتبــغ 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37392 العالمة التجارية رقم: 37392   

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

العنــوان  :   71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه  /ص 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 



44 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers&apos; arti-
cles; tobacco substitutes; cigars; electronic cigarettes; 
electronic  cigarette cartridges; nicotine solutions for use 
in electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use 
in  electronic cigarettes; liquid solutions for use in elec-
tronic cigarettes; flavorings, other than essential oils, 
for use  in electronic cigarettes; humidors; cigar cutters; 
ashtrays for smokers; neck chains for electronic ciga-
rettes;  atomizers for electronic cigarettes; smokers&a-
pos; articles (including lighters for smokers); sticks for 
cleaning and  disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implement for electronic cigarettes; cleaning brushes 
for electronic  cigarettes; pads for cleaning electronic 
cigarettes; brushes for cleaning electronic cigarettes; 
stick for cleaning  electronic cigarettes; cleaning appara-
tus for electronic cigarettes; cleaners for electronic cig-
arettes; cover case  for electronic cigarette devices; pro-
tective cases for electronic cigarettes; decorative covers 
for electronic  cigarettes; electric cleaners for electronic 
cigarettes; USB adapter for electronic cigarettes 

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ ســيجار؛ ســجائر 
الكترونيــة؛ خراطيــش ســجائر الكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن لاســتخدام 
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة  لاســتخدام 
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل ســائلة لاســتخدام فــي الســجائر 
اإللكترونيــة؛ منكهــات بخــاف الزيــوت العطريــة لاســتخدام فــي الســجائر 
االلكترونيــة؛ مبخــرات؛ قطاعــات ســيجار؛  منافــض ســجائر للمدخنيــن؛ 
ساســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ مــرذاذ للســجائر االلكترونيــة؛ ادوات 
ــم  ــف وتعقي ــواد لتنظي ــن(؛ اع ــات للمدخني ــا الوالع ــا فيه ــن) بم المدخني
الســجائر االلكترونيــة؛  ادوات تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي 
ــة؛  ــجائر االلكتروني ــف للس ــادات تنظي ــة؛ لب ــجائر االلكتروني ــف للس تنظي
فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف الســجائر 
ــجائر  ــات للس ــة؛ منظف ــجائر االلكتروني ــف للس ــزة  تنظي ــة؛ اجه االلكتروني
ــة  ــب لحماي ــة؛ عل ــجائر االلكتروني ــزة الس ــة الجه ــة تغطي ــة؛ علب االلكتروني
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات 

كهربائيــة  للســجائر االلكترونيــة؛ محــول  USB  للســجائر االلكترونيــة 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37393 العالمة التجارية رقم: 37393  

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

العنــوان  :   71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتدعمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه  /ص. 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers&apos; ar-
ticles; 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;

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ قطاعــات ســيجار؛ 
ــب الســجائر  ــة؛ عل ــن؛ ســجائر الكتروني ســيجار؛ منافــض ســجائر للمدخني
االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر  االلكترونيــة؛ ادوات 
ــة؛  ــجائر االلكتروني ــف للس ــي تنظي ــة؛ فراش ــجائر االلكتروني ــف الس تنظي
لبــادات تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف الســجائر 
االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف الســجائر  االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر 

االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر االلكترونيــة؛
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brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for clean-
ing electronic  cigarettes; atomizers for electronic ciga-
rettes; protective cases for electronic cigarettes; liquid solu-
tions 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 ciga-
rettes; electric cleaners for electronic cigarettes;  cleaning 
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes;  smokers&a-
pos; articles (including lighters for smokers)  

محاليــل ســائلة لاســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن 
لاســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل  النيكوتيــن الســائلة 
ــجائر  ــزة الس ــة الجه ــة تغطي ــة؛ علب ــجائر اإللكتروني ــي الس ــتخدام ف لاس
االلكترونيــة؛ ساســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر 
االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر  االلكترونيــة؛ منظفــات كهربائيــة 
للســجائر االلكترونية؛اجهــزة تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات 
ــة؛ ادوات  ــجائر االلكتروني ــي الس ــتخدام ف ــة لاس ــوت العطري ــاف الزي بخ

ــن(   ــات للمدخني ــا  الوالع ــا فيه ــن) بم المدخني
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37394 العالمة التجارية رقم: 37394  

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

العنــوان  :   71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited/ green tower building/ al-
nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص. 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers&apos; ar-
ticles; 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 electron-
ic cigarettes;  pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for 
cleaning electronic  cigarettes; atomizers for electron-
ic cigarettes; protective cases for electronic cigarettes; 
liquid solutions for use  in electronic cigarettes; nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in  electronic cigarettes; cover cases for 
electronic cigarette devices; neck chains for electronic 
cigarettes; cleaners  for electronic cigarettes; decorative 
covers for electronic cigarettes; electric cleaners for 
electronic cigarettes;  cleaning apparatus for electronic 
cigarettes; flavorings, other than essential oils, for use 
in electronic cigarettes;  smokers&apos; articles (in-
cluding lighters for smokers)  

ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ قطاعــات ســيجار؛ 
ــب الســجائر  ــة؛ عل ــن؛ ســجائر الكتروني ســيجار؛ منافــض ســجائر للمدخني
االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر  االلكترونيــة؛ ادوات 
ــة؛  ــجائر االلكتروني ــف للس ــي تنظي ــة؛ فراش ــجائر االلكتروني ــف الس تنظي
لبــادات تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف الســجائر 
االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف الســجائر  االلكترونيــة؛ بخاخــات للســجائر 
االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل ســائلة 
ــتخدام  ــن لاس ــل النيكوتي ــة؛ محالي ــجائر اإللكتروني ــي الس ــتخدام ف لاس
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل  النيكوتيــن الســائلة لاســتخدام 
ــة؛  ــة الجهــزة الســجائر االلكتروني ــة تغطي ــة؛ علب ــي الســجائر اإللكتروني ف
ساســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر االلكترونيــة؛ 
علــب مزينــة للســجائر  االلكترونيــة؛ منظفــات كهربائيــة للســجائر 
االلكترونية؛اجهــزة تنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات بخــاف 
الزيــوت العطريــة لاســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛ ادوات المدخنيــن 

)بمــا فيهــا  الوالعــات للمدخنيــن(  
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37395 العالمة التجارية رقم: 37395  

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

العنــوان  : شــارع النزهــة ،25 عمــارة البــرج االخضــر ،رام اللــه، 
فلســطين  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Teaching services; entertainment services; orchestra 
services; music composition services, production of 
music; arranging and conducting of concerts; organiza-
tion of shows; arranging and conducting of workshops 
and activities related to music. 

خدمــات التعليــم ،خدمــات الترفيــه ،خدمــات االوركســترا ،خدمــات تأليــف 
الموســيقى وانتــاج الموســيقى ،تنظيــم وادارة الحفــات الموســيقية، 
ــة  ــاطات المتعلق ــل والنش ــات العم ــم وادارة ورش ــروض ،تنظي ــم الع تنظي

بالموســيقى. 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37396 العالمة التجارية رقم: 37396  

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

العنــوان  : شــارع النزهــة ،25 عمــارة البــرج االخضــر ،رام اللــه، 
فلســطين  

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

ــون/   ــحادة ،محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــب عزي ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
ص.ب ،74 رام اللــه 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Teaching services; entertainment services; orchestra 
services; music composition services, production of 
music; arranging and conducting of concerts; organiza-
tion of shows; arranging and conducting of workshops 
and activities related to music. 

خدمــات التعليــم ،خدمــات الترفيــه ،خدمــات االوركســترا ،خدمــات تأليــف 
الموســيقى وانتــاج الموســيقى ،تنظيــم وادارة الحفــات الموســيقية، 
ــة  ــاطات المتعلق ــل والنش ــات العم ــم وادارة ورش ــروض ،تنظي ــم الع تنظي

بالموســيقى. 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37397 العالمة التجارية رقم: 37397  

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

العنــوان  : شــارع النزهــة ،25 عمــارة البــرج االخضــر ،رام اللــه، 
فلســطين  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Teaching services; entertainment services; orchestra 
services; music composition services, production of 
music; arranging and conducting of concerts; organiza-
tion of shows; arranging and conducting of workshops 
and activities related to music. 

خدمــات التعليــم ،خدمــات الترفيــه ،خدمــات االوركســترا ،خدمــات تأليــف 
الموســيقى وانتــاج الموســيقى ،تنظيــم وادارة الحفــات الموســيقية، 
ــة  ــاطات المتعلق ــل والنش ــات العم ــم وادارة ورش ــروض ،تنظي ــم الع تنظي

بالموســيقى. 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37399 العالمة التجارية رقم: 37399  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: BERRA HAZIR GIYIM TEKSTIL 
SANAYI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI 

بإســم  : بــررا هازيــر جييــم تكســتيل ســانايي اش فــي ديــش 
تيجاريــت ليمتــد شــيركيتي 

Applicant Address :M. Nesih Ozmen Mah. Fidan Sokak 
Ipek Han No: 4 Gungoren / Istanbul, Turkey                   

العنــوان  : ام .نســيح اوزمــان مــاه ،فيــدان زقــاق ايبيــك خــان نــو4 : 
غونغــوران / إســطنبول ،تركيــا                     
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Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing, including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing; socks, muf-
flers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [cloth-
ing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats, 
caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps 

ــك المابــس الداخليــة والمابــس الخارجيــة بخــاف  ــا فــي ذل المابــس بم
المابــس الواقيــة ذات األغــراض الخاصــة؛ جــوارب ،لفحــات] مابــس،[ 
ــة او  ــدم ،األحذي ــة الق ــس[؛ البس ــة] ماب ــحة ،أحزم ــات ،أوش ــاالت ،عصاب ش
األبــواط ،النعــال أو الشباشــب ،الصنــادل؛ أغطيــة الــرأس ،القبعــات ،قبعــات 
مــع حافــة ،طواقــي البوريــة ،طواقــي] أغطيــة الــرأس ،[قبعــات بحجــم 

الجمجمــة 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37400 العالمة التجارية رقم: 37400  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: BERRA HAZIR GIYIM TEKSTIL 
SANAYI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI 

بإســم  : بــررا هازيــر جييــم تكســتيل ســانايي اش فــي ديــش 
تيجاريــت ليمتــد شــيركيتي 

Applicant Address :M. Nesih Ozmen Mah. Fidan Sokak 
Ipek Han No: 4 Gungoren / Istanbul, Turkey

العنــوان  : ام .نســيح اوزمــان مــاه ،فيــدان زقــاق ايبيــك خــان نــو4 : 
غونغــوران / إســطنبول ،تركيــا  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising, marketing and public relations; organi-
zation of exhibitions and trade fairs for commercial 
or advertising purposes; design for advertising; pro-
vision of an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and services; office functions; secretarial ser-
vices; arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office machines; 
systemization of information into computer databases; 
telephone answering for unavailable subscribers; busi-
ness management, business administration and busi-
ness consultancy; accounting; commercial consultancy 
services; personnel recruitment, personnel placement, 
employment agencies, import-export agencies; tempo-
rary personnel placement services; auctioneering; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, namely, clothing, including underwear and 
outerclothing, other than special purpose protective 
clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, san-
dals, headgear, hats, caps with visors, berets,  

دعايــة وإعــان ،التســويق و العاقــات العامــة؛ تنظيــم المعــارض والمعارض 
ــر  ــة؛ توفي ــواد اإلعاني ــم الم ــة؛ تصمي ــة أو إعاني ــات تجاري ــة لغاي التجاري
ســوق مباشــرة عبــر اإلنترنــت للمشــترين والبائعيــن للســلع والخدمــات؛ 
ــي  ــم اإلشــتراك ف ــات الســكرتارية؛ تنظي ــي؛ خدم تفعيــل النشــاط المكتب
الصحــف لآلخريــن؛ تجميــع البيانــات اإلحصائيــة؛ تأجيــر اآلالت والمعــدات 
ــى  ــرد عل ــر؛ ال ــات الكمبيوت ــة؛ تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد بيان المكتبي
الهاتــف للمشــتركين غيــر الموجوديــن؛ إدارة األعمــال؛ توجيــه األعمــال 
واستشــارات األعمــال؛ محاســبة؛ خدمــات االستشــارات التجاريــة؛ توظيــف 
األفــراد؛ إيجــاد وظائــف األفــراد؛ وكاالت التوظيــف؛ وكاالت االســتيراد 
والتصديــر؛ خدمــات توظيــف الموظفيــن المؤقتيــن؛ البيــع بالمــزاد العلنــي؛ 
ــى  ــر والمعن ــح الغي ــع لصال ــن البضائ ــعة م ــكيلة واس ــع تش ــات تجمي خدم
بهــا المابــس بمــا فــي ذلــك المابــس الداخليــة والمابــس الخارجيــة 
بخــاف المابــس الواقيــة ذات األغــراض الخاصــة؛ جــوارب ،لفحــات 
]مابــس ،[شــاالت ،عصابــات ،أوشــحة ،أحزمــة] مابــس[؛ البســة القــدم، 
األحذيــة او األبــواط ،النعــال أو الشباشــب ،الصنــادل؛ أغطيــة الــرأس، 
ــرأس،[  ــة ال ــي] أغطي ــة ،طواق ــي البوري ــة ،طواق ــع حاف ــات م ــات ،قبع القبع
قبعــات بحجــم الجمجمــة وذلــك لتمكيــن الزبائــن مــن معاينــة بشــكل مريــح 
وشــراء تلــك البضائــع وقــد تقــدم مثــل هــذه الخدمــات مــن خــال متاجــر 
البيــع بالتجزئــة أو أســواق البيــع بالجملــة أو بواســطة األوســاط اإللكترونيــة 

ــد المباشــر  ــر البري ــب عب ــات الطل أو كتالوج
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caps [headwear], skull caps, enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods, such services may 
be provided by retail stores, wholesale outlets, by means 
of electronic media or through mail order catalogues
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37401 العالمة التجارية رقم: 37401  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Societe Tunisienne de Chocolaterie et 
de Confiserie   SOTUCHOC 

بإسم  : الشركة التونسية لصناعة الشكوالطة و الحاويات 

Applicant Address :Route Khelidia 1135 Naassen, Ben 
Arous, Tunisie

العنوان  : طريق الخليدية نعسان -1135 بن عروس -تونس  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية/ بيت ساحور - ص.ب182  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Chocolate and products -based chocolate, confection-
ery and biscuit 

الشــوكوالتة والمنتجــات التــي اساســها الشــوكوالتة ،الحلويــات 
يت  لبســكو ا و
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37402 العالمة التجارية رقم: 37402  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Societe Tunisienne de Chocolaterie et 
de Confiserie SOTUCHOC 

بإسم  : الشركة التونسية لصناعة الشكوالطة و الحاويات 

Applicant Address :Route Khelidia 1135 Naassen, Ben 
Arous, Tunisie

العنوان  : طريق الخليدية نعسان -1135 بن عروس -تونس  

                                     

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Chocolate and products -based chocolate, confectionery 
and biscuit 

الشــوكوالتة والمنتجــات التــي اساســها الشــوكوالتة ،الحلويــات 
يت  لبســكو ا و



50 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

(73)

 

Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37403 العالمة التجارية رقم: 37403   

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Societe Tunisienne de Chocolaterie et 
de Confiserie SOTUCHOC 

بإسم  : الشركة التونسية لصناعة الشكوالطة و الحاويات 

Applicant Address :Route Khelidia 1135 Naassen, Ben 
Arous, Tunisie

العنوان  : طريق الخليدية نعسان -1135 بن عروس -تونس  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية بيت ساحور - ص.ب182  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Chocolate and products -based chocolate, confectionery 
and biscuit 

ــات  ــوكوالتة ،الحلوي ــها الش ــي اساس ــات الت ــوكوالتة والمنتج الش
ــكويت  والبس
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37405 العالمة التجارية رقم: 37405   

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: H. Lundbeck A/S بإسم  : ه.لندبك ا/س

Applicant Address :Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark.        .العنوان  : اوتيليافيج 2500 ,9 فالباي ,الدينيمارك

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 
768/ Tel: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
ــف09 :-2383777 ــنتر، ص.ب  768.هات ــا س ــارة جاليري ،عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceuticals and medical preparations and sub-
stances; vaccines; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and sub-
stances acting on the central nervous system; central 
nervous system stimulants; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention

المســتحضرات والمــواد الدوائيــة والطبيــة ،اللقاحــات ،المســتحضرات 
والمــواد الدوائيــة والطبيــة للوقايــة وعــاج االضطرابــات واألمــراض فــي 
والناتجــة عــن أو التــي تؤثــر فــي الجهــاز العصبــي المركــزي ،المســتحضرات 
ــزي،  ــي المرك ــاز العصب ــي الجه ــر ف ــي تؤث ــة الت ــة والطبي ــواد الدوائي والم
ــة  ــواد الدوائي ــتحضرات والم ــزي ،المس ــي المرك ــاز العصب ــطات الجه منش
والطبيــة للوقايــة وعــاج االضطرابــات واألمــراض النفســية والعصبيــة، 
المســتحضرات والمــواد الدوائيــة والطبيــة للوقايــة وعــاج األمــراض 

العقليــة وألزهايمــر والدوخــة والســكتة والنوبــة واالكتئــاب
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and treatment of psychiatric and neurological disorders 
and diseases; pharmaceutical preparations and sub-
stances for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer’s disorder and disease, dizziness, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, cognitive 
disorders and diseases, mood disorders, psychosis, 
anxiety, apathy, epilepsy; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention and treatment 
of Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, por-
phyria, Huntington’s disorder and disease, insomnia, 
Parkinson’s disorder and disease, falls, movement dis-
orders and diseases, dyskinesia, poor or absent motor 
functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, 
autism, melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, pro-
gressive supranuclear palsy (PSP); pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and 
treatment of restlessness, akathisia, fatigue, somno-
lence, nausea, cancer, migraine, pain, alcoholism and 
dependency; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes.

واإلعاقــة اإلدراكيــة واالضطرابــات واألمــراض اإلدراكيــة واالضطرابــات 
المزاجيــة والذهــان والقلــق والخمــول والصــرع ،المســتحضرات والمــواد 
  (LGS)الدوائيــة والطبيــة للوقايــة وعــاج تنــاذر ليونكــس – جاســتاوت
والتصلــب والبورفيريــا ومــرض واضطــراب هانتينجتــون واألرق ومــرض 
واضطــراب باركينســون ، والوقــوع وأمــراض واضطرابــات الحركــة واالرتعــاش 
وانفصــام الشــخصية) الشــيزوفرينيا (ومــرض واضطــراب القطبيــة الثنائيــة 
ــي  ــاه وفــرط الحركــة ،(ADHD) اضطــراب الكــرب التال ومــرض قصــور االنتب
للصدمــة النفســية ، (PSP) التحريــض ، العــدوان ، التوحــد ، الكآبــة،  
الوســواس القهــري ، متازمــة توريــت ، الشــلل فــوق النــووي  التقدمــي 
 (PSP)؛ المســتحضرات الصيدالنيــة والمــواد الازمــة للوقايــة والعــاج 
مــن األرق ، أكثيزيــا ، التعــب ، نعــاس ، غثيــان ،والســرطان والصــداع 
النصفــي) الشــقيقة (واأللــم واإلدمــان علــى الكحــول واالعتمــاد علــى 
الغيــر ،والمســتحضرات والمــواد والكواشــف واألدوات لألغــراض الطبيــة 

والتشــخيصية.   
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37406 العالمة التجارية رقم: 37406   

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Meshwarkm Company For Travel 
Apps 

بإسم  : شركة مشواركم لتطبيقات النقل االلكتروني. 

Applicant Address :Ramallah/Almasyoun, Altirawi 
Commercial Complex -Second floor                   

العنــوان  : رام الله/الماصيــون ،مجمــع الطيــراوي التجــاري -الطابــق 
الثانــي.                     

Applicant for Correspondence:  Advocate Taleb Abu 
Alhalaweh Office/  Ramallah/Almasyoun, Altirawi 
Commercial Complex - second floor/ jawwal: 
0569244444

ــه/ ــو الحــاوة / رام الل ــب أب ــي طال ــغ :  مكتــب المحام ــوان التبلي عن
الماصيــون ،مجمــع الطيــراوي التجــاري -الطابــق الثانــي /جــوال: 

0569244444

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising, Advertising material (Updating of-), Ar-
ranging subscription to telecommunication services for 
others, Commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others, Compilation of infor-
mation into computer databases. 

دعايــة واعــان ،تحديــث مــواد الدعايــة واالعــان ،تنظيــم االشــتراكات 
ــلع  ــص س ــة لترخي ــر ،االدارة التجاري ــح الغي ــاالت لصال ــات االتص ــي خدم ف

وخدمــات الغيــر ،تجميــع المعلومــات فــي قواعــد بيانــات الحاســوب. 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37407 العالمة التجارية رقم: 37407  

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: Meshwarkm Company For Travel Apps  .بإسم  : شركة مشواركم لتطبيقات النقل االلكتروني

Applicant Address :Ramallah/Almasyoun, Altirawi 
Commercial Complex Second floor

العنــوان  : رام الله/الماصيــون ،مجمــع الطيــراوي التجــاري -الطابــق 
الثانــي.  

Applicant for Correspondence:  Advocate Taleb Abu 
Alhalaweh Office/Ramallah/Almasyoun, Altirawi 
Commercial Complex / jawwal: 0569244444

ــه/ ــو الحــاوة / رام الل ــب أب ــي طال ــغ :  مكتــب المحام ــوان التبلي عن
الماصيــون ،مجمــع الطيــراوي التجــاري -الطابــق الثانــي جــوال: 

 0569244444

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Car transport, Passenger transport, Removal services, 
Traffic information, Transport, Transport reservation, 
Transportation information. 

النقــل بالســيارات ،نقــل المســافرين ،خدمــات االنتقــال ،معلومــات مروريــة، 
النقــل ،الحجــز للنقــل ،معلومــات النقــل. 
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Date :19/12/2019 التاريخ: 2019/12/19 

Trademark No.:37408 العالمة التجارية رقم: 37408  

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Meshwarkm Company For Travel 
Apps 

بإسم  : شركة مشواركم لتطبيقات النقل االلكتروني. 

Applicant Address :Ramallah/Almasyoun, Altirawi 
Commercial Complex Second floor

العنــوان  : رام الله/الماصيــون ،مجمــع الطيــراوي التجــاري -الطابــق 
الثانــي.  

Applicant for Correspondence:  Advocate Taleb Abu 
Alhalaweh Office / Ramallah/Almasyoun, Altirawi 
Commercial Complex / jawwal : 0569244444

ــه/ ــاوة/ رام الل ــو الح ــب أب ــي طال ــب المحام ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
الماصيــون ،مجمــع الطيــراوي التجــاري -الطابــق الثانــي /جــوال: 

 0569244444

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer terminals (Communications by-), Electronic 
bulletin board services (telecommunications services), 
Message sending, Providing access to databases, Pro-
viding telecommunication channels for teleshopping ser-
vices, Telecommunications routing and junction services. 

االتصــال عبــر الطرفيــات الحاســوبية ،خدمــات لوحــات النشــرات االلكترونيــة 
)خدمــات اتصــاالت (ارســال الرســائل ،توفيــر الربــط بقاعــدة معلومــات، 

توفيــر قنــوات اتصــال للتســوق عــن بعــد ،توجيــه وربــط االتصــاالت. 
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Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37409 العالمة التجارية رقم: 37409  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Yousef AA abu sharkh بإسم  : يوسف عبد الفتاح احمد أبو شرخ

Applicant Address :Yousef AA abu sharkh/  Aldahrieh 
city center    

العنــوان  : يوســف عبــد الفتــاح احمــد أبــو شــرخ /الخليــل الظاهريــة 
لبلد       ا

Applicant for Correspondence:  Yousef AA abu sharkh/  
Aldahrieh city center 

ــل  ــو شــرخ /الخلي ــاح احمــد أب ــد الفت ــغ :  يوســف عب ــوان التبلي عن
ــد   ــة البل الظاهري

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Rice /tea /coffee/ sugar األرز الشاي  السكر   القهوة

(79)

 

Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37410 العالمة التجارية رقم: 37410  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Octopus for consuming materials 
company

بإسم  : شركة اوكتبوس للمواد االستهاكية

Applicant Address :Octopus for consuming materials 
company/ Hebron al salam st 0598102169   

العنــوان  : شــركة اوكتبــوس للمــواد االســتهاكية /الخليــل شــارع 
الســام     

Applicant for Correspondence:  Octopus for consuming 
materials company/ Hebron al salam st 0598102169

عنــوان التبليــغ :  شــركة اوكتبــوس للمــواد االســتهاكية /الخليــل 
شــارع الســام 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Shoes and clothing المابس واالحذية
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Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37411 العالمة التجارية رقم: 37411  

Class: 14 في الصنف: 14   

Applicant Name: Octopus for consuming materials 
company

بإسم  : شركة اوكتبوس للمواد االستهاكية

Applicant Address :Octopus for consuming materials 
company/ Hebron al salam st 0598102169   

العنــوان  : شــركة اوكتبــوس للمــواد االســتهاكية /الخليــل شــارع 
الســام     

Applicant for Correspondence:  Octopus for consuming 
materials company/ Hebron al salam st 0598102169

عنــوان التبليــغ :  شــركة اوكتبــوس للمــواد االســتهاكية /الخليــل 
شــارع الســام 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

lamentation jewelry النثريات والحلي المقلدة

(81)

 

Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37412 العالمة التجارية رقم: 37412  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Belal Mahmoud Ibrahim Abu Khaleel بإسم  : بال محمود ابراهيم أبو خليل

Applicant Address :Belal Mahmoud Ibrahim Abu 
Khaleel/ Nablus/ Almontazah st/ jawwal: 0569960127   

العنــوان  : بــال محمــود ابراهيــم أبــو خليــل /نابلــس شــارع المنتزه/ 
موبايل0569960127 :     

Applicant for Correspondence:  Belal Mahmoud 
Ibrahim Abu Khaleel/ Nablus/ Almontazah st/ jawwal: 
0569960127

عنــوان التبليــغ :  بــال محمــود ابراهيــم أبــو خليــل /نابلــس شــارع 
ــزه /موبايــل0569960127 :  المنت

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل فــي 
غســل وكــي المابــس ،مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي 
ــل،  ــتحضرات تجمي ــة ،مس ــوت عطري ــور وزي ــون ،عط ــط ،صاب وكش

غســول    لوشــن    للشــعر ،منظفــات أســنان.
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Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37414 العالمة التجارية رقم: 37414  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Alibaba Group Holding Limited  بإسم  : علي بابا جروب هولدينج ليمتد

Applicant Address :Fourth Floor, One Capital Place, P. 
O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands

العنــوان  : فــورث فلــور ،ون كابيتــال بليــس ،ص.ب ،847 جــورج 
ــان   ــزر كايم ــان ،ج ــد كايم ــاون ،جران ت

Applicant for Correspondence:  Saba &Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, 
Tel 02-2989760 

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف022989760 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific, research, navigation, surveying, photograph-
ic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, 
measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
the distribution or use of electricity; apparatus and in-
struments for recording,  transmitting, reproducing or 
processing sound, images or data; recorded and down-
loadable media, blank digital or analogue recording and 
storage media; magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating devices, data processing equipment and 
computers; computer peripheral devices; diving suits, 
divers’masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus 
for underwater swimming; computer programs; com-
puter software in the form of an application for mobile 
devices and computers; software applications for use 
with mobile devices; software for processing electronic 
payments to and from others; authentication software; 
computer software supplied on the Internet; online elec-
tronic publications (downloadable from the Internet or 
a computer network or a computer database); instant 
messaging software; file sharing software; communica-
tions software for electronically exchanging data, au-
dio, video, images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication networks; computer 
software for processing images, graphics, audio, video, 
and text; downloadable computer software to facilitate 
the electronic transmission of information, data, docu-
ments, voice, and images over the Internet; computer 
applications for streaming audio materials, video mate-
rials, videos, music, and images;

األجهــزة واألدوات العلميــة ،البحــث ،الماحــة ،والمســاحية ، وللتصويــر 
ــة،  ــة ،والبصري ــمعية البصري ــع الس ــينمائية ، والمقاط ــي ، والس الفوتوغراف
ــع ،فحــص ،والفحــص ،وأجهــزة  ــاس ،وإرســال االشــارات ،التتب ــوزن ،القي وال
وأدوات اإلنقــاذ والتعليــم ؛ أجهــزة ومعــدّات توصيــل ، التشــغيل، 
ــاء؛  ــع أو اســتخدام الكهرب ــم أو التحكــم بتوزي ــع ،التنظي ــل ،التجمي التحوي
ــور  ــوت ،أو الص ــة الص ــخ أو معالج ــال ،نس ــجيل ،واإلرس ــزة وأدوات تس أجه
أو البيانــات؛ الوســائط المســجلة والقابلــة للتنزيــل ،وســائط التســجيل 
والتخزيــن الرقميــة أو التناظريــة الفارغــة؛ وحامات البيانات المغناطيســية، 
أقــراص التســجيل؛ وآليــات األجهــزة التــي تــدار عــن طريــق القطــع النقديــة؛ 
آالت تســجيل النقــد ،اآلالت الحاســبة ،معــدات وحواســيب معالجــة 
البيانــات؛ األجهــزة الطرفيــة للحواســيب؛ بــذالت غــوص ،أقنعــة للغواصيــن، 
ســدادات أذن للغواصيــن ،مشــابك اآلنــف للغواصيــن والســباحين ،قفــازات 
للغواصيــن ،أجهــزة تنفــس للســباحة تحــت المــاء؛ برامــج الحاســوب؛ 
برمجيــات الكمبيوتــر فــي شــكل تطبيــق لألجهــزة المحمولــة وأجهــزة 
الكمبيوتــر؛ تطبيقــات البرمجيــات المســتخدمة مــع األجهــزة النقالــة؛ 
برمجيــات لمعالجــة المدفوعــات اإللكترونيــة مــن وإلــى اآلخريــن؛ برمجيــات 
التحقــق؛ برمجيــات الحاســوب المــزودة علــى اإلنترنــت؛ منشــورات إلكترونية 
ــر أو  ــبكة كمبيوت ــن ش ــت أو م ــن اإلنترن ــا م ــن تنزيله ــت) يمك ــر اإلنترن عب
مــن قاعــدة بيانــات كمبيوتــر(؛ برمجيــات الرســائل الفوريــة؛ برنامــج تبــادل 
الملفــات؛ برامــج االتصــاالت لتبــادل البيانــات إلكترونيــا ،والمقاطــع الصوتية 
 ،والمقاطــع المرئيــة ،الصــور والرســومات عبــر الكمبيوتــر ،الهواتــف النقالــة، 
الســلكيا ،وشــبكات االتصــاالت؛ برمجيــات الحاســوب لمعالجــة الصــور، 
والرســومات ،والمقاطــع الصوتيــة ، والمقاطــع المرئيــة ،والنصــوص؛ برامــج 
الكمبيوتــر القابلــة للتحميــل لتســهيل النقــل اإللكترونــي للمعلومــات، 
البيانــات ،والوثائــق ،والصــوت ،والصــور عبــر اإلنترنــت؛ تطبيقــات الكمبيوتــر 
ــيقى،  ــو ،الموس ــع الفيدي ــو ،ومقاط ــواد الفيدي ــة ،وم ــواد الصوتي ــث الم لب
والصــور؛ أجهــزة البــث المباشــر للوســائط الرقميــة؛ برمجيــات كمبيوتــر 
قابلــة للتنزيــل تتيــح للمســتخدمين المشــاركة فــي االجتماعــات والفصــول 
علــى اإلنترنــت  ،الوصــول إلــى البيانــات ،والوثائــق ،الصــور وتطبيقــات 
البرامــج مــن خــال متصفــح اإلنترنــت؛ برامــج الكمبيوتــر القابلــة للتحميــل 
للوصــول ،ومشــاهدة ،والســيطرة علــى أجهــزة الكمبيوتــر عــن بعــد وشــبكات 
ــى  ــوبية عل ــادر حاس ــى مص ــتندة عل ــبة المس ــات الحوس ــر؛ برمجي الكمبيوت
اإلنترنــت القابلــة للتنزيــل؛ برمجيــات مســتندة علــى مصــادر حاســوبية علــى 

ــات الحاســوب؛ ــل؛ وبرمجي ــة للتنزي ــت القابل اإلنترن



56 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

digital media streaming devices; downloadable computer 
software which allows users to participate in web-based 
meetings and classes, with access to data, documents, im-
ages and software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, view-
ing, and controlling remote computers and computer 
networks; downloadable cloud-computing software; 
downloadable cloud-based software; computer software; 
computer software (including software downloadable 
from the Internet); digital music (downloadable from the 
Internet); downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; computer, electronic and video games 
programmes and software (including software download-
able from the Internet); downloadable electronic publi-
cations in the nature of magazines, articles, brochures, 
leaflets, datasheets, information materials, instructional 
materials in the field of business, e-commerce, informa-
tion technology, cloud computing, telecommunications, 
the Internet, business and e-commerce training, business, 
sales, marketing and financial management; semi-conduc-
tors; semi-conductor integrated circuits; semi-conductor 
memory chips; semi-conductor memory controllers; 
semi-conductor memory integrated circuits; semi-con-
ductor processor chips; semi-conductor processors; mi-
crocontrollers; microcontroller units; low power micro-
controllers; circuit chips; computer chips; CPU (central 
processing unit); RISC-V computer chips and central pro-
cessing units; computer chips and central processing units 
with instruction set architecture; computer peripherals; 
notebook computers; laptop computers; portable comput-
ers; handheld computers; tablet computers; personal digi-
tal assistants; personal media players; mobile telephones; 
smart phones; digital cameras; batteries, battery chargers; 
computer workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer net-
work adaptors, switches, routers and hubs; wireless and 
wired modems and communication cards and devices; 
laptop holders, computer bags; fire-extinguishing appara-
tus; computer hardware and firmware; automobile navi-
gation system; compact discs; telecommunications appa-
ratus; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; alarm systems; security cameras; mobile 
radio and television broadcasting units; television broad-
casting equipment; cameras; video cameras; headphones; 
earphones; speakers; Global Positioning System (GPS) 
apparatus and equipment; liquid crystal displays for tele-
communications and electronic equipment; set top box; 
remote control; data storage programs; spectacles and 
sunglasses; electronic signboards; encoded or magnetic 
bank, credit, debit, cash, charge, telephone and identifi-
cation cards; automatic teller machines, cash dispensers; 
computer software applications, downloadable; electronic 
book readers; toner cartridges, unfilled, for printers and 
photocopiers; baby monitors; video baby monitors; lens 
hoods; encoded key cards; 3D spectacles; memory cards 
for video game machines.

 برامــج الكمبيوتــر) بمــا فــي ذلــك البرامــج التــي يمكــن تنزيلهــا مــن 
ــاب  ــت(؛ ألع ــن اإلنترن ــل م ــة للتحمي ــة) قابل ــيقى الرقمي ــت(؛ الموس اإلنترن
للتحميــل ،الصــور ،الصــور المتحركــة ،األفــام والموســيقى؛ الحاســوب، 
برامــج وبرمجيــات ألعــاب إلكترونيــة وفيديــو) بمــا فــي ذلــك برمجيــات 
يمكــن تنزيلهــا مــن اإلنترنــت(؛ المنشــورات اإللكترونيــة القابلــة للتنزيــل 
علــى شــكل مجــات ،مــواد ،والكتيبــات التعريفيــة ،والمنشــورات، 
ــال،  ــال األعم ــي مج ــادية ف ــواد اإلرش ــات ،الم ــات ،والمعلوم ــات البيان صفح
والتجــارة اإللكترونيــة ،وتكنولوجيــا المعلومــات ،الحوســبة علــى شــبكة 
االنترنــت ،االتصــاالت بعيــدة المــدى ،اإلنترنــت ،تدريــب األعمــال والتجــارة 
اإللكترونيــة ،واالعمــال التجاريــة ،المبيعــات ،التســويق واإلدارة الماليــة؛ 
ــة ألشــباه الموصــات؛ رقائــق الذاكــرة  أشــباه الموصــات؛ الدوائــر المتكامل
ألشــباه الموصــات؛ وحــدات تحكــم بالذاكــرة ألشــباه الموصــات؛ دوائــر 
الذاكــرة المتكاملــة ألشــباه الموصــات؛ رقائــق المعالــج ألشــباه الموصــات؛ 
معالجــات ألشــباه الموصــات؛ أجهــزة التحكــم المصغــرة؛ وحــدات 
التحكــم الدقيقــة؛ وحــدات التحكــم الدقيقــة ذات الطاقــة المنخفضــة؛ 
رقائــق الــدارات؛ رقاقــات الحاســوب؛ ســي بيــه يــو) وحــدة المعالجــة 
ــة؛  ــة المركزي ــدات المعالج ــك-في ووح ــر ريس ــق الكمبيوت ــة(؛ رقائ المركزي
ــن  ــة م ــزودة بمجموع ــة الم ــة المركزي ــدات المعالج ــر ووح ــق الكمبيوت رقائ
التعليمــات؛ أجهــزة الحواســيب الطرفيــة؛ الحواســيب الشــخصية الصغيــرة 
ــة؛  ــيب محمول ــة؛ حواس ــخصية المحمول ــوب الش ــزة الحاس ــة؛ اجه المحمول
الحواســيب المحمولــة باليــد؛ الحواســيب اللوحيــة العاملــة باللمــس؛ 
المســاعدات الشــخصية الرقميــة؛ مشــغات الوســائط الشــخصية؛ 
الهواتــف النقالــة؛ الهواتــف الذكيــة؛ وآالت التصويــر الرقميــة؛ البطاريــات، 
شــواحن البطاريــات؛ محطــات عمــل الكمبيوتــر؛ خــوادم الحاســوب؛ أجهــزة 
شــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت الســلكية والاســلكية؛ القطــع التــي تســمح 
باتصــال الحاســوب بالشــبكات ،المفاتيــح ، أجهــزة التوجيــه والمحــاور؛ 
أجهــزة المــودم الســلكية والاســلكية وبطاقــات االتصــاالت واألجهــزة؛ 
ــزة  ــوب؛ أجه ــب الحاس ــة ،حقائ ــخصية المحمول ــات الحواســيب الش حافظ
إطفــاء الحرائــق؛ قطــع وبرامــج الحاســوب األصليــة الثابتــة؛ نظــام الماحــة 
للســيارات؛ األقــراص المضغوطــة؛ أجهــزة اتصــاالت بعيــدة المــدى؛ مســاند 
الفــأرات؛ أجهــزة الهواتــف المحمولــة؛ إكسســوارات الهواتــف النقالــة؛ 
ــون  ــة والتلفزي ــدات اإلذاع ــة؛ وح ــة األمني ــرات المراقب ــذار؛ كامي ــة اإلن أنظم
المتنقلــة؛ معــدات البــث التلفزيونــي؛ وآالت التصويــر؛ آالت تصويــر 
الفيديــو؛ ســماعات الــرأس؛ وســماعات االذن؛ مكبــرات الصــوت؛ أجهــزة 
ــة  ــه اس(؛ الشاشــات البلوري ــة_ جــي بي ــع العالمي ــد المواق ومعــدات تحدي
الســائلة لاتصــاالت والمعــدات اإللكترونيــة؛ أجهــزة االســتقبال؛ التحكــم 
عــن بعــد؛ برامــج تخزيــن البيانــات؛ النظــارات والنظــارات الشمســية؛ 
الافتــات اإللكترونيــة؛ البطاقــات البنكيــة الممغنطــة أو المرمــزة ،االئتمــان، 
المديــن ،النقــد ،الشــراء علــى الحســاب ،بطاقــات الهاتــف والتعريــف؛ 
ــوب،  ــات الحاس ــات برمجي ــد؛ تطبيق ــات النق ــي ،موزع ــراف اآلل ــزة الص أجه
ــور،  ــر الص ــف تظهي ــة؛ لفائ ــب اإللكتروني ــات الكت ــل؛ قارئ ــة للتحمي القابل
غيــر المعبــأة ،للطابعــات وآالت النســخ؛ أجهــزة مراقبــة الرضــع؛ أجهــزة 
الفيديــو لمراقبــة األطفــال الرضــع؛ أغطيــة عدســات؛ بطاقــات المفاتيــح 
المشــفرة؛ النظــارات علــى شــكل الحــرفD ؛ بطاقــات الذاكــرة آلالت ألعــاب 

الفيديــو.
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Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37415 العالمة التجارية رقم: 37415  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Alibaba Group Holding Limited  بإسم  : علي بابا جروب هولدينج ليمتد

Applicant Address :Fourth Floor, One Capital Place, P. 
O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands

العنــوان  : فــورث فلــور ،ون كابيتــال بليــس ،ص.ب ،847 جــورج 
ــان   ــزر كايم ــان ،ج ــد كايم ــاون ،جران ت

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; business management; business admin-
istration; office functions; dissemination of business 
information of goods and services of others via local 
and global computer networks; business consultancy 
services relating to providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status 
of and fulfil trade leads and orders, enter into contracts 
and transact business; providing computerized online 
ordering services; business consultancy services re-
lating to operating an electronic marketplace for the 
buyers and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; business assistance relating to facil-
itating business transaction via local and global com-
puter networks; provision of sales, business, advertising 
and promotional information through a global computer 
network and via the Internet; business administration 
services for the processing of sales made on the Inter-
net; online trading services relating to electronic auc-
tioneering and providing online business evaluation 
relating thereto; business management services relating 
to electronic commerce; organization, operation and su-
pervision of loyalty and incentive schemes; production 
of television and radio advertisements; accountancy; 
auctioneering; trade fairs; opinion polling; data pro-
cessing; provision of business information; advertising 
agency services; database management; compilation of 
information into computer databases; business consult-
ing services; business project management services; 
market research services; international import and 
export agency services; rental of advertising space on 
communication media;

خدمــات الدعايــة واإلعــان؛ خدمــات إدارة األعمــال ؛ خدمــات تولــي وتســيير 
شــؤون األعمــال؛ خدمــات الوظائــف المكتبيــة ؛ نشــر المعلومــات التجاريــة 
للســلع والخدمــات الخاصــة باآلخريــن عبــر شــبكات الكمبيوتــر المحليــة 
والعالميــة؛ خدمــات االستشــارات التجاريــة المتعلقــة بتوفيــر موقــع علــى 
ــه  شــبكة عالميــة علــى شــبكة كمبيوتــر يمكــن لألطــراف الثالثــة مــن خال
تقديــم الســلع والخدمــات ومصدرهــا ،والمــكان ،تحديــد حالــة وتنفيــذ 
الطلبــات التجاريــة واألوامــر ،إبــرام عقــود ومعامــات تجاريــة؛ توفيــر 
خدمــات الطلــب المحوســبة عبــر اإلنترنــت ؛ خدمــات االستشــارات التجاريــة 
المتعلقــة بتشــغيل الســوق اإللكترونيــة للمشــترين والبائعيــن للســلع 
و / أو الخدمــات علــى شــبكة الكمبيوتــر العالميــة؛ المســاعدة التجاريــة 
المتعلقــة بتســهيل المعامــات التجاريــة عبــر شــبكات الكمبيوتــر المحليــة 
والعالميــة؛ توفيــر المبيعــات ،واالعمــال التجاريــة ،اإلعــان والمعلومــات 
الترويجيــة مــن خــال شــبكة الكمبيوتــر العالميــة وعبــر اإلنترنــت؛ خدمــات 
إدارة األعمــال لمعالجــة المبيعــات علــى شــبكة األنترنيــت؛ خدمــات التــداول 
ــال  ــم األعم ــر تقيي ــة وتوفي ــدة اإللكتروني ــة بالمزاي ــت المتعلق ــر اإلنترن عب
ــر اإلنترنــت المتعلقــة بهــا؛ خدمــات إدارة األعمــال المتعلقــة  ــة عب التجاري
بالتجــارة اإللكترونيــة؛ خدمــات تنظيــم ،تنفيــذ و اإلشــراف علــى خطــط 
الــوالء و الحوافــز؛ إنتــاج إعانــات الراديــو و التلفزيــون؛ خدمــات المحاســبة؛ 
ــتطاع  ــة؛ اس ــارض التجاري ــات المع ــي؛ خدم ــزاد العلن ــع بالم ــات البي خدم
اآلراء؛  معالجــة البيانــات؛ توفيــر المعلومــات التجــاري؛ خدمــات وكاالت 
الدعايــة واإلعــان؛ إدارة قواعــد البيانــات؛ جمــع المعلومــات فــي قواعــد 
ــات إدارة مشــاريع  ــال؛ خدم ــات استشــارات األعم ــات الحاســوب ؛ خدم بيان
األعمــال التجاريــة؛ خدمــات ابحــاث األســواق؛ خدمــات الوكالــة الدوليــة 
ــى وســائل االتصــال؛  ــة عل ــر مســاحات إعاني ــر؛ تأجي لاســتيراد والتصدي
تقديــم دليــل لمواقــع إلكترونيــة ألطــراف ثالثــة لتســهيل المعامــات 
التجاريــة؛ خدمــات اإلدارة التجاريــة لترخيــص البضائــع والخدمــات اآلخريــن؛ 
معالجــة بيانــات الكمبيوتــر؛ المبيعــات ،خدمــات المعلومــات التجاريــة 
والترويجيــة؛ الــرد علــى الهاتــف) لآلخريــن(؛ إدارة شــؤون الموظفيــن؛ 
عــرض البضائــع علــى وســائط االتصــال لغايــات البيــع بالتجزئــة؛ خدمــات 
بيــع وشــراء الوكالــة؛ اختيــار الســلع وشــراء الســلع لألفــراد والشــركات؛ طلــب 
ــارض  ــم المع ــات تنظي ــكرتارية؛ خدم ــات الس ــن(؛ الخدم ــات) لآلخري الخدم

ــة؛ ــة أو اإلعاني ــات التجاري للغاي
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providing a directory of third party web sites to facil-
itate business transactions; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; 
computer data processing; sales, business and promo-
tional information services; telephone answering (for 
others); personnel management; presentation of goods 
on communication media for retail purposes; buying 
and selling agency services; selection of goods and 
procurement of goods for individuals and businesses; 
ordering services (for others); secretarial services; or-
ganization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of fashion shows for commer-
cial purposes; organization of fashion shows for promo-
tional purposes; business assistance services relating to 
compilation and rental of mailing lists; business inves-
tigation; business referral services and personnel place-
ment; import-export clearance agencies (import-export 
agency services); agency for newspapers subscriptions; 
rental of office equipment; customer relationship man-
agement; business management and administration ser-
vices relating to sponsorship programmes; accounting 
services; charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programmes and community ser-
vice projects; rental of sales stands; provision of com-
mercial and business contact information; search engine 
optimization; web site traffic optimization; commercial 
intermediation services; business management for free-
lance service providers; negotiation and conclusion 
of commercial transactions for third parties; updating 
and maintenance of data in computer databases; retail 
and wholesale services, all in relation to chemicals for 
use in industry, science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry, unprocessed arti-
ficial resins, unprocessed plastics, compost, manures, 
fertilizers; retail and wholesale services, all in relation 
to paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust 
and against deterioration of wood, colorants, dyes, inks 
for printing, marking and engraving, raw natural resins, 
metals in foil and powder form for use in painting, dec-
orating, printing and art; retail and wholesale services, 
all in relation to non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations, non-medicated dentifrices, perfumery, 
essential oils, room fragrancing preparations, bleach-
ing preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; 
retail and wholesale services, all in relation to pharma-
ceuticals, 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, first aid kits, 
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, herbi-
cides; retail and wholesale services, all in relation to 
common metals and their alloys, ores,

خدمــات تنظيــم عــروض األزيــاء لألغــراض التجاريــة؛ تنظيــم عــروض 
األزيــاء للغايــات الترويجيــة؛ خدمــات مســاعدة األعمــال التجاريــة المتعلقــة 
بتجميــع واســتئجار القوائــم البريديــة؛ خدمــات التحريــات التجاريــة؛ 
خدمــات اإلحالــة التجاريــة وتعييــن الموظفيــن؛ وكاالت التخليــص علــى 
االســتيراد والتصديــر) خدمــات وكاالت التصديــر واالســتيراد(؛ وكالــة 
ــن؛  ــات الزبائ ــة؛ إدارة عاق ــر المعــدات المكتبي الشــتراكات الصحــف؛ تأجي
إدارة األعمــال والخدمــات اإلداريــة المتعلقــة ببرامــج الرعايــة؛ خدمــات 
ــدا ، :خدمــات تنظيــم وإجــراء  ــة ،تحدي محاســبية؛ خدمــات األعمــال الخيري
برامــج التطــوع ومشــاريع خدمــة المجتمــع؛ تأجيــر حمــاالت العــرض 
للمبيعــات؛ خدمــات توفيــر معلومــات االتصــال المتعلقــة بالتجــارة 
ــات  ــات تحســين حجــم البيان والشــركات؛ تحســين محــركات البحــث؛ خدم
المرســلة والمســتلمة مــن المواقــع اإللكترونيــة؛ خدمــات الوســاطة التجاريــة؛ 
خدمــات إدارة األعمــال لــزودي الخدمــة المســتقلين؛ عقــد المفاوضــات 
وإبــرام المعامــات التجاريــة لآلخريــن؛ تحديــث وصيانــة البيانــات فــي 
قواعــد بيانــات الحاســوب؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا 
يتعلــق بالمــواد الكيميائيــة المســتخدمة فــي الصناعــة ،العلــوم والتصويــر 
الفوتوغرافــي ،وكذلــك فــي الزراعــة ،البســتنه والحراجــه ،راتنجــات 
اصطناعيــة غيــر معالجــة ،باســتيك غيــر معالــج ،الســماد الطبيعــي، 
أســمدة ،األســمدة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق 
للدهانــات ،الورنيــش ،طــاء اللــك ،المــواد الحافظــة مــن الصــدأ ومــواد حفــظ 
ــير  ــة ،والتأش ــار للطباع ــاغ ،األحب ــن ،أصب ــواد التلوي ــف ،م ــن التل ــب م الخش
والنقــش ،الراتنجــات الطبيعيــة الخــام ،المعــادن علــى شــكل رقائــق 
ــات  ــن؛ خدم ــة والف ــور ،والطباع ــان ،الديك ــي الده ومســحوق لاســتعمال ف
ــر  ــل غي ــتحضرات التجمي ــق بمس ــا يتعل ــة ،كل م ــة وبالجمل ــع بالتجزئ البي
ــة ،المــواد  ــر الطبي ــة ،منظفــات األســنان غي ــة ومســتحضرات الزين العاجي
العطريــة ،والزيــوت العطريــة ،مســتحضرات تعطيــر الغــرف ،مســتحضرات 
التبييــض ومــواد أخــرى تســتعمل فــي غســل وكــي المابــس ،التنظيــف، 
التلميــع ،مســتحضرات الفــرك والكشــط؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة، 
كل مــا يتعلــق بالمســتحضرات الصيدالنيــة ،مســتحضرات طبيــة وبيطريــة، 
المســتحضرات الصحيــة لألغــراض الطبيــة ،مــواد وأغذيــة الحميــة المعــدة 
لإلســتعمال الطبــي أو البيطــري ،أغذيــة لألطفــال الرضــع ،مواد الحمية للبشــر 
والحيوانــات ،ولصقــات الجــروح ،ومــواد التضميــد ،حقائــب االســعافات 
ــواد حشــو االســنان ،شــمع األســنان ،المطهــرات ،مســتحضرات  ــة ،م االولي
إبــادة الطفيليــات ،مبيــدات الفطريــات ،مبيــدات األعشــاب الضــارة؛ خدمــات 
البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالمعــادن الشــائعة وســبائكها، 
ــة  ــاء والتشــييد ،المبانــي المتنقل خامــات المعــادن ،المــواد المعدنيــة للبن
ــل واألســاك غيــر الكهربائيــة المصنوعــة مــن المعــادن  المعدنيــة ،الكواب
الشــائعة ،الخــردوات المعدنيــة الصغيــرة ،األوعيــة المعدنيــة للتخزيــن 
أو النقــل ،الخزنــات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق 
بــاآلالت ،األدوات العاملــة بالطاقــة ،المحــركات والموتورات)عــدا مــا كان 
منهــا للمركبــات البريــة ،(وصــات اآلالت وعناصــر نقــل الحركــة) عــدا مــا كان 
منهــا للمركبــات البريــة(؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق 
بــاألدوات الزراعيــة) بخــاف األدوات اليدويــة التــي تعمــل يــدويًا ،(أجهــزة 
تفقيــس البيــض ،وآالت البيــع األوتوماتيكيــة ،أجهــزة المطبــخ الكهربائيــة، 
الكنــس ،التنظيــف ،والغســيل وآالت غســيل المابــس؛ خدمــات البيــع 
ــة  ــة) العامل ــاألدوات واألدوات اليدوي ــق ب ــا يتعل ــة ،كل م ــة وبالجمل بالتجزئ
باليــد ،(أدوات القطــع الفضيــة للمائــدة ،األســلحة الجانبيــة) باســتثناء 
ــات  ــة؛ خدم ــة الكهربائي ــة ،آالت الحاق ــة ،(وشــفرات الحاق األســلحة الناري
البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق باألجهــزة العلميــة ،والماحيــة،  
والمســاحية ، وللتصويــر الفوتوغرافــي ، والســينمائية ، والبصريــة ،والــوزن، 
القيــاس ،وإرســال االشــارات ،والمراقبــة) اإلشــراف ،(وأجهــزة وأدوات اإلنقــاذ 
والتعليــم ، أجهــزة ومعــدّات توصيــل ، التشــغيل ،التحويــل ،التجميــع، 
التنظيــم أو التحكــم فــي الطاقــة الكهربائيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بأجهــزة تســجيل ،أو اإلرســال أو النســخ لألصــوات 

ــية، ــات المغناطيس ــات البيان ــور ،وحام أو الص
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metal materials for building and construction, trans-
portable buildings of metal, non-electric cables and 
wires of common metal, small items of metal hard-
ware, metal containers for storage or transport, safes; 
retail and wholesale services, all in relation to machine 
tools, power-operated tools, motors and engines (ex-
cept for land vehicles), machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles); retail and 
wholesale services, all in relation to agricultural im-
plements (other than hand-operated hand tools), incu-
bators for eggs, automatic vending machines, electrical 
apparatus for the kitchen, sweeping, cleaning, washing 
and laundering machines; retail and wholesale services, 
all in relation to hand tools and implements (hand-op-
erated), cutlery, side arms (except firearms), razors, 
electric razors; retail and wholesale services, all in re-
lation to scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; retail and whole-
sale services, all in relation to apparatus for record-
ing, transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines; retail and wholesale services, all in relation 
to data processing equipment and computers, computer 
software, software applications for mobile devices and 
computers, software applications for use with mobile 
devices, software for processing electronic payments, 
authentication software, electronic publications (down-
loadable); retail and wholesale services, all in relation 
to instant messaging software, file sharing software, 
software for electronically exchanging and sharing 
data, audio, video, images and graphics via computer, 
mobile, wireless, and telecommunication networks, 
computer software for processing images, graphics, au-
dio, video, and text; retail and wholesale services, all 
in relation to downloadable computer software which 
allows users to participate in webbased meetings and 
classes, computer software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and computer networks, 
cloud-computing software, computer peripherals; retail 
and wholesale services, all in relation to semi-conduc-
tors, semi-conductor integrated circuits, semiconductor 
memory chips, semi-conductor memory controllers, 
semi-conductor memory integrated circuits, semicon-
ductor processor chips, semi-conductor processors, 
microcontrollers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, computer chips; retail 
and wholesale services, all in relation to CPU (central 
processing unit), RISC-V computer chips and central 
processing units, computer chips and central processing 
units with instruction set architecture;

أقــراص التســجيل ،وآليــات األجهــزة التــي تــدار عــن طريــق القطــع النقديــة، 
ــة،  ــة وبالجمل ــع بالتجزئ آالت تســجيل النقــد ،اآلالت الحاســبة؛ خدمــات البي
كل مــا يتعلــق بمعــدات معالجــة البيانــات وأجهــزة الكمبيوتــر ،وبرمجيــات 
الحاســوب ،تطبيقــات البرمجيــات لألجهــزة المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر، 
تطبيقــات البرمجيــات المســتخدمة مــع األجهــزة النقالــة ،برمجيــات معالجــة 
المدفوعــات اإللكترونيــة ،برمجيــات التحقــق ،المنشــورات اإللكترونيــة 
)القابلــة للتحميــل(؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق 
ــادل  ــات تب ــات ،برمجي ــادل الملف ــج تب ــة ،برنام ــلة الفوري ــات المراس ببرمجي
ــة،  ــع المرئي ــة ، والمقاط ــع الصوتي ــا ،والمقاط ــات إلكتروني ــاركة البيان ومش
الصــور والرســومات عبــر الكمبيوتــر ،الهواتــف النقالــة ،الســلكيا ،وشــبكات 
االتصــاالت ،برمجيــات الحاســوب لمعالجــة الصــور ،والرســومات ،والمقاطــع 
الصوتيــة ، والمقاطــع المرئيــة ،والنصــوص؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق ببرامــج الكمبيوتــر القابلــة للتنزيــل والتــي 
تســمح للمســتخدمين بالمشــاركة فــي االجتماعــات والفصــول المســتندة 
إلــى الويــب ،برمجيــات الحاســوب للوصــول ،ومشــاهدة ،والســيطرة علــى 
أجهــزة الكمبيوتــر عــن بعــد وشــبكات الكمبيوتــر ،برامــج الحوســبة 
الســحابية ،أجهــزة الحواســيب الطرفيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة، 
 ،all in relation to semi-conductorsالدوائــر المتكاملــة ألشــباه 
ــرة  ــرة ألشــباه الموصــات ،وحــدات تحكــم بالذاك ــق الذاك الموصــات ،رقائ
ــق  ــة ألشــباه الموصــات ،رقائ ــرة المتكامل ــر الذاك ألشــباه الموصــات ،دوائ
شــبه موصلــة للمعالجــة ،معالجــات ألشــباه الموصــات ،أجهــزة التحكــم 
المصغــرة ،وحــدات التحكــم الدقيقــة ،وحــدات التحكــم الدقيقــة ذات 
الطاقــة المنخفضــة ،رقائــق الــدارات ،رقاقــات الحاســوب؛ خدمــات البيــع 
بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بوحــدة المعالجــة المركزيــة) ســي بيــه 
ــة ،رقائــق  ــر ريســك-في ووحــدات المعالجــة المركزي ــو ،(رقائــق الكمبيوت ي
الكمبيوتــر ووحــدات المعالجــة المركزيــة المــزودة بمجموعــة مــن التعليمات؛ 
خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالمســاعدات الشــخصية 
الرقميــة ،مشــغات الوســائط الشــخصية ،الهواتــف النقالــة ،الهواتــف 
الذكيــة ،وآالت التصويــر الرقميــة ،البطاريــات ،شــواحن البطاريــات ،خــوادم 
الحاســوب ،أجهــزة شــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت الســلكية والاســلكية، 
القطــع التــي تســمح باتصــال الحاســوب بالشــبكات ،المفاتيــح ،أجهــزة 
التوجيــه والمحــاور ،أجهــزة المــودم الســلكية والاســلكية وبطاقــات 
االتصــاالت واألجهــزة ،حافظــات الحواســيب الشــخصية المحمولــة؛ خدمــات 
البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بحقائــب الحواســيب ،أجهــزة 
إطفــاء الحرائــق ،األقــراص المضغوطــة ،الموســيقى الرقميــة) القابلــة 
للتنزيــل ،(أجهــزة اتصــاالت بعيــدة المــدى ،مســاند الفــأرات ،إكسســوارات 
ــام  ــة ،األف ــور المتحرك ــور ،الص ــل ،الص ــاب للتحمي ــة ،ألع ــف النقال الهوات
ــع  ــات البي ــة؛ خدم ــة األمني ــرات المراقب ــذار ،كامي ــة اإلن ــيقى ،أنظم والموس
بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بوحــدات البــث اإلذاعــي والتلفزيونــي، 
معــدات البــث التلفزيونــي ،أجهــزة ومعــدات تحديــد المواقــع العالميــة 
_جــي بيــه اس ،(برامــج تخزيــن البيانــات ،النظــارات والنظــارات الشمســية، 
ــق  ــة ،كل مــا يتعل الافتــات اإللكترونيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجمل
ــات  ــن ،وبطاق ــزة ،المدي ــة الممغنطــة أو المرم ــة االئتماني بالبطاقــات البنكي
النقــد وبطاقــات التعريــف ،أجهــزة الصــراف اآللــي ،موزعــات النقــد ،قارئــات 
ــأة للطابعــات وآالت النســخ،  ــر المعب ــر غي ــوات الحب ــة ،عب الكتــب اإللكتروني
أجهــزة مراقبــة الرضــع ،أغطيــة عدســات ،بطاقــات المفاتيــح المشــفرة، 
النظــارات علــى شــكل الحــرف ،D بطاقــات الذاكــرة آلالت ألعــاب الفيديــو، 
المغناطيســات ،مابــس واقيــة ،الخــوذ الواقيــة ،القفــازات الواقيــة ،أحذيــة 
واقيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق باألجهــزة 
ــب  ــنان والط ــب األس ــة بط ــزة واألدوات الخاص ــة ،واألجه ــة ،والطبي الجراحي
البيطــري ،األطــراف االصطناعيــة ،العيــون واألســنان ،أدوات التجبيــر، 
مــواد خياطــة أو تقطيــب الجــروح ،األجهــزة العاجيــة والمســاعدة المعــدة 
للمعوقيــن ، أجهــزة تدليــك ،األجهــزة ،والتجهيــزات والمعــدات لتمريــض 

ــزة واألدوات؛ ــي ،واألجه ــاط الجنس ــزة النش ــع ،أجه الرض
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retail and wholesale services, all in relation to personal 
digital assistants, personal media players, mobile tele-
phones, smart phones, digital cameras, batteries, battery 
chargers, computer servers, computer and telecommu-
nications networking hardware, computer network 
adaptors, switches, routers and hubs, wireless and wired 
modems and communication cards and devices, laptop 
holders; retail and wholesale services, all in relation to 
computer bags, fire-extinguishing apparatus, compact 
discs, digital music (downloadable), telecommunica-
tions apparatus, mouse mats, mobile phone accessories, 
downloadable games, pictures, motion pictures, movies 
and music, alarm systems, security cameras; retail and 
wholesale services, all in relation to mobile radio and 
television broadcasting units, television broadcasting 
equipment, Global Positioning System (GPS) appa-
ratus and equipment, data storage programs, specta-
cles and sunglasses, electronic signboards; retail and 
wholesale services, all in relation to encoded or mag-
netic bank credit, debit, cash and identification cards, 
automatic teller machines, cash dispensers, electronic 
book readers, unfilled toner cartridges for printers and 
photocopiers, baby monitors, lens hoods, encoded key 
cards, 3D spectacles, memory cards for video game 
machines, magnets, protective clothing, protective hel-
mets, protective gloves, protective footwear; retail and 
wholesale services, all in relation to surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, arti-
ficial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture 
materials, therapeutic and assistive devices adapted for 
the disabled, massage apparatus, apparatus, devices and 
articles for nursing infants, sexual activity apparatus, 
devices and articles; retail and wholesale services, all in 
relation to hot air therapeutic apparatus, electric blan-
kets for medical purposes, testing apparatus for medical 
purposes, blood testing apparatus, hearing aids for the 
deaf, hearing protectors, electric blankets for medical 
purposes, diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial limbs, eyes and teeth, supportive bandages, 
babies&apos; bottles, teats for use with babies&apos; 
feeding bottles, tongue scrapers; retail and wholesale 
services, all in relation to apparatus and installations for 
lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; 
retail and wholesale services, all in relation to vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, bicycles, 
parts and accessories of vehicles, parts and accessories 
of bicycles, vehicle safety seats for children, safety har-
nesses for vehicle seats, tires, tire patches, tire covers; 
retail and wholesale services, all in relation to firearms, 
ammunition and projectiles, explosives, fireworks; re-
tail and wholesale services, all in relation to precious 
metals and their alloys, jewellery, precious and semi-
precious stones, horological and chronometric instru-
ments; retail and wholesale services,

  خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بأجهــزة العــاج بالهــواء 
الســاخن ،البطانيــات الكهربائيــة للغايــات الطبيــة ،أجهــزة اختبــار لغايــات 
طبيــة ،أجهــزة فحــص الــدم ،مســاعدات علــى الســمع للصــم ،واقيات الســمع، 
البطانيــات الكهربائيــة للغايــات الطبيــة ،أجهــزة تشــخيص لغايــات طبيــة، 
األطــراف االصطناعيــة ،العيــون واألســنان ،أربطــة داعمــة ،زجاجــات األطفــال، 
حلمــات لاســتخدام مــع زجاجــات تغذيــة األطفــال ،كاشــطات للســان؛ 
ــزات  ــق باألجهــزة وتجهي ــا يتعل ــة ،كل م ــة وبالجمل ــع بالتجزئ ــات البي خدم
اإلضــاءة ،والتدفئــة ،التبريــد ،وتوليــد البخــار ،والطبــخ ،والتجفيــف، 
والتهويــة ،وللتزويــد بالميــاه وللغايــات الصحيــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالمركبــات ،وأجهــزة النقــل بــرا ،أو جــوا أو بحــرا، 
الدراجــات الهوائيــة ،أجــزاء ومســتلزمات المركبــات ،أجــزاء ومســتلزمات 
الدراجــات الهوائيــة ،مقاعــد أمــان لألطفــال فــي المركبــات ،أطقــم الســامة 
لمقاعــد المركبــات ،اإلطــارات ،رقــع اإلطــارات ،أغطيــة اإلطــارات؛ خدمــات 
البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق باألســلحة الناريــة ،والذخائــر 
والقذائــف ،والمتفجــرات ،واأللعــاب الناريــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالمعــادن الثمينــة وســبائكها ،والمجوهــرات، 
ــاس  ــت وأدوات قي ــاس الوق ــة ،أدوات قي ــبه الكريم ــة وش ــار الكريم واألحج
الوقــت الدقيقــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بــاآلالت 
الموســيقية ،حامــات لــآلالت الموســيقية ،عصــي المايســترو ؛ خدمــات 
البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالــورق والــورق المقــوى ،المــواد 
المطبوعــة ،مــواد تجليــد الكتــب ،والصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية 
ومســتلزمات المكاتــب) باســتثناء األثــاث ،(مــواد اللصــق المســتعملة فــي 
القرطاســية أو لغايــات منزليــة ،مــواد الرســم ومــواد الفنانيــن ،فراشــي 
دهــان أو تلويــن؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالمــواد 
التعليميــة والتعليــم ،صفائــح باســتيكية ،األغشــية واألكيــاس للــف 
والتعبئــة ،حــروف الطابعــات ،كليشــيهات للطباعــة ، بطاقــات علــى شــكل 
ــف  ــات الهات ــحن ،بطاق ــات الش ــان ،بطاق ــات االئتم ــحب ،بطاق ــات س بطاق
وبطاقــات التعريــف غيــر البطاقــات الممغنطــة والمرمــزة ،ادلــة االســتخدام، 
مناديــل مصنوعــة مــن الــورق ،نمــاذج وتماثيــل مصنوعــة مــن الــورق، 
مثبتــات الصفحــات ،المناديــل الورقيــة ،المناديــل الورقيــة ،زينــة الحفــات 
المصنوعــة مــن الــورق؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق 
بالجلــود والجلــود المقلــدة ،جلــود الحيوانــات و الجلــود الخــام أو المدبوغــة، 
األمتعــة وحقائــب الحمــل ،واكيــاس النقــود ،والشماســي والمظــات،  
ــات والســروج ،الياقــات ،المقــاود  وعصــي المشــي ،الســياط ،اطقــم الحيوان
ــة ،كل مــا يتعلــق  ــات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجمل والمابــس للحيوان
باألثــاث ،والمرايــا ، وإطــارات الصــور ،والحاويــات) غيــر المعدنيــة (للتخزيــن 
أو النقــل؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بــاألدوات 
المنزليــة وعبــوات المطبــخ ،تجهيــزات المطابــخ وأدوات المائــدة) باســتثناء 
الشــوك ،والســكاكين والماعق ،(واألمشــاط واإلســفنج ،الفراشــي) باســتثناء 
فراشــي التلويــن ،(ومــواد صناعــة الفراشــي ،واألدوات ألغــراض التنظيــف، 
واألوانــي الزجاجيــة ،الخــزف والفخــار ،فراشــي األســنان الكهربائيــة؛ 
خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالحبــال والخيــوط، 
والشــباك ،الخيــم والمشــمعات ،المظــات مــن المنســوجات أو مــن المــواد 
االصطناعيــة ،واألشــرعة ،األكيــاس لنقــل وتخزيــن المــواد بكميــات كبيــرة، 
الحشــوات ،مــواد التوســيد والحشــو) باســتثناء الــورق ،(الكرتــون ،المطــاط 
أو الباســتيك ،(مــواد المنســوجات الليفيــة الخــام وبدائلهــا؛ خدمــات البيــع 
ــيج؛  ــي النس ــتخدام ف ــوط ،لاس ــق بالخي ــا يتعل ــة ،كل م ــة وبالجمل بالتجزئ
ــل  ــق بالمنســوجات وبدائ ــا يتعل ــة ،كل م ــة وبالجمل ــع بالتجزئ خدمــات البي
المنســوجات ،بياضــات لاســتعمال المنزلــي ،ســتائر مــن النســيج أو 
ــا يتعلــق باأللبســة،  ــة ،كل م الباســتيك؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجمل
والبســة القــدم ،أغطيــة الــرأس ؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل 
ــد،  ــز ،وشــرائط المابــس والعق ــر والتطري ــل ،والضفائ ــق بالدانتي ــا يتعل م
ــي  ــة ،حل ــر ،والزهــور اإلصطناعي ــروات ،الدبابيــس واالب واألزرار ،مشــابك و ع
ــة ،كل  ــة وبالجمل ــع بالتجزئ ــات البي ــتعار؛ خدم ــعر المس ــعر ،الش ــة الش زين

ــا يتعلــق بالســجاد م
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all in relation to musical instruments, music stands 
and stands for musical instruments, conductors&apos; 
batons; retail and wholesale services, all in relation 
to paper and cardboard, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery and office requisites 
(except furniture), adhesives for stationery or house-
hold purposes, drawing materials and materials for 
artists, paintbrushes; retail and wholesale services, all 
in relation to instructional and teaching materials, plas-
tic sheets, films and bags for wrapping and packaging, 
printers&apos; type, printing blocks, cards in the form 
of debit cards, credit cards, charge cards, telephone 
cards and identification cards other than encoded and 
magnetic cards, user manuals, handkerchiefs made of 
paper, models and figurines made of paper, page hold-
ers, paper napkins, paper tissues, party decoration made 
of paper; retail and wholesale services, all in relation 
to leather and imitations of leather, animal skins and 
hides, luggage and carrying bags, wallets and purses, 
umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness 
and saddlery, collars, leashes and clothing for animals; 
retail and wholesale services, all in relation to furniture, 
mirrors, picture frames, containers (not of metal) for 
storage or transport; retail and wholesale services, all 
in relation to household or kitchen utensils and contain-
ers, cookware and tableware (except forks, knives and 
spoons), combs and sponges, brushes (except paint-
brushes), brush-making materials, articles for cleaning 
purposes, glassware, porcelain and earthenware, elec-
tric toothbrushes; retail and wholesale services, all in 
relation to ropes and string, nets, tents and tarpaulins, 
awnings of textile or synthetic materials, sails, sacks 
for the transport and storage of materials in bulk, pad-
ding, cushioning and stuffing materials (except of pa-
per, cardboard, rubber or plastics), raw fibrous textile 
materials and substitutes therefor; retail and wholesale 
services, all in relation to yarns and threads, for tex-
tile uses; retail and wholesale services, all in relation 
to textiles and substitutes for textiles, household linen, 
curtains of textile or plastic; retail and wholesale ser-
vices, all in relation to clothing, footwear, headwear; 
retail and wholesale services, all in relation to lace, 
braid and embroidery, and haberdashery ribbons and 
bows, buttons, hooks and eyes, pins and needles, ar-
tificial flowers, hair decorations, false hair; retail and 
wholesale services, all in relation to carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum and other materials for cover-
ing existing floors, wall hangings, not of textile; retail 
and wholesale services, all in relation to games, toys 
and playthings, video game apparatus, gymnastic and 
sporting articles, decorations for Christmas trees, fes-
tive decorations and artificial Christmas trees; retail 
and wholesale services, all in relation to apparatus for 
electronic games and amusement apparatus other than 
those adapted for use with an external display screen 
or monitor,

والبســط ،الحصــر والمــواد التــي تصنــع منهــا الحصــر ،المشــمعات 
ــات المكشــوفة،  ــة االرضي ــواد لتغطي ــن الم ــات وغيرهــا م ــة االرضي لتغطي
ــة  ــع بالتجزئ ــات البي ــن النســيج؛ خدم ــة م ــر المصنوع ــط ،غي ــات الحائ عاق
وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق باأللعــاب ،الدمــى وأدوات اللعــب ،أجهــزة ألعــاب 
الفيديــو ،وأدوات ممارســة التماريــن البدنيــة والرياضــة ،زينــة شــجر عيــد 
الميــاد ،أدوات الزينــة االحتفاليــة وأشــجار عيــد الميــاد الصناعيــة؛ 
خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بأجهــزة األلعــاب 
اإللكترونيــة وأجهــزة التســلية غيــر تلــك التــي تــم تكييفهــا لاســتخدام 
ــة  ــو المنزلي ــاب الفيدي ــزة ألع ــة ،أجه ــة أو شاش ــرض خارجي ــة ع ــع شاش م
ــع  ــا يســتخدم م ــا يوجــد بينهــا م ــة) ل ــو المحمول وأجهــزة ألعــاب الفيدي
ــة ،(جــوارب تزييــن لعيــد الميــاد ،وحــدات  أجهــزة االســتقبال التلفزيوني
ــة للحفــات ، القبعــات  ــة ،القبعــات الورقي ــد للعــب األلعــاب اإللكتروني الي
الباســتيكية للحفــات ،الهدايــا الصغيــرة الورقيــة للحفــات؛ خدمــات 
ــق باللحــوم ،واألســماك ،الدواجــن،  ــا يتعل ــة ،كل م ــة وبالجمل ــع بالتجزئ البي
لحــوم الصيــد ،اللحــوم االصطناعيــة ،المحفوظــة ، والمجــمّدة ،والفواكــه 
والخضــار المجففــة والمطبوخــة ،صلصــات الفواكــه ،معجــون الفــول ،توفــو 
)فــول صويــا مخّمــر ،(الشــوربات ،مــرق الحســاء ،المــواد الهاميــة ،والمَربــى، 
والفواكــه المطبوخــة بالســكر ،والبيــض ،القشــدة ،الحليــب ومنتجــات 
الحليــب ،حليــب الصويــا ،بدائــل الحليــب ،المنتجــات المصنوعــة مــن بدائــل 
الحليــب ،الزيــوت والدهــون القابلــة لــألكل ،المكســرات الجاهــزة ، المكســرات 
المجففــة ،وجبــات الطعــام الخفيفــة) ســناك ،(الوجبــات الجاهــزة ،الوجبــات 
الســريعة المعبــأة مســبقاً؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا 
يتعلــق بالقهــوة ،الشــاي ،الــكاكاو والقهــوة الصناعيــة ،األرز ،الباســتا 
ــن  ــة م ــتحضرات المصنوع ــق والمس ــاغو ،والدقي ــوكا والس ــز ،التابي والنودل
الحبــوب ،الخبــز ،المعجنــات والحلويــات ،الشــوكوال ،البوظــة ،الشــربات، 
ــحوق  ــرة ،مس ــس ،الخمي ــل ،الدب ــكر ،العس ــألكل ،الس ــة ل ــات القابل والمثلج
الخبيــز ،الملــح ،التوابــل ،البهــارات ،األعشــاب المحفوظــة ،الخــل ،الصلصــات، 
التوابــل ،الثلــج) المــاء المجمــد(؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا 
يتعلــق ببدائــل القهــوة ،المشــروبات التــي أساســها القهــوة ،أوراق الشــاي 
ومنتجــات الشــاي ،المشــروبات التــي أساســها الشــاي ،بــودة الــكاكاو 
ومنتجــات الــكاكاو ،المشــروبات التــي أساســها الشــوكوالته ،منتجــات 
المخابــز ،البيتــزا ،الكاســترد ،كعكــة القمــر ،األغذيــة الخفيفــة التــي تحتــوي 
علــى خليــط مــن الحبــوب ،البنــدق والفواكــه المجففــة) حلــوى ،(الكعــك 
ــة،  ــة الصيني ــة ،الزالبي ــة والغربي ــكات الصيني ــات ،الكع ــى ،المقرمش المحل
رقائــق اللــوز؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالمنتجــات 
الزراعيــة الخــام وغيــر المعالجــة ،وتربيــة األحيــاء المائيــة ،ومنتجــات 
البســتنة والحرجيــة ،الحبــوب والبــذور الخــام وغيــر المعالجــة ،والفواكــه 
ــة،  والخضــروات الطازجــة ،االعشــاب الطازجــة ،والنباتــات واألزهــار الطبيعي
البصــات ،الشــتات والبــذور للزراعــة ،والحيوانــات الحيــة ،المــواد الغذائيــة 
ــة ،كل  والمشــروبات للحيوانــات ،الشــعير؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجمل
مــا يتعلــق بالبيــرة ،مســتحضرات عمــل البيــرة ،الميــاه المعدنيــة والمشــبعة 
بالهــواء وغيرهــا مــن المشــروبات غيــر الكحوليــة والمشــروبات ،ومشــروبات 
و عصائــر الفاكهــة ،شــراب ومســتحضرات غيــر كحوليــة أخــرى لصنــع 
ــع  ــات البي ــراوات؛ خدم ــروبات الخض ــروات ومش ــر الخض ــروبات ،عصائ المش
بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق المشــروبات الكحوليــة) باســتثناء 
البيــرة ،(مســتحضرات الكحــول إلعــداد المشــروبات ،خاصــات كحوليــة ،مواد 
مركــزة كحوليــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة وبالجملــة ،كل مــا يتعلــق بالتبــغ 
وبدائــل التبــغ ،الســجائر والســيجار ،الســجائر اإللكترونيــة ومبخــرات الفــم 
ــع  للمدخنيــن ،مســتلزمات المدخنيــن ،أعــواد الثقــاب؛ جميــع خدمــات البي
بالتجزئــة والبيــع بالجملــة المذكــورة أعــاه متوفــرة أيــضًا عبــر اإلنترنــت ،من 
خــال المتاجــر أو المتاجــر الكبــرى  ،يمكــن للعمــاء مــن خــال ذلــك عــرض 
وشــراء هــذه البضائــع بســهولة مــن موقــع إلكترونــي عــام للبضائــع وفــي 
أحــد منافــذ البيــع بالجملــة ،كتيــب البضائــع العامــة المتوفــرة عــن طريــق 
ــع  ــذ البي ــن مناف ــق االتصــاالت الســلكية والاســلكية م ــن طري ــد أو ع البري
ــح  ــات والنصائ ــم المعلوم ــات تقدي ــارات ،خدم ــم االستش ــة؛ تقدي بالتجزئ

ــاه. ــورة اع ــات المذك ــة بالخدم المتعلق
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home video game machines and hand held video game 
machines (none being for use with television receiv-
ers), Christmas stockings, hand held unit for playing 
electronic games, paper party hats, plastic party hats, 
paper party favours; retail and wholesale services, all in 
relation to meat, fish, poultry, game, artificial meat, pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, 
fruit sauces, bean curd, tofu, soups, soup stocks, jellies, 
jams, compotes, eggs, cream, milk and milk products, 
soya milk, milk substitutes, products made from milk 
substitutes, edible oils and fats, prepared nuts, dried 
nuts, snack food, prepared meals, pre-packed fast food; 
retail and wholesale services, all in relation to coffee, 
tea, cocoa and artificial coffee, rice, pasta and noodles, 
tapioca and sago, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastries and confectionery, chocolate, 
ice cream, sorbets, edible ices, sugar, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, salt, seasonings, spices, pre-
served herbs, vinegar, sauces, condiments, ice [frozen 
water]; retail and wholesale services, all in relation to 
coffee substitutes, coffee-based beverages, tea leaves 
and tea products, tea-based beverages, cocoa powder 
and cocoa products, chocolate-based beverages, bakery 
goods, pizza, custard, mooncakes, snack bars contain-
ing a mixture of grains, nuts and dried fruit [confec-
tionery], cookies, crackers, Chinese cakes and western 
style cakes, Chinese dumplings, almond flakes; retail 
and wholesale services, all in relation to raw and un-
processed agricultural, aquacultural, horticultural and 
forestry products, raw and unprocessed grains and 
seeds, fresh fruits and vegetables, fresh herbs, natu-
ral plants and flowers, bulbs, seedlings and seeds for 
planting, live animals, foodstuffs and beverages for 
animals, malt; retail and wholesale services, all in re-
lation to beers, preparations for making beer, mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks and 
beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and oth-
er non-alcoholic preparations for making beverages, 
vegetables juices and vegetables beverages; retail and 
wholesale services, all in relation to alcoholic bever-
ages (except beer), alcoholic preparations for making 
beverages, alcoholic extracts, alcoholic essences; retail 
and wholesale services, all in relation to tobacco and 
tobacco substitutes, cigarettes and cigars, electronic 
cigarettes and oral vaporizers for smokers, smokers&a-
pos; articles, matches; all of the aforementioned retail 
and wholesale services also provided online, through 
department stores or supermarkets, all also enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods from a general merchandise Internet web site and 
in a wholesale outlet, a general merchandise catalogue 
by mail order or by means of telecommunications and 
from retail outlets; consultancy, information and advi-
sory services relating to the aforesaid services.
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Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37416 العالمة التجارية رقم: 37416

Class: 36 في الصنف: 36:

Applicant Name: Alibaba Group Holding Limited  بإسم  : علي بابا جروب هولدينج ليمتد

Applicant Address :Fourth Floor, One Capital Place, P. 
O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands

العنــوان: فــورث فلــور،ون كابيتــال بليــس ،ص.ب ،847 جــورج تــاون، 
جرانــد كايمــان ،جــزر كايمــان  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; clearing and reconciling financial transactions 
via a global computer network; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; elec-
tronic banking services; online payment services; pro-
vision of electronic funds transfer services; brokerage 
of currency; financial transactions via blockchain; on-
line banking services and financial services; provision 
of financial information via the Internet; online bank-
ing; banking services provided on-line from a computer 
databases or the Internet; financial clearing services; 
credit verification via global computer information net-
work; electronic credit risk management services; elec-
tronic purchase payment and electronic bill payment 
services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database or 
Internet; credit card services, processing and transmis-
sion of bills and payments thereof, and providing in-
surance for financial transactions; financial services in 
the nature of billing and payment processing services; 
safety deposit and issuing of travel vouchers services; 
capital investments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and asset management 
services; insurance and financial services; financial ser-
vices provided by telecommunication means; financial 
consultancy and advisory services; securities brokerage 
services; stock exchange quotation services; stocks and 
bonds brokerage, financial analysis; debit card services, 
charge card services and cheque guarantee services; 
banking, savings account and investment services; fi-
nancial accounts debiting and crediting services;

ــة؛  ــؤون النقدي ــات الش ــة؛ خدم ــؤون المالي ــات الش ــن؛ خدم ــات التأمي خدم
ــر  ــة عب ــوية المعامــات المالي ــص وتس ــة؛ تخلي ــؤون العقاري خدمــات الش
ــن  ــوال ع ــل األم ــوال؛ ونق ــل أم ــات تحوي ــة؛ خدم ــر العالمي شــبكة الكمبيوت
طريــق الوســائل اإللكترونيــة لآلخريــن؛ تحويــل المدفوعــات لآلخريــن عبــر 
اإلنترنــت؛ خدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة؛ خدمــات الدفــع عبــر اإلنترنــت؛ 
تقديــم خدمــات تحويــل االمــوال بشــكل إلكترونــي؛ سمســرة العملــة؛ 
المعامــات الماليــة عبــر سلســلة الكتــل؛ الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت 
والخدمــات الماليــة؛ توفيــر المعلومــات الماليــة عبــر اإلنترنــت؛ عمليــات 
مصرفيــة عــن طريــق اإلنترنــت؛ الخدمــات المصرفيــة المقدمــة عبــر اإلنترنت 
مــن قواعــد بيانــات الكمبيوتــر أو اإلنترنــت؛ خدمــات المقاصــة الماليــة؛ 
التحقــق مــن االئتمــان عبــر شــبكة معلومــات الكمبيوتــر العالميــة؛ خدمــات 
إدارة مخاطــر االئتمــان اإللكترونيــة؛ دفــع الشــراء اإللكترونــي وخدمــات دفــع 
الفواتيــر اإللكترونيــة؛ خدمــات المعلومــات المتعلقــة بالتمويــل والتأميــن، 
المقدمــة عبــر اإلنترنــت مــن قاعــدة بيانــات الكمبيوتــر أو اإلنترنــت؛ خدمــات 
بطاقــات االئتمــان ،وتجهيــز ونقــل الفواتيــر والمدفوعــات المتعلقــة بهــا، 
توفيــر التأميــن للمعامــات الماليــة؛ والخدمــات الماليــة بشــكل فواتيــر 
وخدمــات معالجــة الدفــع؛ اإليداعــات اآلمنــة وإصــدار قســائم الســفر؛ 
ــة  ــات المصرفي ــي) إصــدار ،العملي ــوال؛ التقييــم المال اســتثمار رؤوس األم
 ،العقــارات؛ الخدمــات الماليــة وإدارة األصــول؛ خدمــات التأميــن والتمويــل؛ 
الخدمــات الماليــة المتوفــرة عبــر وســائل االتصــال عــن بعــد؛ االستشــارات 
الماليــة والخدمــات االستشــارية؛ خدمــات سمســرة الســندات الماليــة؛ 
خدمــات تســعير البورصــة؛ وســاطة ســوق األوراق الماليــة والســندات، 
خدمــات التحليــل المالــي؛ خدمــات بطاقــات الخصــم ،خدمــات بطاقــات 
الدفــع اآلجــل وخدمــات ضمانــات الشــيكات؛ العمليــات المصرفيــة ، حســاب 
التوفيــر والخدمــات االســتثمارية؛ خدمــات الخصــم والترصيــد للحســابات 
الماليــة؛ إصــدار بطاقــات القيمــة المخزنــة ،بطاقــات الدفــع االجــل وبطاقــات 
ــة  ــور المالي ــب األم ــة؛ ترتي ــان الهاتفي ــات االئتم ــات بطاق ــان؛ خدم االئتم
للمشــاريع اإلنشــائية؛ ترتيــب وإدارة عقــود اإليجــار والتأجيــر؛ تأجيــر 
واســتئجار العقــارات؛ خدمــات ثميــن العقــارات؛ خدمــات تقديــر العقــارات؛ 
خدمــات تمويــل العقــارات؛ االســتثمار العقــاري؛ خدمــات وســاطة العقــارات؛ 
خدمــات وكاالت العقــارات؛ خدمــات وكاالت االســكان؛ الخدمــات االكتواريــة؛ 
إدارة العقــارات والخدمــات االستشــارية؛ تحصيــل اإليجــارات؛ تأجيــر 

ــازل؛ ــر الشــقق والمن ــارات(؛ تأجي مكاتــب) العق



64 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

issuance of stored value cards, charge cards and debit 
cards; telephone credit cards services; arranging finance 
for construction projects; arrangement and management 
of leases and tenancy; renting and leasing of real estate; 
real estate appraisal; real estate valuation; real estate 
financing; real estate investment; real estate brokerage 
services; real estate agency services; housing agency 
services; actuarial services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; rental of offices 
(real estate); rental of apartments and flats; agency for 
collection of gas and electricity fees; antique appraisal; 
art appraisal; jewellery appraisal; used car appraisal; 
tax information supply; charitable fund raising; orga-
nizing of charitable collections; charitable collections; 
rental of paper money and coin counting or processing 
machines; rental of cash dispensers or automated-teller 
machines; issuing of vouchers; cash dispensing ser-
vices; provision of prepaid cards and tokens; monetary 
exchange services; money transfer services; foreign 
currency transfer services; foreign currency exchange; 
currency trading; currency dealing; charitable fund-
raising; provision of charitable fundraising services in 
relation to carbon offsetting; brokerage of carbon off-
sets; sponsorship of carbon offset programmes; fund-
ing of and investment in emissions reduction projects; 
investment in carbon offset programmes and projects; 
investment in emissions reduction funds; provision of 
loans; providing temporary loans; including all of the 
aforementioned services provided by electronic means; 
consultancy, information and advisory services relating 
to the aforesaid services.

ــال  ــار؛ تخميــن األعم ــم اآلث ــاء؛ تقيي ــة تحصيــل رســوم الغــاز والكهرب وكال
الفنيــة؛ تثميــن المجوهــرات؛ تقييــم الســيارات المســتخدمة؛ توفيــر 
معلومــات الضرائــب؛ خدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة؛ تنظيــم المجموعــات 
ــد أو معالجــة األوراق  ــر آالت ع ــات تأجي ــة؛ خدم ــات الخيري ــة؛ الخدم الخيري
الماليــة أو القطــع النقديــة ؛ خدمــات تأجيــر الصرافــات اآلليــة وآالت صــرف 
المــال المؤتمتــة؛ إصــدار القســائم؛ خدمــات صــرف النقــد؛ توفيــر البطاقــات 
مســبقة الدفــع؛ خدمــات صــرف العمــات؛ خدمــات تحويــل األمــوال؛ خدمــات 
ــداول العمــات؛  ــة؛ ت ــة؛ صــرف العمــات األجنبي ــل العمــات االجنبي تحوي
خدمــات تــداول العملــة؛ خدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة؛ تقديــم خدمــات 
جمــع التبرعــات الخيريــة فيمــا يتعلــق بتعويــض الكربــون؛ وســاطة 
ــل واالســتثمار  ــون؛ تموي ــج تعويــض الكرب ــة برام ــون؛ رعاي تعويــض الكرب
فــي مشــاريع خفــض االنبعاثــات؛ االســتثمار فــي مشــاريع وبرامــج تعويــض 
ــروض؛  ــر الق ــات؛ توفي ــق خفــض االنبعاث ــون؛ االســتثمار فــي صنادي الكرب
ــاه  ــورة أع ــات المذك ــع الخدم ــك جمي ــي ذل ــا ف ــة؛ بم ــروض مؤقت ــم ق تقدي
التــي توفرهــا الوســائل اإللكترونيــة؛ تقديــم االستشــارات ،خدمــات تقديــم 

المعلومــات والنصائــح المتعلقــة بالخدمــات المذكــورة اعــاه.

(85)

 

Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37417 العالمة التجارية رقم37417  : 

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Alibaba Group Holding Limited  بإسم  : علي بابا جروب هولدينج ليمتد

Applicant Address :Fourth Floor, One Capital Place, P. 
O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands

العنــوان  : فــورث فلــور ،ون كابيتــال بليــس ،ص.ب ،847 جــورج 
ــان   ــزر كايم ــان ،ج ــد كايم ــاون ،جران ت

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Telecommunications; telecommunication services, 
namely, data transmission and reception services via 
telecommunication networks; providing web-based 
multimedia teleconferencing, videoconferencing, and 
online meeting services that allow simultaneous and 
asynchronous viewing, sharing, editing, and discussion 
of documents, data, and images by participants via a 
web browser; providing customers with online access to 
online reports regarding the performance, effectiveness, 
and status of web-based applications, teleconferences, 
videoconferences, and meetings; providing users with 
secure remote access via the Internet to private com-
puter networks; providing online collaboration services 
allowing users to access applications, platforms, joint-
ly-shared documents, data, task lists, and discussion 
forums; providing access to computer database on the 
global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a comput-
er database containing electronic publications, bulletin 
boards, database and information accessible via com-
puter; operation of chat rooms (chat room services); 
multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; providing access to a website 
on a global computer network by which third parties 
can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global computer 
network for third parties to post information, respond 
to requests and place and fulfill orders for products, 
services and business opportunities; electronic commu-
nication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services 
and business leads and opportunities; providing an 
online interactive bulletin board for the posting, pro-
motion, sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video communication 
via computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access 
and leasing access time to online interactive bulletin 
boards and databases; providing access to electron-
ic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users con-
cerning products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address book 
and electronic notebook, via local and global computer 
networks; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; provision of tele-
communication access and links to computer databases 
and to the internet; Internet broadcasting services;

ــدا:  ــدى ،تحدي ــدة الم ــاالت بعي ــات االتص ــدى؛ خدم ــدة الم ــاالت بعي االتص
 ،خدمــات إرســال واســتقبال البيانــات مــن خــال شــبكات االتصــاالت 
ــد  ــن بع ــات ع ــددة البيان ــرات متع ــر المؤتم ــات توفي ــدى؛ خدم ــدة الم بعي
التــي تعتمــد علــى المواقــع اإللكترونيــة ،مؤتمــرات الفيديــو ،خدمــات 
االجتماعــات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت التــي تســمح بالمشــاهدة 
المتزامنــة وغيــر المتزامنــة ، المشــاركة ،وتحريــر ،ومناقشــة الوثائــق، 
البيانــات ،والصــور مــن المشــاركين عبــر متصفــح الموقــع اإللكترونــي؛ 
تزويــد الزبائــن بإمكانيــة الدخــول عبــر اإلنترنــت للتقاريــر اإللكترونيــة 
ــع  ــى المواق ــد عل ــي تعتم ــات الت ــة الطلب ــة ،وحال ــوص األداء ،الفاعلي بخص
ــن  ــة ع ــرات المرئي ــد ،المؤتم ــن بع ــة ع ــرات اإللكتروني ــة ،المؤتم اإللكتروني
بعــد ،واالجتماعــات؛ تزويــد المســتخدمين بإمكانيــة وصــول آمــن عــن بعــد 
عبــر اإلنترنــت لشــبكات الحاســوب الخــاصّة؛ توفيــر خدمــات التعــاون عبــر 
اإلنترنــت ممــا يتيــح للمســتخدمين الوصــول إلــى التطبيقــات ،المنصــات، 
الوثائــق التــي تتــم مشــاركتها بشــكل مشــترك ،البيانــات ،قوائــم 
ــات  المهــام ،ومنتديــات المناقشــة؛ توفيــر إمكانيــة الوصــول لقواعــد بيان
الحاســوب عبــر شــبكات الحاســوب العالميــة للبحــث عــن والســترجاع 
المعلومــات ،البيانــات ،المواقــع اإللكترونيــة والمصــادر المتوفــرة علــى 
شــبكات الحاســوب؛ توفيــر إمكانيــة وصــول المســتخدمين لقواعــد بيانــات 
ــة،  ــة ،اللوحــات اإلعاني ــى منشــورات إلكتروني ــوي عل الحاســوب التــي تحت
قواعــد البيانــات والمعلومــات التــي يمكــن الوصــول إليهــا عبــر الحاســوب؛ 
تشــغيل غــرف الدردشــة) خدمــات غــرف الدردشــة(؛ دخــول المســتخدمين 
ــاق  ــع نط ــل وتوزي ــة لنق ــوب العالمي ــات الحاس ــبكات معلوم ــدد لش المتع
واســع مــن المعلومــات؛ توفيــر الدخــول للمواقــع اإللكترونيــة علــى شــبكات 
ــع  ــر البضائ الحاســوب العالميــة والتــي مــن خالهــا يمكــن لآلخريــن توفي
والخدمــات ،تثبيــت وإتمــام الطلبــات ،إبــرام عقــود ومعامــات تجاريــة؛ 
ــوب  ــبكات الحاس ــر ش ــة عب ــة التفاعلي ــع اإللكتروني ــول للمواق ــر الوص توفي
العالميــة لآلخريــن إلرســال المعلومــات ،الــرد علــى الطلبــات وتثبيــت 
وإتمــام الطلبــات للمنتجــات ،الخدمــات وفــرص األعمــال؛ خدمــات االتصــال 
اإللكترونــي لتأســيس غــرف دردشــة افتراضيــة مــن خــال إرســال رســائل 
نصيــة؛ توفيــر اللوحــات اإلعانيــة اإللكترونيــة لنشــر وإرســال الرســائل 
بيــن مســتخدمي الحاســوب بخصــوص المنتجــات ،خدمــات ومبــادرات 
وفــرص األعمــال؛ توفيــر لوحــات إعانيــة تفاعليــة علــى االنترنــت لعــرض، 
ــر  ــة؛ توفي ــوب عالمي ــبكة حاس ــر ش ــياء عب ــع األش ــادة بي ــع وإع ــج ،بي التروي
البريــد األلكترونــي وخدمــات إرســال البريــد األلكترونــي ؛ خدمــات اتصــاالت 
الصــوت والصــورة عبــر الحواســيب وشــبكات الحواســيب ،وعبــر شــبكات 
االتصــاالت العالميــة؛ إتاحــة وقــت الدخــول للحواســيب والدخــول للتأجيــر 
ــت؛ إتاحــة  ــر االنترن ــى لوحــات اإلعــان والقواعــد البيانيــة التفاعليــة عب عل
ــا بيــن  ــة لعــرض وإرســال الرســائل م الوصــول للوحــات اإلعــان األلكتروني
ــال؛  ــات وفــرص األعم مســتخدمي الحاســوب بخصــوص المنتجــات ،الخدم
اتاحــة الوصــول للتقويمــات األلكترونيــة ،ودفاتــر العناويــن والمفكــرات 
األلكترونيــة ،مــن خــال شــبكات الحاســوب المحليــة والعالميــة؛ توفيــر 
خدمــات االتصــال المباشــر بيــن مســتخدمي الكمبيوتــر لتبــادل البيانــات؛ 
توفيــر الوصــول إلــى االتصــاالت وروابــط قواعــد بيانــات الكمبيوتــر 
واإلنترنــت؛ خدمــات البــث عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر قاعــدة بيانــات عبــر 
اإلنترنــت تحتــوي علــى المعلومــات المتعلقــة بمنصــة تقديــم شــكاوى 
ــات  ــد بيان ــط لقواع ــول والرواب ــة الوص ــر إمكاني ــت؛ توفي ــر اإلنترن ــث عب الب
الحاســوب ولإلنترنــت؛ خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة؛ خدمــات االتصــاالت 
التفاعليــة؛ خدمــات االتصــاالت بعيــدة المــدى للمعلومــات) صفحــات 
المواقــع اإللكترونيــة ،(برامــج وبيانــات الحاســوب؛ توفيــر روابــط االتصــاالت 
بعيــدة المــدى بقواعــد اإلنترنــت أو البيانــات ؛ توفيــر إمكانيــة وصــول 
االتصــاالت بعيــدة المــدى لمرافــق وهيكليــات شــبكة اإلنترنــت العالميــة؛ 
االتصــاالت عبــر محطــات الحاســوب؛ االتصــال مــن خــال شــبكات األليــاف 
ــات،  ــات ،البيان ــوب ، المعلوم ــاعدة الحاس ــائل بمس ــال الرس ــة؛ إرس البصري
الوثائــق والصــور؛ خدمــات اتصــال البيانــات عبــر الوســائل اإللكترونيــة؛ 

التبــادل اإللكترونــي لألصــوات ،البيانــات
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providing an online database of information regarding 
web-based broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links to com-
puter database and to the Internet; electronic communi-
cation services; interactive telecommunications services; 
telecommunication of information (web pages), com-
puter programs and data; providing telecommunications 
connections to the Internet or data bases; provision of 
telecommunication access to world-wide web facilities 
and structures; communication by computer terminals; 
communication by fibre optic networks; computer aided 
transmission of messages, information, data, documents 
and images; data communication services by electronic 
means; electronic exchange of voice, data, audio, video, 
text and graphics accessible via computer and telecom-
munication networks; instant messaging services; mobile 
phone communication services; collection, transmission 
and delivery of data by electronic means; collection, 
transmission and delivery of mail messages, still picture 
and/or moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and 
data by mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, broadcast 
and reception of audio, video, still and moving images 
and data whether in compressed or uncompressed form 
and whether in real or delayed time; electronic messag-
ing, conferencing and order-transmission services; vid-
eo conferencing services; communication by electronic 
bulletin board that enables users to perform a real-time 
interactive talk between a computer terminal and an elec-
tronic bulletin board containing still picture and moving 
picture information and voice information such as char-
acters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; provision of online 
discussion forums; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting deci-
sion making; transmission of information through video 
communication systems; web conferencing services; 
providing distant video and/or telephone conferencing 
access and facilities; consultancy services in the field of 
secure data and information transmission services; provi-
sion of electronic data links; facsimile transmission; mes-
sage sending; paging services; rental of modems; rental 
of telecommunication equipment; electronic message 
sending, receiving and forwarding services; television 
broadcasting services; broadcasting and transmission of 
radio and television programmes; music broadcasting; 
transmission of music, films, interactive programmes, 
videos, electronic computer games; transmission of in-
formation relating to online shopping and general retail 
services; video-on-demand transmission services; news 
agency services; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services.

 ،والمقاطــع الصوتيــة ، والمقاطــع المرئيــة ،النصــوص والرســوم التــي 
يمكــن الوصــول إليهــا عبــر شــبكات الحاســوب واالتصــاالت بعيــدة 
ــة؛  ــة؛ خدمــات اتصــاالت الهواتــف النقال المــدى؛ خدمــات الرســائل الفوري
خدمــات تجميــع ،إرســال وتســليم البيانــات عبــر الوســائل اإللكترونيــة؛ 
ــات الصــور  ــة ،معلوم ــع ،وإرســال وتســليم الرســائل البريدي ــات تجمي خدم
ــل الشــخصيات ، الرســائل ،الموســيقى  ــة مث ــة و/أو الصــور المتحرك الثابت
والصــور ،والبرقيــات ،المعلومــات والبيانــات مــن خــال الميكانيكيــة، 
ــار  ــل ،وســائط الحاســوب واألقم ــف ،التلكــس ،الكواب ــة ،الهوات واإللكتروني
الصناعيــة؛ وإرســال ،بــث واســتام المقاطــع الصوتيــة ،والمقاطــع المرئيــة، 
الصــور الثابتــة والمتحركــة والبيانــات ســواء بالصيغــة المضغوطــة أو غيــر 
غيــر المضغوطــة ومــا إذا بالوقــت الفعلــي أو المتأخــر؛ إرســال الرســائل 
إلكترونيــا ،عقــد المؤتمــرات وخدمــات إرســال الطلبــات؛ محادثــات فيديــو 
تربــط طرفيــن أو أكثــر؛ خدمــات االتصــال بواســطة اللوحــات اإلعانيــة 
اإللكترونيــة التــي تمكــن المســتخدمين مــن إجــراء محادثــات تفاعليــة فــي 
الوقــت الفعلــي بيــن محطــة الحاســوب وبيــن لوحــة إعانيــة إلكترونيــة التي 
تحتــوي علــى معلومــات ومعلومــات صوتيــة لصــور ثابتــة وصــور متحركــة 
مثــل الشــخصيات ؛ توفيــر اللوحــات اإلعانيــة اإللكترونيــة ولوحــات 
الرســائل إلرســال الرســائل؛ توفيــر منتديــات النقاشــات اإللكترونيــة؛ 
خدمــات االتصــاالت ،تحديــدا ، :خدمــات إرســال ارســائل النصيــة 
والرقميــة؛ إرســال المعلومــات مــن خــال اتصــال البيانــات للمســاعدة فــي 
ــي؛  اتخــاذ القــرارات؛ إرســال المعلومــات مــن خــال أنظمــة االتصــال المرئ
خدمــات المؤتمــرات عبــر شــبكات االنترنــت؛ توفيــر الدخــول ومرافــق عقــد 
المؤتمــرات عبــر الفيديــو و/أو الهاتــف عــن بعــد؛ الخدمــات االستشــارية في 
مجــال خدمــات نقــل البيانــات والمعلومــات اآلمــن؛ توفيــر روابــط البيانــات 
اإللكترونيــة؛ خدمــات إرســال الفاكســات؛ خدمــات إرســال الرســائل؛ خدمــات 
ــدة  ــاالت بعي ــدات االتص ــر مع ــودم؛ تأجي ــزة الم ــر أجه ــي؛ تأجي ــداء االل الن
المــدى؛ إرســال الرســائل إلكترونيــا ،خدمــات االســتام والتمريــر؛ خدمــات 
ــث  ــة؛ الب ــة والتلفزيوني ــج اإلذاعي ــال للبرام ــث واإلرس ــي؛ الب ــث التلفزيون الب
الموســيقي؛ إرســال الموســيقى ،األفــام ،البرامــج التفاعليــة ،ومقاطــع 
الفيديــو ،ألعــاب الحاســوب اإللكترونيــة؛ إرســال المعلومــات المتعلقــة 
بالتســوق اإللكترونــي والخدمــات العــامّة للبيــع بالتجزئــة؛ خدمــات إرســال 
مقاطــع الفيديــو حســب الطلــب؛ خدمــات الــوكاالت اإلخباريــة؛ تقديــم 
االستشــارات ،خدمــات تقديــم المعلومــات والنصائــح المتعلقــة بالخدمــات 

ــاه. ــورة اع المذك
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Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37418 العالمة التجارية رقم: 37418  

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: Alibaba Group Holding Limited  بإسم  : علي بابا جروب هولدينج ليمتد

Applicant Address :Fourth Floor, One Capital Place, P. 
O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands

العنــوان  : فــورث فلــور ،ون كابيتــال بليــس ،ص.ب ،847 جــورج 
ــان   ــزر كايم ــان ،ج ــد كايم ــاون ،جران ت

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Transport; packaging and storage of goods; travel ar-
rangement; physical storage of electronically stored 
data or documents; storage of electronically-stored data 
or documents; transportation information; transport 
brokerage; transportation logistics; transport of goods 
and passengers; packaging; ship brokerage; car trans-
port; air transport; armoured-car transport; vehicle rent-
al; message delivery; transport by pipeline; delivery of 
goods by mail order; courier services [messages or mer-
chandise]; transport services in the nature of transport 
management; car rental services; car parking services; 
yacht and/or boat trips; travel agency services; travel 
reservation and travel information services; travel tick-
et agency services; arranging travel and information 
therefor, all provided on-line from a computer data-
base or the Internet; provision of information relating 
to travel and tourism through the Internet or through 
telecommunication networks; providing driving direc-
tions for travel purposes; arranging of cruises; arrang-
ing of transportation for travel tours; booking of seats 
for travel; escorting of travellers; transport services for 
sightseeing tours; arranging of passenger transportation 
services for others via an online application; travel res-
ervation; providing road and traffic information, chauf-
feur services; loading and unloading of cargo; freight 
brokerage; removal services; brokerage for rental, leas-
ing, selling, purchasing and/or chartering of ships and/
or boats; salvage and refloating of ships and/or boats; 
piloting; gas distribution and supply; electricity distri-
bution and supply; heat distribution and supply; water 
supplying; water distribution and supply; mooring fa-
cility services;

خدمــات النقــل؛ خدمــات تعبئــة وتخزيــن البضائــع؛ وتنظيــم الرحــات 
والســفر؛ التخزيــن المــادي للبيانــات أو الوثائــق المخزنــة إلكترونيــا؛ تخزيــن 
البيانــات أو الوثائــق المخزنــة الكترونيــا؛ خدمــات تقديــم المعلومــات عــن 
النقــل؛ وســاطة النقــل؛ خدمــات النقــل اللوجســتية؛ خدمــات نقــل البضائــع 
والمســافرين؛ التغليــف؛ وســاطة الســفن؛ خدمــات النقــل بالســيارات؛ 
خدمــات النقــل الجــوي؛ خدمــات النقــل بالســيارات المدرعــة؛ خدمــات 
تأجيــر المركبــات؛ تســليم الرســائل؛ خدمــات النقــل بواســطة خطــوط 
األنابيــب؛ تســليم البضائــع بالطلــب البريــدي؛ خدمــات البريــد الســريع 
ــات  ــل؛ خدم ــإدارة النق ــة ب ــل المتمثل ــات النق ــع(؛ خدم )للرســائل أو البضائ
تأجيــر الســيارات؛ الخدمــات المتعلقــة بمواقــف الســيارات؛ خدمــات رحــات 
ــات حجــوزات الســفر  ــات وكاالت الســفر؛ خدم ــوارب؛ خدم اليخــوت و/أو الق
وتوفيــر معلومــات الســفر؛ خدمــات وكاالت تذاكــر الســفر؛ خدمــات تنظيــم 
الســفر والمعلومــات الخاصــة بــه ،التــي تكــون جميعهــا مقدمــة عبــر 
االنترنــت مــن قواعــد بيانــات حاســوبية أو مــن االنترنــت؛ توفيــر المعلومــات 
ــبكات  ــال ش ــن خ ــت أو م ــال االنترن ــن خ ــياحة م ــفر والس ــة بالس المتعلق
االتصــاالت بعيــدة المــدى؛ توفيــر اتجاهــات القيــادة لغايــات الســفر؛ 
خدمــات تنظيــم الجــوالت الســياحية؛ تنظيــم النقــل لجــوالت الســفر؛ حجــز 
مقاعــد الســفر؛ خدمــات مرافقــة المســافرين؛ خدمــات النقــل لتنظيــم 
ــر تطبيــق  ــركاب لآلخريــن عب الجــوالت الســياحية؛ خدمــات ترتيــب نقــل ال
عبــر اإلنترنــت؛ وحجــوزات الســفر؛ توفيــر معلومــات الطرقــات وأزمات الســير، 
ــع؛ وســاطة  ــغ البضائ ــل وتفري ــات تحمي ــات ســائقي الســيارات؛ خدم خدم
الشــحن؛ خدمــات االنتقــال؛ الوســاطة لتأجيــر ،وتأجيــر ،بيــع ،شــراء و/او 
تأجيــر الســفن و/أو القــوارب؛ إنقــاذ وإعــادة تعويــم الســفن و/أو القــوارب؛ 
خدمــات اإلرشــاد الماحــي؛ خدمــات توزيــع الغــاز وتوفيــره؛ خدمــات التوزيــع 
والتزويــد بالطاقــة الكهربائيــة؛ خدمــات التوزيــع والتزويــد بالحــرارة؛ 
اإلمــداد بالمــاء؛ خدمــات التوزيــع والتزويــد بالميــاه؛ خدمــات مرافــق اإلرســاء؛ 
ــات  ــر الطرق ــات توفي ــران؛ خدم ــر مناطــق للطي ــر المســتودعات؛ توفي تأجي
التــي تتقاضــى رســوم؛ خدمــات تأجيــر و/أو اســتئجار الكراســي المتحركــة؛ 
مواقــف الســيارات؛ خدمــات إدارة مســاحات االصطفــاف؛ خدمــات تأجيــر و/

ــات  ــات؛ خدم ــر و/أو اســتئجار الحاوي ــات تأجي ــرات؛ خدم أو اســتئجار الطائ
ــر و/أو اســتئجار  ــات تأجي ــة؛ خدم ــات الهوائي ــر و/أو اســتئجار الدراج تأجي
ــات  ــوارب؛ خدم ــفن و/أو الق ــتئجار الس ــر و/أو اس ــات تأجي ــيارات؛ خدم الس
تأجيــر و/أو اســتئجار العربــات المدفوعــة بقــوة البشــر؛ خدمــات تأجيــر و/أو 

ــة؛ ــاف الميكانيكي ــة االصطف ــتئجار أنظم اس
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rental of warehouses; providing flying areas; provid-
ing toll road; rental and/or leasing of wheelchairs; car 
parking; management of parking spaces; rental and/
or leasing of airplanes; rental and/or leasing of con-
tainers; rental and/or leasing of bicycles; rental and/
or leasing of cars; rental and/or leasing of ships and/or 
boats; rental and/or leasing of man-powered vehicles; 
rental and/or leasing of mechanical parking systems; 
rental and/or leasing of pallets; rental and/or leasing of 
packaging or wrapping machines; rental and/or leasing 
of refrigerator; collection of domestic waste and trash; 
collection of industrial waste and trash; rental of navi-
gational systems; aircraft rental; cash replenishment of 
automated teller machines; chauffeur services; collec-
tion of recyclable goods [transport]; delivery of goods; 
delivery of newspapers; distribution of energy; flower 
delivery; franking of mail; freight [shipping of goods]; 
garage rental; gift wrapping; horse rental; launching of 
satellites for others; luggage storage; motor coach rent-
al; parcel delivery; parking place rental; refrigerator 
rental; rental of freezers; rental of motor racing cars; 
rental of storage containers; rental of tractors; rental of 
vehicle roof racks; rental of wheelchairs; replenishment 
of vending machines; rescue operations [transport]; 
salvaging; taxi transport; towing; traffic information; 
transport reservation; wrapping of goods; consultancy, 
information and advisory services relating to the afore-
said services.

خدمــات تأجيــر و/أو اســتئجار قواعــد التحميــل؛ خدمــات تأجيــر و/أو 
اســتئجار آالت التعبئــة والتغليــف؛ خدمــات تأجيــر و/أو اســتئجار الثاجات؛ 
ــة  ــع القمام ــات تجمي ــة؛ خدم ــات المنزلي ــة والنفاي ــع القمام ــات تجمي خدم
والنفايــات الصناعيــة؛ تأجيــر األنظمــة الماحيــة؛ تأجيــر الطائــرات؛ خدمــات 
التجديــد النقــدي آلالت الصــراف اآللــي؛ خدمــات ســائقي الســيارات؛ تجميع 
البضائــع القابلــة إلعــادة التدويــر) نقــل(؛ خدمــات تســليم البضائــع؛ تســليم 
الصحــف؛ خدمــات توزيــع الطاقــة؛ توصيــل األزهــار؛ ختــم دمــغ البريــد؛ 
الشــحن) شــحن البضائــع(؛ خدمــات تأجيــر الكراجــات؛ أغلفــة لــف الهدايــا؛ 
تأجيــر الخيــول؛ إطــاق األقمــار الصناعيــة لآلخريــن؛ تخزيــن األمتعــة؛ 
ــوف  ــن وق ــر أماك ــرود؛ تأجي ــليم الط ــات تس ــة؛ خدم ــات اآللي ــر الحاف تأجي
الســيارات؛ تأجيــر الثاجــات؛ تأجيــر المجمـــِّدات؛ تأجيــر ســيارات الســباق؛ 
خدمــات تأجيــر حاويــات التخزيــن؛ تأجيــر الجــرارات؛ تأجيــر المناصــب علــى 
أســطح المركبــات؛ تأجيــر كراســي المقعديــن؛ خدمــات تجديــد آالت البيــع؛ 
عمليــات اإلنقــاذ] النقــل[؛ خدمــات اإلنقــاذ؛ النقــل بواســطة ســيارات األجــرة؛ 
خدمــات قطــر أو جــر المركبــات؛ توفيــر المعلومــات عــن حركــة المــرور؛ 
ــم  ــات تقدي ــم االستشــارات ،خدم ــع؛ تقدي ــل؛ تغليــف البضائ الحجــز للنق

المعلومــات والنصائــح المتعلقــة بالخدمــات المذكــورة اعــاه.

(87)

 

Date :22/12/2019 التاريخ: 2019/12/22 

Trademark No.:37419 العالمة التجارية رقم: 37419  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Alibaba Group Holding Limited  بإسم  : علي بابا جروب هولدينج ليمتد

Applicant Address :Fourth Floor, One Capital Place, P. 
O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands

العنــوان  : فــورث فلــور ،ون كابيتــال بليــس ،ص.ب ،847 جــورج 
ــان   ــزر كايم ــان ،ج ــد كايم ــاون ،جران ت

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Education; providing of training; entertainment; sport-
ing and cultural activities; publication of texts, books 
and journals (others than publicity texts); publication of 
diagrams, images and photographs;

الخدمــات التعليميــة ؛ خدمــات توفيــر التدريــب؛ والترفيــه؛ خدمــات 
األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة؛ خدمــات نشــر النصــوص ،الكتــب والمجــات 
ــة ،الصــور والصــور  ــة(؛ نشــر الرســوم البياني )باســتثناء النصــوص الدعائي

ــة؛ ــدارات الدوري ــات واإلص ــد ،المج ــر جرائ ــة؛ نش الفوتوغرافي
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publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services relating to 
telecommunications, computers, computer programs, 
cloud computing, web site design, e-commerce, busi-
ness management, financial management and advertis-
ing; provision of education, recreation, instruction, tu-
ition and training both interactive and non-interactive; 
design of educational courses, examinations and quali-
fications; entertainment provided via electronic and dig-
ital interactive media; electronic games services provid-
ed by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, recre-
ation, sporting, social and cultural activities; provid-
ing online electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and con-
ducting concerts; arranging, organizing, hosting and 
conducting events and competitions for education or 
entertainment purposes; arranging, organizing, hosting 
and conducting game shows and quests; entertainment 
ticket agency services; information relating to enter-
tainment or education, provided online from a com-
puter database or the Internet; providing digital music 
(not downloadable) from the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from MP3 (Moving Picture 
Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; pro-
viding video games, computer games, sound or images, 
or movies through telecommunication or computer net-
works; providing online computer games and contests; 
providing online videos, not downloadable; provision 
of on-line electronic publications streaming from the 
Internet or on a computer network or a computer data-
base; entertainment and education services relating to 
planning, production and distribution of sound, images, 
digital music, movies, live or recorded audio, visual or 
audiovisual material for broadcasting on terrestrial ca-
ble, satellite channels, the Internet, wireless or wire-link 
systems and other means of communications; music en-
tertainment services; rental of sound recordings; prepa-
ration of entertainment, educational, documentary and 
news programmes for broadcasting; news reporters&a-
pos; services; information relating to sporting or cultur-
al events, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by other 
electronic means; television, radio and film production; 
preparation and production of television programmes; 
provision of information, data, graphics, sound, music, 
videos, animation and text for entertainment purpose; 
game services; provision of club recreation, sporting 
and gymnasium facilities; band performances; club en-
tertainment, discotheque, fashion show and night club 
services; club services relating to entertainment, edu-
cation and cultural services; arranging, conducting and 
provision of conferences, conventions, congresses,

الخدمــات التعليميــة ، خدمــات التدريــب والتدريــس المتعلــق باالتصــاالت 
بعيــدة المــدى ،أجهــزة الحاســوب ،برامــج الحاســوب ،الحوســبة علــى شــبكة 
ــة،  ــارة اإللكتروني ــة ،والتج ــع االلكتروني ــم المواق ــات تصمي ــت ،خدم االنترن
خدمــات إدارة األعمــال ، اإلدارة الماليــة واإلعــان؛ توفيــر التعليــم، 
واالســتجمام ،التوجيــه ،التعليــم والتدريــب وكاهمــا تفاعلي وغيــر تفاعلي؛ 
ــات  ــات؛ خدم ــات والمؤه ــة ،االمتحان ــدورات التعليمي ــم ال ــات تصمي خدم
ــر الوســائط التفاعليــة األلكترونيــة والرقميــة؛ خدمــات  الترفيــه المتــاح عب
ــات  ــر المعلوم ــت؛ توفي ــق اإلنترن ــن طري ــة ع ــة المقدم ــاب اإللكتروني األلع
المتعلقــة بالتعليــم ،والتدريــب ،والترفيــه ،واالســتجمام ،الرياضــة، 
النشــاطات االجتماعيــة والثقافيــة؛ توفيــر منشــورات إلكترونيــة علــى 
ــة للتحميــل(؛ خدمــات ترتيــب ،وتنظيــم ،اســتضافة  اإلنترنــت) غيــر القابل
وتنظيــم منافســات الغنــاء؛ خدمــات ترتيــب ،وتنظيــم ،اســتضافة وتنظيــم 
العــروض الموســيقية؛ خدمــات ترتيــب ،وتنظيــم ،إســتضافة وتنظيــم 
األحــداث والمنافســات للغايــات التعليميــة والترفيهيــة؛ خدمــات ترتيــب، 
وتنظيــم ،اســتضافة وتنظيــم عــروض األلعــاب ومســابقات البحــث؛ خدمــات 
وكاالت التذاكــر الترفيهيــة؛ معلومــات عــن التعليــم والتســلية ،المتوفــرة 
عبــر االنترنــت مــن قواعــد بيانيــة حاســوبية أو االنترنــت؛ توفيــر الموســيقى 
الرقميــة) غيــر القابلــة للتحميــل (مــن االنترنــت؛ توفيــر الموســيقى الرقميــة 
)غيــر القابلــة للتحميــل (مــن مواقــع انترنــت لمقاطــع ام بــي3 ؛ توفيــر 
ألعــاب الفيديــو ،ألعــاب الحاســوب ،الصــوت والصــورة ،أو األفــام مــن خــال 
االتصــاالت بعيــدة المــدى أو شــبكات الحاســوب؛ توفيــر ألعــاب الحاســوب 
ــر  ــت ،غي ــر االنترن ــو عب ــر مقاطــع الفيدي ــت؛ توفي ــر االنترن والمســابقات عب
القابلــة للتحميــل؛ توفيــر المنشــورات اإللكترونيــة التــي تبــث عبــر اإلنترنــت 
ــه  ــات الترفي ــر؛ خدم ــات الكمبيوت ــدة بيان ــر أو قاع ــى شــبكة الكمبيوت أو عل
والتعليــم المتعلــق بالتخطيــط ،إنتــاج وتوزيــع التســجيات الصوتيــة، 
والصــور ،موســيقا رقميــة ،االفــام ،المقاطــع الصوتيــة المباشــرة أو 
المســجلة ،المــواد البصريــة أو الســمعية البصريــة للبــث عبــر كوابــل البــث 
األرضــي ،محطــات بــث فضائيــة ،اإلنترنــت ،أنظمــة الاســلكي أو الربــط 
الســلكي ووســائل االتصــاالت األخــرى؛ خدمــات الترفيــه الموســيقي؛ 
ــم،  ــات التعلي ــه ،خدم ــج الترفي ــداد برام ــة؛ إع ــجيات الصوتي ــر التس تأجي
البرامــج الوثائقيــة واألخبــار للبــث؛ خدمــات مراســلي األخبــار؛ خدمــات توفيــر 
ــة  ــة ،األحــداث الجاري ــة بالرياضــة أو األحــداث الثقافي ــات المتعلق المعلوم
واألخبــار العاجلــة المتاحــة مــن البــث التلفزيونــي عبــر االقمــار االصطناعيــة، 
األنترنــت أو عبــر الوســائل االلكترونيــة األخــرى؛ التلفــاز ،إنتاجــات 
الراديويــة واألفــام؛ خدمــات إعــداد وإنتــاج البرامــج التلفزيونيــة؛ خدمــات 
تقديــم المعلومــات ،البيانــات ،والرســومات ،والصــوت ،الموســيقى ،ومقاطــع 
الفيديــو ،الصــور المتحركــة والنصــوص للغايــات الترفيهيــة؛ خدمــات 
األلعــاب؛ توفيــر خدمــات نــوادي االســتجمام ،مرافــق ممارســة الرياضــة 
والتماريــن البدنيــة؛ عــروض الفــرق الموســيقية؛ النــوادي الترفيهيــة، 
المراقــص ،خدمــات عــروض االزيــاء والنــوادي الليليــة؛ خدمــات النــوادي 
فيمــا يتعلــق بالترفيــه ،الخدمــات التعليميــة والثقافيــة؛ خدمــات ترتيــب، 
تنظيــم وإقامــة المؤتمــرات ،واالتفاقيــات ،االجتماعــات ،الحلقــات الدراســية 
وورش العمــل التدريبيــة؛ خدمــات ترتيــب ،تنظيــم وإقامــة المؤتمــرات، 
واالتفاقيــات ،االجتماعــات ،الحلقــات الدراســية والورشــات التدريبيــة 
المتعلقــة باالتصــاالت بعيــدة المــدى ،أجهــزة الحاســوب ،برامــج الحاســوب، 
ــة،  ــع االلكتروني ــم المواق ــات تصمي ــت ،خدم ــبكة االنترن ــى ش ــبة عل الحوس
والتجــارة اإللكترونيــة ،خدمــات إدارة األعمــال ، اإلدارة الماليــة واإلعــان؛ 
تنظيــم وإقامــة المعــارض ،عــروض األزيــاء ،العــروض التعليميــة والعــروض 
ــات  ــة ؛ خدم ــرض الفني ــاالت الع ــون وص ــارض الفن ــات مع ــة؛ خدم الثقافي
صــاالت العــرض الفنيــة المتعلقــة بتأجيــر الفنــون الجميلــة؛ خدمــات 
التدريــب فيمــا يتعلــق بالصحــة والســامة المهنيــة ،والمحافظــة علــى 
البيئــة؛ توفيــر صفــوف تدخيــن الســيجار ،توفيــر صفــوف تــذوق النبيــذ؛ 
توفيــر المعلومــات التعليميــة عــن المــواد البحثيــة والــوكاالت الخاصــة بهــا؛ 
ــات  ــية؛ خدم ــات الدراس ــط وإدارة الحلق ــم ،تخطي ــب ،وتنظي ــات ترتي خدم

ــات؛ ــب الحيوان تدري
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seminars and training workshops; arranging, conducting 
and provision of conferences, conventions, congresses, 
seminars and training workshops in relation to telecom-
munications, computers, computer programs, cloud 
computing, web site design, e-commerce, business 
management, financial management and advertising; 
organizing and conducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows and performanc-
es; art exhibition and gallery services; art gallery ser-
vices relating to fine arts leasing; training services in 
relation to occupation health and safety, and environ-
mental conservation; provision of cigar classes, wine 
tasting classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, orga-
nizing, planning and management of seminars; animal 
training; direction in producing broadcasting programs; 
instructional services relating to operation of machines 
and equipment, including audiovisual equipment, used 
for the production of broadcasting programs; providing 
audio and visual studios; providing sports facilities; 
providing facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine -films); rental 
and leasing of musical instruments; rental and leasing of 
television programmes; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subti-
tling services; sign language interpretation services; 
rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; 
lending of pictures; photography; translation; language 
interpretation; educational and training programs in the 
field of risk management; educational and training pro-
grams relating to certification; provision of news; lottery 
services; tutoring; consultancy, information and adviso-
ry services relating to the aforesaid services.

ــة  ــة المتعلق ــات التعليمي ــث؛ الخدم ــج الب ــاج برام ــد انت ــر اإلرشــاد عن توفي
بتشــغيل اآلالت والمعــدات ،بمــا فــي ذلــك المعــدات الســمعية البصريــة، 
ــر االســتوديوهات الســمعية  ــة؛ توفي ــج اإلذاعي ــاج البرام المســتخدمة إلنت
ــروض،  ــام  ،الع ــق األف ــر مراف ــة؛ توفي ــق الرياضي ــر المراف ــة؛ توفي والبصري
المســرحيات ،التدريــب الموســيقي أو التعليمــي؛ وكاالت الحجــز لألحــداث 
الترفيهيــة؛ خدمــات تأجيــر واســتئجار الصــور المتحركــة) أفــام 
ــتئجار  ــر واس ــيقية؛ تأجي ــدات الموس ــتئجار المع ــر واس ــينمائية(؛ تأجي س
البرامــج التلفزيونيــة؛ تأجيــر واســتئجار أجهــزة التلفزيــون؛ خدمــات 
مكتبــات اإلعــارة؛ خدمــات مكتبــات األرشــيف؛ خدمــات ترجمــة األفــام 
والمسلســات؛ خدمــات تفســير لغــة اإلشــارة؛ تأجيــر أشــرطة الفيديــو 
ــارة معــدات ألعــاب  ــر واســتئجار آالت األلعــاب؛ إع المســجلة مســبقاً؛ تأجي
الصــاالت؛ إعــارة الصــور؛ التصويــر الفوتوغرافــي؛ خدمــات الترجمــة؛ تفســير 
اللغــات؛ البرامــج التعليميــة والتدريبيــة فــي مجــال إدارة المخاطــر؛ البرامــج 
التعليميــة والتدريبيــة المتعلقــة بالمصادقــة؛ توفيــر األخبــار؛ خدمــات 
اليانصيــب؛ التدريــس؛ تقديــم االستشــارات ،خدمــات تقديــم المعلومــات 

ــاه. ــورة اع ــات المذك ــة بالخدم ــح المتعلق والنصائ
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific and technological services and research and 
design relating thereto, industrial analysis and research 
services; design and development of computer hard-
ware and software; research and development relating 
to semi-conductor, semi-conductor integrated circuits, 
semi-conductor memory chips, semi-conductor memo-
ry controllers, semi-conductor memory integrated cir-
cuits, semi-conductor processor chips, semi-conductor 
processors, microcontrollers, microcontroller units, 
low power microcontrollers, circuit chips, computer 
chips, CPU (central processing unit), RISC-V computer 
chips and central processing units, computer chips and 
central processing units with instruction set architec-
ture; software as a service (SaaS); computer services 
in connection with transmitting information, data, 
documents, and images over the Internet; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting com-
puter software applications of others; application ser-
vice provider (ASP) services providing software in the 
fields of web-based conferencing, audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; provid-
ing online non-downloadable software for facilitating 
the interoperability of multiple software applications; 
technical support services relating to computer software 
and applications provided online, by email and by tele-
phone; computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in discus-
sions, get feedback from their peers, form virtual com-
munities, engage in social networking, and exchange 
documents; computer technology advice provided to 
Internet users by means of a support hotline; computer 
service relating to creating indexes of information, sites 
and resources on computer networks; providing search 
engines; design of computers, notebook computers, lap-
top computers, portable computers and handheld com-
puters; design of personal digital assistants and person-
al media players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer services; 
computer programming; computer integration services; 
computer analysis services; computer programming in 
relation to the defence against virus; computer system 
software services; computer software design; computer 
system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer appli-
cation software for searching and retrieving informa-
tion from databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of end-us-
ers by means of telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer software; 
computer services relating to customized searching of 
computer databases and websites;

الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات األبحــاث والتصاميــم المتعلقــة 
ــات تصميــم وتطويــر  ــاعية؛ خدمـ بهــا ،خدمــات التحاليــل واألبحــاث الصنـ
ــباه  ــق بأش ــر المتعل ــث والتطوي ــات البح ــوب؛ خدم ــات الحاس ــع وبرمجي قط
الموصــات ،الدوائــر المتكاملــة ألشــباه الموصــات ،رقائــق الذاكــرة ألشــباه 
ــرة  ــر الذاك ــات ،دوائ ــباه الموص ــرة ألش ــم بالذاك ــدات تحك ــات ،وح الموص
المتكاملــة ألشــباه الموصــات ،رقائــق المعالــج ألشــباه الموصــات ،معالجات 
ألشــباه الموصــات ،أجهــزة التحكــم المصغــرة ،وحــدات التحكــم الدقيقــة، 
وحــدات التحكــم الدقيقــة ذات الطاقــة المنخفضــة ،رقائــق الــدارات ،رقاقات 
ــر  ــة ،(رقائــق الكمبيوت ــو) وحــدة المعالجــة المركزي ــه ي الحاســوب ،ســي بي
ريســك-في ووحــدات المعالجــة المركزيــة ،رقائــق الكمبيوتــر ووحــدات 
المعالجــة المركزيــة المــزودة بمجموعــة مــن التعليمــات؛ البرمجيــات كخدمــة 
)اس ايــه ايــه اس(؛ خدمــات الحاســوب المتعلقــة بإرســال المعلومــات، 
البيانــات ،والوثائــق ،والصــور عبــر اإلنترنــت؛ خدمــات مــزودي خدمــات 
التطبيقــات ،تحديــدا ، :اســتضافة تطبيقــات برمجيــات حاســوب لآلخريــن؛ 
خدمــات مــزودي خدمــة التطبيقــات التــي توفــر برمجيــات فــي مجــاالت 
المؤتمــرات التــي تنعقــد عبــر الشــبكة ،المؤتمــرات الصوتيــة ،إرســال 
الرســائل إلكترونيــا ،التعديــل علــى المســتندات ،المؤتمــرات المرئيــة، 
ومعالجــة األصــوات والمكالمــات؛ توفيــر البرمجيــات األلكترونيــة غيــر 
ــة؛  ــات برمجي ــل لتســهيل العمــل المشــترك لعــدة تطبيق ــة للتحمي القابل
خدمــات الدعــم الفنــي المتعلــق ببرامــج الكمبيوتــر والتطبيقــات المقدمــة 
عبــر اإلنترنــت ،عبــر البريــد األلكترونــي والهاتــف؛ خدمــات الحاســوب، 
ــت للمســتخدمين المســجلين  ــى االنترن ــدا ، :إنشــاء المجتمعــات عل تحدي
ــم،  ــن أقرانه ــة م ــة راجع ــى تغذي ــول عل ــات ،الحص ــي النقاش ــاركة ف للمش
مــن المجتمعــات االفتراضيــة ، االنخــراط فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
وتبــادل المســتندات؛ نصائــح تكنولوجيــا الحاســوب المقدمــة لمســتخدمي 
االنترنــت مــن خــال وســائل إســناد الخــط الســاخن؛ الخدمــات الحاســوبية 
ــبكات  ــى ش ــوارد عل ــع والم ــات ،المواق ــارس المعلوم ــاء فه ــة بإنش المتعلق
الحاســوب؛ توفيــر محــركات بحــث؛ تصميــم الحواســيب ،الحواســيب 
ــة،  ــة ،اجهــزة الحاســوب الشــخصية المحمول الشــخصية الصغيــرة المحمول
ــاعدات  ــم المس ــد؛ تصمي ــة بالي ــيب المحمول ــة والحواس ــيب النقال الحواس
الرقميــة الشــخصية ومشــغات الوســائط الشــخصية؛ تصميــم الهواتــف 
النقالــة والهواتــف الذكيــة؛ تصميــم آالت التصويــر الرقميــة؛ خدمــات 
الحاســوب؛ خدمــات برمجــة الحاســوب؛ خدمــات الدمــج والتكامل الحاســوبي؛ 
ــق  خدمــات التحليــل الحاســوبي؛ خدمــات البرمجــة الحاســوبية فيمــا يتعل
بالحمايــة مــن الفايروســات؛ خدمــات برمجيــات أنظمــة الحاســوب؛ تصميــم 
برمجيــات الحاســوب؛ تصميــم أنظمــة الحاســوب؛ تصميــم وتطويــر 
ــتضافة  ــن؛ اس ــت لآلخري ــات االنترن ــتضافة صفح ــت؛ اس ــات االنترن صفح
ــترجاعها  ــات واس ــن المعلوم ــث ع ــوبية للبح ــات الحاس ــات التطبيق برمجي
مــن القواعــد البيانيــة والشــبكات الحاســوبية؛ توفيــر المعلومــات التقنيــة 
بنــاء علــى طلــب محــدد مــن المســتخدمين النهائييــن مــن خــال وســائل 
ــا  ــارات فيم ــات االستش ــة؛ خدم ــوبية العالمي ــبكات الحاس ــف أو الش الهات
يتعلــق ببرمجيــات الحاســوب؛ الخدمــات الحاســوبية المتعلقــة بالبحــث 
المخصــص علــى القواعــد البيانيــة الحاســوبية ومواقــع االنترنــت؛ تشــفير 
وفــك تشــفير اإلشــارات الحاســوبية واأللكترونيــة؛ تحويــل البيانــات 
والمســتندات الماديــة إلــى صيغــة وســائط ألكترونيــة؛ خدمــات الفحــص 
والتقييــم؛ خدمــات الهندســة المعماريــة والتصميــم؛ خدمــات التصميــم 
الداخلــي للمبانــي ،والمكاتــب والشــقق؛ خدمــات معلومــات الكمبيوتــر؛ 
خدمــات شــبكات المعلومــات ،تحديــدا ، :توفيــر المعلومــات الفنيــة 
المتعلقــة بأجهــزة الكمبيوتــر والشــبكات فــي مجــال األعمــال والتجــارة 
اإللكترونيــة؛ توفيــر برامــج إدارة المخاطــر األمنيــة الحاســوبية؛ المعلومــات 
األمنيــة الحاســوبية ،المعرفــة ،وخدمــات االختبــارات؛ خدمــات ضمــان 

الجــودة؛
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computer and electronic signal coding and decoding; 
conversion of physical data and documents into elec-
tronic media format; testing and evaluation services; 
architectural and design services; interior designs of 
buildings, offices and apartments; computer informa-
tion services; network information services, namely, 
providing technical information relating to computers 
and networks in the field of business and e-commerce; 
provision of computer security risk management pro-
grams; computer security information, knowledge, and 
testing services; quality assurance services; computer 
services relating to certification of business transactions 
and preparation of reports therefor; access control to (se-
curity services for-) computers, electronic networks and 
databases; security of data transmission services and of 
transactions via computer networks services; consultan-
cy in the field of data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; computerized 
communication network security services; providing in-
formation in the fields of Internet, world wide web and 
computerized communication network security and the 
secure transmission of data and information; consult-
ing services in the fields of Internet, world wide web 
and computerized communication network security 
services, information security services; authentication 
services for computer security; online authentication 
of electronic signatures; off-site data backup; providing 
information on computer technology and programming 
via a web site; cartography services; cloud computing; 
cloud hosting provider services; providing temporary 
use of non-downloadable cloud-based software and 
cloud computing software; electronic storage of data; 
providing virtual computer systems and virtual com-
puter environments through cloud computing; rental of 
entertainment software; providing on-line non-down-
loadable computer software and computer applications 
for streaming audio materials, video materials, videos, 
music and images; consultancy, information and adviso-
ry services relating to the aforesaid services.

 خدمــات الحاســوب المتعلقــة بالمصادقــة علــى التعامــات التجاريــة 
وإعــداد التقاريــر الخاصــة بهــا؛ التحكــم فــي الوصــول إلــى) خدمــات األمــن 
لـــ (أجهــزة الكمبيوتــر ،الشــبكات األلكترونيــة والقواعــد البيانيــة؛ خدمــات 
تأميــن نقــل البيانــات والمعامــات عبــر خدمــات شــبكات الكمبيوتــر؛ 
االستشــارات فــي مجــال أمــن البيانــات؛ االستشــارات التكنولوجيــة 
المتعلقــة بحمايــة االتصــاالت بعيــدة المــدى؛ خدمــات حمايــة شــبكات 
االتصــاالت المحوســبة؛ خدمــات توفيــر المعلومــات فــي مجــاالت األنترنــت، 
خدمــات أمــان شــبكة االتصــال المحوســبة عبــر العالــم وشــبكة النقــل اآلمــن 
للبيانــات والمعلومــات؛ الخدمــات االستشــارية فــي مجــاالت االنترنــت، 
خدمــات حمايــة الشــبكات العالميــة وشــبكات االتصــاالت المحوســبة، 
خدمــات حمايــة المعلومــات؛ خدمــات التحقــق للحمايــة الحاســوبية؛ 
المصادقــة عبــر اإلنترنــت علــى التوقيعــات اإللكترونيــة؛ النســخ االحتياطــي 
للبيانــات خــارج الموقــع؛ خدمــات توفيــر المعلومــات عــن تقنيــات وبرمجــة 
الحواســيب عــن طريــق المواقــع االلكترونيــة؛ خدمــات رســم الخرائــط؛ 
الحوســبة علــى شــبكة االنترنــت؛ خدمــات مــزودي االســتضافة علــى شــبكة 
ــل  ــة للتحمي ــر القابل ــر االســتخدام المؤقــت للبرمجيــات غي ــت؛ توفي االنترن
التــي اساســها االنترنــت وبرمجيــات الحوســبة الســحابية ؛ التخزيــن 
اإللكترونــي للبيانــات؛ توفيــر أنظمــة الحاســوب االفتراضيــة وبيئــات 
ــادر  ــى مص ــد عل ــي تعتم ــبة الت ــال الحوس ــن خ ــة م ــوب االفتراضي الحاس
مــن اإلنترنــت؛ تأجيــر البرمجيــات الترفيهيــة؛ توفيــر برامــج الكمبيوتــر 
ــواد  ــث الم ــت لب ــر اإلنترن ــل عب ــة للتنزي ــر القابل ــر غي ــات الكمبيوت وتطبيق
الصوتيــة ،ومــواد الفيديــو ،ومقاطــع الفيديــو ،الموســيقى والصــور؛ تقديــم 
االستشــارات ،خدمــات تقديــم المعلومــات والنصائــح المتعلقــة بالخدمــات 

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف02 :-2989760 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical preparations for the treatment of car-
diovascular, gastrointestinal, neurological, respiratory, 
psychiatric, allergic, dermatological, pulmonary, met-
abolic, muscular, erectile dysfunction, infectious and 
inflammatory conditions, cancer, diabetes, multiple 
sclerosis; oral and transdermal contraceptives 

المســتحضرات الصيدالنيــة لعــاج حــاالت القلــب واألوعيــة الدمويــة 
والجهــاز الهضمــي والحــات العصبيــة وحــاالت الجهــاز التنفســي والطــب 
النفســي وحــاالت الحساســية والحــاالت الجلديــة والرئويــة األيضيــة 
والعضليــة وحــاالت اعتــال االنتصــاب والحــاالت المعديــة وحــاالت 
االلتهــاب وأمــراض الســرطان ومــرض الســكري والتصلــب المتعــدد؛ وســائل 

ــد  ــم والجل ــق الف ــن طري ــل ع ــع الحم من
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العنــوان 1000  : مايــان بوليفــارد كانونســبيرغ ،بــي ايــه15317  
الواليــات المتحــدة األمريكيــة  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co.IP, Ramallah, 
El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, Tel : 02-2989760 

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف02 :-2989760

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Medical fluid injectors  حاقنات السوائل الطبية
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Applicant Name: Mylan Inc.  .بإسم  : مايان إنك
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PA 15317 USA

العنــوان 1000  : مايــان بوليفــارد كانونســبيرغ ،بــي ايــه15317  
الواليــات المتحــدة األمريكيــة  

Applicant for Correspondence:  Saba &Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, 
Tel :02-2989760 

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760 :-02

فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical preparations for the treatment of car-
diovascular, gastrointestinal, neurological, respiratory, 
psychiatric, allergic, dermatological, pulmonary, met-
abolic, muscular, erectile dysfunction, infectious and 
inflammatory conditions, cancer, diabetes, multiple 
sclerosis; oral and transdermal contraceptives 

المســتحضرات الصيدالنيــة لعــاج حــاالت القلــب واألوعيــة الدمويــة 
والجهــاز الهضمــي والحــات العصبيــة وحــاالت الجهــاز التنفســي والطــب 
النفســي وحــاالت الحساســية والحــاالت الجلديــة والرئويــة األيضيــة 
والعضليــة وحــاالت اعتــال االنتصــاب والحــاالت المعديــة وحــاالت 
االلتهــاب وأمــراض الســرطان ومــرض الســكري والتصلــب المتعــدد؛ وســائل 

ــد  ــم والجل ــق الف ــن طري ــل ع ــع الحم من
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العنــوان 1000  : مايــان بوليفــارد كانونســبيرغ ،بــي ايــه15317  
الواليــات المتحــدة األمريكيــة  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Medical fluid injectors  حاقنات السوائل الطبية

(93)

 

Date :23/12/2019 التاريخ: 2019/12/23 

Trademark No.:37425 العالمة التجارية رقم: 37425  

Class: 6 في الصنف: 6   

Applicant Name: Tin works Co. LTD بإسم  : شركة مصانع التنك المحدودة

Applicant Address :Tin works Co. LTD / Nablus/ 
Alzyoot St. Eastern Industrial Area tel.   

العنــوان  : شــركة مصانــع التنــك المحــدودة /نابلــس شــارع الزيــوت 
المنطقــة الصناعيــة الشــرقية / هاتــف092324645 /092324765    

Applicant for Correspondence:  Tin works Co. LTD / 
Nablus/ Alzyoot St. Eastern Industrial Area tel.

عنــوان التبليــغ :  شــركة مصانــع التنــك المحــدودة /نابلــس 
شــارع الزيــوت المنطقــة الصناعيــة الشــرقية / هاتــف 

092324765 /092324645
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Common metals and any combination of these metals المعادن الغير نفيسة  وكل خليط منها.

(94)

 

Date :23/12/2019 التاريخ: 2019/12/23 

Trademark No.:37426 العالمة التجارية رقم: 37426  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Palestinian Company for Rental and 
Leasing PLC “Pallease 

بإســم  : الشــركة الفلســطينية للتأجيــر والتأجيــر التمويلــي“ بــال 
ليــس” 

Applicant Address :Ramallah, Rawabi, Q center, Masar 
global group bldg. floor 2                   

العنــوان  : رام اللــه ،روابــي ،كيــو ســنتر ،عمــارة مجموعــة مســار 
العالميــة ،الطابــق الثانــي                     

Applicant for Correspondence:  BSH for legal services/ 
Adv. Mursi Hussein/ Ramallah, Al-irsal, tormusayya 
bldg. /2nd floor/ jawwal: 0594787787

عنــوان التبليــغ :  شــركة بــي اس اتــش للخدمــات القانونيــة/ 
المحامــي مرســي جســين/ رام اللــه ،اإلرســال ،عمــارة ترمســعيا، 

الطابــق الثانــي /هاتــف0594787787:

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Demonstration of goods, Layout services for adver-
tising porpuses, Office machine and equipment rental, 
Presentation of goods on comunication media for re-
tail purposes, Procurement services for others, Public-
ity material rental, Rental of photocopying machines, 
Rental of vending machines.

عــرض الســلع ،خدمــات التصميــم لغايــات الدعايــة واالعــان ،تأجيــر االالت 
والمعــدات المكتبيــة ،عــرض الســلع علــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا 
بالتجزئــة ،خدمــات الشــراء لاخريــن ،تأجيــر مــواد الدعايــة واإلعــان ،تأجيــر 

االت نســخ الصــور ،تأجيــر االت البيــع.

(95)

 

Date :23/12/2019 التاريخ: 2019/12/23 

Trademark No.:37429 العالمة التجارية رقم: 37429  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Palestinian Company for Rental and 
Leasing PLC “Pallease 

بإســم  : الشــركة الفلســطينية للتأجيــر والتأجيــر التمويلــي“ بــال 
ليــس” 

Applicant Address :Ramallah, Rawabi, Q center, Masar 
global group bldg. floor 2                   

العنــوان  : رام اللــه ،روابــي ،كيــو ســنتر ،عمــارة مجموعــة مســار 
العالميــة ،الطابــق الثانــي                     
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Applicant for Correspondence:  BSH for legal services/ 
Adv. Mursi Hussein/ Ramallah, Al-irsal, tormusayya 
bldg/ 2nd floor/ mobile: 0594787787

عنــوان التبليــغ :  شــركة بــي اس اتــش للخدمــات القانونيــة/ 
المحامــي مرســي حســين/رام اللــه ،اإلرســال ،عمــارة ترمســعيا، 

الطابــق الثانــي /هاتــف0594787787 :
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Demonstration of goods, Layout services for adver-
tising porpuses, Office machine and equipment rental, 
Presentation of goods on comunication media for re-
tail purposes, Procurement services for others, Public-
ity material rental, Rental of photocopying machines, 
Rental of vending machines.

عــرض الســلع ،خدمــات التصميــم لغايــات الدعايــة واالعــان ،تأجيــر االالت 
والمعــدات المكتبيــة ،عــرض الســلع علــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا 
بالتجزئــة ،خدمــات الشــراء لاخريــن ،تأجيــر مــواد الدعايــة واإلعــان ،تأجيــر 

االت نســخ الصــور ،تأجيــر االت البيــع.
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Date :23/12/2019 التاريخ: 2019/12/23 

Trademark No.:37432 العالمة التجارية رقم: 37432  

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: Palestinian Company for Rental and 
Leasing PLC “Pallease 

بإســم  : الشــركة الفلســطينية للتأجيــر والتأجيــر التمويلــي“ بــال 
ليــس” 

Applicant Address :Ramallah, Rawabi, Q center, Masar 
global group bldg. floor 2                   

العنــوان  : رام اللــه ،روابــي ،كيــو ســنتر ،عمــارة مجموعــة مســار 
العالميــة ،الطابــق الثانــي                     

Applicant for Correspondence:  BSH for legal services 
/Adv. Mursi Hussein/ Ramallah, Al-irsal, tormusayya 
bldg/ 2nd floor/ Mobile: 0594787787

عنــوان التبليــغ :  شــركة بــي اس اتــش للخدمــات القانونيــة/  
المحامــي مرســي حســين /رام اللــه ،اإلرســال ،عمــارة ترمســعيا، 

الطابــق الثانــي. 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Car Rental تأجير السيارات

(97)

 

Date :23/12/2019 التاريخ: 2019/12/23 

Trademark No.:37433 العالمة التجارية رقم: 37433  

Class: 39 في الصنف: 39   
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Applicant Name: Palestinian Company for Rental and 
Leasing PLC “Pallease 

بإســم  : الشــركة الفلســطينية للتأجيــر والتأجيــر التمويلــي“ بــال 
ليــس” 

Applicant Address :Ramallah, Rawabi, Q center, Masar 
global group bldg. floor 2                   

العنــوان  : رام اللــه ،روابــي ،كيــو ســنتر ،عمــارة مجموعــة مســار 
العالميــة ،الطابــق الثانــي                     

Applicant for Correspondence:  BSH for legal services 
/ Adv. Mursi Hussein/ Ramallah, Al-irsal, tormusayya 
bldg/ 2nd floor/ Mobile: 0594787787

عنــوان التبليــغ :  شــركة بــي اس اتــش للخدمــات القانونيــة /المحامــي 
ــق الثانــي/  ــه ،اإلرســال ،عمــارة ترمســعيا ،الطاب مرســي حســين/ رام الل

هاتــف0594787787 :فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Car Rental تأجير السيارات
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Date :23/12/2019 التاريخ: 2019/12/23 

Trademark No.:37434 العالمة التجارية رقم: 37434  

Class: 36 في الصنف: 36   

Applicant Name: alkhalej exchange company بإسم  : شركة الخليج للصرافة

Applicant Address :alkhalej exchange company/ jenin 
-king talal street jawwal: 0597383836   

العنــوان  : شــركة الخليــج للصرافــة /جنيــن - شــارع المــك طــال-  
جــوال0597383836 :     

Applicant for Correspondence:  alkhalej exchange 
company/ jenin -king talal street jawwal: 0597383836

ــك  ــن - شــارع الم ــة /جني ــج للصراف ــغ :  شــركة الخلي ــوان التبلي عن
طــال - جــوال0597383836 : 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

appraisal ( numismatic ), baking ( home ) , exchanging 
money , financial managmant , fund investments , jewel-
ly appraisal , safe deposit service , savings bank services 
, stok exchange puotations , transfer ( electronic funds ) .   

تثميــن القطــع النقديــة ، األعمــال المصرفيــة ، الخدمــات المصرفيــة 
المنزليــة ، الصرافــة ، االدارة الماليــة ، اســتثمار االمــوال ، تثميــن 
المجوهــرات ، خدمــات حفــظ الودائــع ، بنــوك التوفيــر ، أســعار البورصــة،  

تحويــل االمــوا ل الكترونيــا. 

(99)

 

Date :24/12/2019 التاريخ: 2019/12/24 

Trademark No.:37435 العالمة التجارية رقم: 37435  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: MBC IP FZ-LLC  بإسم  : ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
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Applicant Address :MBC Building, Fifth Floor, Dubai 
Media City, United Arab Emirates

العنــوان  : مبنــى ام بــي ســي ،الطابــق الخامــس ،مدينــة دبــي 
لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments ; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulat-
ing, regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; com-
pact discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing equipment 
and computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; amusement apparatus adapted for use with 
an external display screen or monitor; all computer 
programs and software regardless of remote compute 
network; coin-operated mechanisms for television 
sets; compact disc players; compact discs (audio-vid-
eo); compact discs (ready-only memory); computer 
game programs; apparatus for games adapted for use 
with an external display screen or monitor; computer 
game discs, programs and software, Computer games 
programmes ( downloadable software), Computer 
games programs recorded on tapes (software), Com-
puter programmes for interactive television and for 
interactive games and/or quizzes; electronic game 
programs and softwares, interactive multimedia com-
puter game program, Programmed video games (soft-
ware( 

األجهــزة واألدوات العلميــة والماحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
التصويــر الفوتوغرافــي والســينمائي واألجهــزة واألدوات البصريــة 
ــاذ  ــة ) االشــراف (واإلنق ــاس واإلشــارة والمراقب ــوزن والقي ــاس ال وأدوات قي
والتعليــم ، أجهــزة وأدوات لوصــل وفتــح أو تحويــل او تكثيــف أو تنظيــم 
ــة ، أجهــزة تســجيل أو إرســال أو نســخ  ــة الكهربائي أو التحكــم فــي الطاق
الصــوت أو الصــور حامــات بيانــات مغناطيســية ،أقــراص تســجيل ،أقــراص 
مدمجــة ، أقــراص فيديــو رقميــة متعــددة االســتعماالت ،وســائط تســجيل 
رقميــة أخــرى ، أليــات لألجهــزة التــى تعمــل بالنقــد ،آالت تســجيل النقــد 
ــات  ــات ،برمجي ــة البيان ــوبية معالج ــزة حاس ــدات وأجه ــبة ، مع  ،آالت حاس
ــزة   ــع أجه ــتعمل م ــلية تس ــزة تس ــران ،أجه ــاد الني ــزة إخم ــوب ،أجه حاس
أو شاشــات عــرض خارجيــة جميــع برامــج وبرمجيــات الحاســوب بغــض 
النظــر عــن وســائط التســجيل أو وســائل البــث أي برمجيــات مســجلة علــى 
ــة أو مفرغــة مــن شــبكات حاســوب بعيــدة،  وســائط مغناطيســية أو منقول
آليــات تعمــل بقطــع النقــد ألجهــزة التلفزيــون ،أجهــزة تشــغيل األقــراص 
المدمجــة ،أقــراص مدمجــة ) ســمعية- بصريــة ، (أقــراص مدمجــة ) لذاكــرة 
القــراءة فقــط ،(برامــج ألعــاب حاســوب ،أجهــزة لأللعــاب معــدة لاســتخدام 
مــع أجهــزة أو شاشــات عــرض خارجيــة ،أقــراص وبرامــج وبرمجيــات ألعــاب 
حاســوب ،برامــج ألعــاب حاســوب ) برمجيــات قابلــة للتنزيــل ،(برامــج ألعــاب 
حاســوب مســجلة علــى أشــرطة ) برمجيــات ،(برامــج حاســوب التلفزيونــات 
التفاعليــة و/ أو لأللعــاب التفاعليــة و/أو المســابقات برامــج وبرمجيــات 
ــة،   ــائط تفاعلي ــددة الوس ــوب متع ــاب حاس ــج ألع ــة ،برام ــاب الكتروني ألع

ــات  ــو مبرمجــة وبرمجي ألعــاب فيدي
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Date :24/12/2019 التاريخ: 2019/12/24 

Trademark No.:37436 العالمة التجارية رقم: 37436  

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: MBC IP FZ-LLC  بإسم  : ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

Applicant Address :MBC Building, Fifth Floor, Dubai 
Media City, United Arab Emirates

العنــوان  : مبنــى ام بــي ســي ،الطابــق الخامــس ،مدينــة دبــي 
لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Telecommunications, television and radio broadcast-
ing, communication by computer terminals, fiber optic 
networks, telegrams &amp; telephone, computer aid-
ed transmission of messages and images; information 
about telecommunications; news agencies; providing 
telecommunication channels for teleshopping ser-
vices, providing telecommunication connections to a 
global computer network, rental of telecommunication 
equipment, wireless communication system and satel-
lite broadcast equipment; teleconferencing services, 
wireless communication services, cables and satellite 
broadcasting &amp; transmission services, satellite 
communication services information about telecom-
munication and wireless communication; telecommu-
nications routing and junction services; transmission of 
videotext and teletext information ; voice mail services; 
video broadcasting &amp; transmission services; vid-
eo communication services, video messaging services; 
wire services; all services that consist essentially of the 
diffusion of radio or television programmes. 

االتصــاالت ،االذاعــة بالراديــو والبــث بالتلفزيــون ،االتصــاالت عبــر الطرفيــات 
الحاســوبية وشــبكات االليــاف البصريــة والبرقيــات والتلفــون ، نقــل 
الرســائل والصــور عبــر الحاســوب ،معلومــات حــول االتصــاالت ، وكاالت 
االنبــاء ، توفيــر قنــوات إتصــال للتســوق عــن بعــد ، توفيــر توصيــات 
خاصــة عبــر شــبكة حاســوب دوليــة ، تأجيــر معــدات االتصــال وأنظمــة 
االتصــال الاســلكي ومعــدات البــث عبــر االقمــار الصناعيــة ، االجتماعــات عن 
بعــد ، خدمــات االتصــال الاســلكي ، خدمــات البــث واالرســال عبــر الكبــات 
واالقمــار الصناعيــة ، خدمــات اإلتصــاالت عبــر االقمــار الصناعيــة ،معلومــات 
حــول االتصــاالت واالتصــال الاســلكي ، توجيــه وربــط االتصــاالت ، إرســال 
معلومــات النصــوص المرئيــة والنصــوص عــن بعــد ،خدمــات البريــد 
الصوتــي ، خدمــات البــث واإلرســال المرئــي ،خدمــات االتصــال المرئــي، 
خدمــات إرســال الرســائل المرئــي ،خدمــات ســلكية ،جميــع الخدمــات التــى 

ــة  ــة والتلفزيوني ــج اإلذاعي ــث البرام ــن ب ــة أساســية م تتكــون بصف
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Date :24/12/2019 التاريخ: 2019/12/24 

Trademark No.:37437 العالمة التجارية رقم: 37437  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: MBC IP FZ-LLC  بإسم  : ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

Applicant Address :MBC Building, Fifth Floor, Dubai 
Media City, United Arab Emirates

العنــوان  : مبنــى ام بــي ســي ،الطابــق الخامــس ،مدينــة دبــي 
لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية/ بيت ساحور - ص.ب182  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Education, providing of training, entertainment, sport-
ing and cultural activities, arranging of beauty contests; 
booking of seats for shows; cinema presentations; dig-
ital imaging services; dubbing; entertainment &amp; 
education information, film production, layout services 
other than for advertising purposes; presentation of live 
performances, microfilming; rental of motion pictures; 
providing of movie theater facilities, news reporters ser-
vices, photographic reporting; photography; party plan-
ning (entertainment); production; preparation &amp; 
presentation of radio and television programmes; pro-
duction of shows; production (videotape film);

التعليــم و التهذيــب ،التدريــب ، الترفيــه ،األنشــطة الرياضيــة و الثقافيــة، 
حجــز المقاعــد للعــروض المســرحية ،إقامــة حصــص لياقــة بدنيــة ،إعــادة 
تســجيل الصــوت ،معلومــات عــن التربيــة والتعليــم ،معلومــات عــن الترفيــه، 
إنتــاج أفلــم بخــاف أفــام الدعايــة واالعــان ،تعليمــات الرياضــة البدنيــة، 
خدمــات النــوادي الصحيــة) تدريــب للياقــة البدنيــة والحفــاظ علــى الصحــة،( 
ــة واالعــان ،عــرض  خدمــات تصميــم بخــاف المســتخدمة لغايــات الدعاي
تمثيليــات حيــة ،التصويــر بالميكروفلــم ، تزويــد العارضيــن للفنانيــن، 
ســتوديوهات ســينمائية ،توفيــر تســهيات دور الســينما ،خدمــات 
التأليــف الموســيقي ،قاعــات موســيقية ،خدمــات مراســلي النبــاء ،خدمــات 
االوركســترا ،تنظيــم المباريــات أو المنافســات) للتعليــم أو الترفيــه،( 
تنظيــم المعــارض لاغــراض الثقافيــة أو التعليميــة ،تنظيــم العــروض 

ــات متعهــدي الحفــات )خدم
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 rental of radio and television sets; radio; television 
&amp; cinema entertainment; rental of video cassette 
recorders; recording studio services; providing of en-
tertainment facilities, rental of audio equipment; rental 
of camcorders, rental of cine-films, rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios, rental 
of movie projectors and accessories, rental of scenery, 
rental of sound recordings, rental of video cameras; 
rental of videotapes; scriptwriting services; movie stu-
dios; subtitling; publication &amp; writing of texts oth-
er than publicity texts; theater productions; ticket agen-
cy services (entertainment); timing of sports events; 
translation; videotape editing; videotape film produc-
tions; videotaping, organization of competitions (en-
tertainment); Animated musical entertainment services, 
Arranging of musical and visual entertainment; Audio 
entertainment services; Audio visual display presenta-
tion services for entertainment purposes; interactive 
entertainment; Organization of entertainment events; 
Preparation of entertainment events,  Preparation of en-
tertainment programmes for broadcasting; Providing fa-
cilities for entertainment; Video &amp; computer game 
entertainment services; game services providing on-line 
(from a computer network) or any other communica-
tion network, distribution of TV series for broadcast by 
independent television stations; Direction of radio and 
television programs; News programme services for ra-
dio , television; providing online electronic publications 
(not downloadable); publication of books; publication 
of electronic books and journals on-line, provision of 
news information; services having the basic aim of the 
entertainment; amusement or recreation; presentation of 
works of visual art or literature to the public for cultural, 
entertainment of educational purposes. 

 ،(تنظيــم المباريــات الرياضيــة ،خدمــات المــدرب الشــخصي) تدريــب للياقة 
ــيقى،  ــاج الموس ــه ،(إنت ــات) ترفي ــم حف ــة ،تنظي ــة البدني ــة ،(التربي البدني
إنتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون ،إنتــاج عــروض مســرحية ،توفيــر 
المطبوعــات اللكترونيــة الفوريــة غيــر القابلــة للتنزيــل ،توفيــر تســهيات 
رياضيــة ،نشــر الكتــب ،نشــر الكتــب والصحــف اللكترونيــة الفوريــة ،نشــر 
ــات  ــو ،خدم ــه بالرادي ــان ،الترفي ــة واالع ــوص الدعاي ــاف نص ــوص بخ نص
ســتديوهات التســجيل ،تأجيــر معــدات إرســال وإســتقبال الصــوت ،تأجيــر 
ــاءة  ــزة االض ــر أجه ــينمائية ،تأجي ــام الس ــر االف ــو ،تأجي ــرات الفيدي كامي
للمســارح أو ســتوديوهات التلفزيــون ،تأجيــر بروجكتــرات) آالت عــرض( 
وملحقاتهــا ،تأجيــر أجهــزة الراديــو والتلفزيــون ،تأجيــر مشــاهد العــرض، 
تأجيــر مســجات الصــوت ،تأجيــر معــدات الرياضــة عــدا المركبــات، 
تأجيــر الماعــب الرياضيــة ،تأجيــر مشــاهد مســرحية ،تأجيــر ماعــب 
التنــس ،تأجيــر كاميــرات الفيديــو ،تأجيــر مســجات الفيديــو بالحافظــات 
الشــريطية ،تأجيــر أشــرطة الفيديــو ،خدمــات المعســكرات الرياضيــة، 
ترجمــة االفــام ،الترفيــه التلفزيونــي ، النتــاج المســرحي ، خدمــات وكاالت 
التذاكــر ،توقيــت المناســبات الرياضيــة ،الترجمــة ،إعــداد أشــرطة الفيديــو، 
إنتــاج أفــام الفيديــو ،تســجيل أشــرطة الفيديــو ،كتابــة نصــوص بخــاف 
نصــوص الدعايــة واالعــان ،التعليــم والتهذيــب ،التدريــب ،الترفيــه، 

ــة  ــة والثقافي ــطة الرياضي االنش

(102)

 

Date :24/12/2019 التاريخ: 2019/12/24 

Trademark No.:37438 العالمة التجارية رقم: 37438  

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: MBC IP FZ-LLC  بإسم  : ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

Applicant Address :MBC Building, Fifth Floor, Dubai 
Media City, United Arab Emirates

العنــوان  : مبنــى ام بــي ســي ،الطابــق الخامــس ،مدينــة دبــي 
لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

                                     

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية/ بيت ساحور - ص.ب182  
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software. Authenticating works of 
art, computer hardware (consultancy in the design 
and development of ----),  computer programming, 
Computer programs (duplication of ---), computer 
rental, computer software consultancy, computer 
software design, computer software (installation 
of ---), computer software (maintenance of ----),  
computer software (updating of ----), computer system 
analysis, computer system design, computer virus 
protection services, construction drafting, consultancy 
(computer software ---), consultancy in the design and 
development of computer hardware, conversion of 
data or documents from physical to electronic media, 
cosmetic research,  creating and maintaining websites 
for others, data conversion of computer programs and 
data [not physical conversion], Décor (design of interior 
---), Design (computer system --- ), Design of interior 
décor, Design services (packaging ---), Digitization 
of documents [scanning], Duplication of computer 
programs, Environmental protection (research in the 
field of ---), Forecasting (weather ---),  Graphic arts 
designing , Handwriting analysis [graphology], Hosting 
computer sites [web sites], Dress designing, Installation 
of computer software, Maintaining (creating and 
---) web sites for others, Maintenance of computer 
software, Meteorological information, Monitoring of 
computer systems by remote access, packaging design, 
quality control, Recovery of computer date, Rental 
(Computer ---), Rental of computer software, Rental 
of web servers, Research and development for others, 
Search engines (Providing ---), for the internet, Servers 
(Rental of Web ---), Software design (Computer ---), 
Software (Rental of computer ---), Software(Updating 
of computer ---), Studies (Technical project), Technical 
research, Urban planning, Valuation of standing timber 
(Quality ---), Vehicle roadworthiness testing, weather 
forecasting, works of art (Authenticating ---). 

الخدمــات العلميــة و التقنيــة و خدمــات البحــث و التصميــم 
المتعلقــة بهــا ،خدمــات التحاليــل و األبحــاث الصناعيــة ،خدمــات 
تصميــم و تطويــر عتــاد و برامــج الكمبيوتــر ،توثيــق االعمــال 
الفنيــة ، استشــارات فــي مجــال تصميــم و تطويــر معــدات 
الكمبيوتــر ، برمجــة الكمبيوتــر ، تأجيــر اجهــزة  الكمبيوتــر ،نســخ 
ــج  ــل برام ــر ،تحمي ــج الكمبيوت ــارات برام ــر ،استش ــج الكمبيوت برام
ــر،  ــة برامــج الكمبيوتــر ،تحديــث برامــج الكمبيوت الكمبيوتــر ،صيان
تحليــل أنظمــة الكمبيوتــر ،تصميــم انظمــة كمبيوتــر ،خدمــات 
ــر مــن الفيروســات ، رســم تصاميــم و مخططــات  حمايــة الكمبيوت
اإلنشــاء ، االستشــارات فــي برامــج الكمبيوتــر ،االستشــارات 
ــات أو  ــل البيان ــر ، تحوي ــدات الكميوت ــر مع ــم و تطوي ــي تصمي ف
الوثائــق مــن اوســاط ماديــة الــى الكترونيــة ، ابحــاث التجميــل 
 ،إنشــاء و صيانــة المواقــع علــى شــبكة االنترنــت لآلخريــن،  
تحويــل بيانــات برامــج الكمبيوتــر و معلوماتــه] تحويــل غيــر 
مــادي ،[تصميــم الديكــور الداخلــي ، تصميــم أنظمــة الكمبيوتــر،  
تصميــم الديكــور الداخلــي ، خدمــات تصميــم العبــوات ، تصميــم 
االزيــاء ،تحويــل بيانــات الوثائــق الــى رقميــة] مســح ،[نســخ برامــج 
ــوال  ــؤ باألح ــة ، التنب ــة البيئ ــر ،أبحــاث فــي مجــال حماي الكمبيوت
الجويــة ، تصميــم الفنــون التخطيطــة ، تحليــل الخطــوط اليدويــة 
 ،تفعيــل مواقــع االنترنــت ، تحميــل برامــج كمبيوتــر ، إنشــاء و 
صيانــة المواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت لآلخريــن ،صيانــة برامــج 
الكمبيوتــر ،المعلومــات عــن االحــوال الجويــة ، مراقبــة أنظمــة 
الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول مــن بعيــد ،تصميــم العبــوات، 
مراقبــة الجــودة ،اســترجاع بيانــات الكمبيوتــر ،تاجيــر اجهــزة 
كمبيوتــر ،تاجيــر برامــج كمبيوتــر ،تاجيــر خــوادم الشــبكة ، البحــث 
و التطويــر لآلخريــن ،تزويــد محــركات بحــث علــى اإلنترنــت ،تاجيــر 
خــوادم الشــبكة ، تصميــم برامــج كمبيوتــر ، تاجيــر برامــج كمبيوتــر 
 ،تحديــث برامــج كمبيوتــر ،دراســات المشــاريع التقنيــة ،االبحــاث 
التقنيــة ،تخطيــط المــدن ،التقييــم النوعــي للغابــات الدائمــة،  
ــة،   ــؤ باالحــوال الجوي ــى الطــرق ،التنب ــات عل ــاءة المركب ــار كف اختب

ــة.  ــال الفني ــق االعم توثي
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Date :24/12/2019 التاريخ: 2019/12/24 

Trademark No.:37439 العالمة التجارية رقم: 37439  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name:  Holy Land for Distribution Company بإسم  : شركة هولي الند للتوزيع

Applicant Address : Holy Land for Distribution 
Company /Main Street,Birzeit,Ramallah/ jawwal: 
0599968788   

العنــوان  : شــركة هولــي النــد للتوزيع/الشــارع الرئيســي بيرزيــت 
ــوال0599968788 :     ــه /ج رام الل

Applicant for Correspondence:   Holy Land for 
Distribution Company /Main Street,Birzeit,Ramallah/ 
jawwal: 0599968788

عنــوان التبليــغ :  شــركة هولــي النــد للتوزيع/الشــارع الرئيســي 
بيرزيــت رام اللــه /جــوال0599968788 :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars

الكافتيريــات ، التزويــد بالطعــام والشــراب ، المطاعــم ، مطاعــم الخدمــة 
ــة ــات الخفيف ــم الوجب ــم تقدي ــة ، مطاع الذاتي

(104)

 

Date :24/12/2019 التاريخ: 2019/12/24 

Trademark No.:37443 العالمة التجارية رقم: 37443  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Yassir mofeed ahmad abu baker بإسم  : ياسر مفيد أحمد أبو بكر 

Applicant Address :Yassir mofeed ahmad abu baker/ 
jenin - yahya ayyash roundabout - alhwety bilding - 
floor 3    

العنــوان  : ياســر مفيــد أحمــد أبــو بكــر / جنيــن - دوار يحيــى 
عيــاش - عمــارة الحويطــي - ط - 3جــوال0569056932 :     

Applicant for Correspondence:  Yassir mofeed ahmad 
abu baker/ jenin - yahya ayyash roundabout - alhwety 
bilding - floor 3 

عنــوان التبليــغ :  ياســر مفيــد أحمــد أبــو بكــر / جنيــن - دوار يحيــى 
عيــاش - عمــارة الحويطــي - ط - 3جــوال0569056932 : 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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 accounting , accounting drawing up of statement of ,
.  appraisals ( business ) , auditing , book - keeping

محاســبة ، اعــداد تقــاري الحســابات ، تقييــم األعمــال ، تدقيــق الحســابات 
 ،مســك الدفاتــر. 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(105)

Date :24/12/2019 التاريخ: 2019/12/24 

Trademark No.:37444 العالمة التجارية رقم: 37444  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Aid aref ali alhasasnah بإسم  : عيد عارف علي الحساسنة

Applicant Address :Aid aref ali alhasasnah/ Alkhalel/
mafraq eljamaa/amaret elsanabel/6 floor / jawwal: 
0598844818   

العنــوان  : عيــد عــارف علــي الحساســنة/الخليل/ مفــرق الجامعــة/
عمــارة الســنابل/الطابق الســادس /جــوال0598844818  :    

Applicant for Correspondence:  Aid aref ali alhasasnah/ 
Alkhalel/mafraq eljamaa/amaret elsanabel/6 floor / 
jawwal: 0598844818

عنــوان التبليــغ :  عيــد عــارف علــي الحساســنة/الخليل/ مفــرق 
الجامعة/عمــارة الســنابل/الطابق الســادس /جــوال0598844818  :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

sport activities االنشطة الرياضية

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(106)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37445 العالمة التجارية رقم: 37445  

Class: 44 في الصنف: 44   

Applicant Name: Azmiralda beauty  centers company بإسم  : شركة ازميرالدا بيوتي سنتر للتجميل

Applicant Address :Hebeon almanara circle         العنوان  : الخليل دوار المنارة عمارة النتشة

Applicant for Correspondence:  Hebeon almanara circle  عنوان التبليغ :  الخليل دوار المنارة عمارة النتشة



84 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Visages services beauty and hair dress saloons صالونات التجميل وخدمات خبراء التجميل وتسريح الشعر

(107)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37446 العالمة التجارية رقم: 37446  

Class: 19 في الصنف: 19   

Applicant Name: Eatung constructural material 
industry company

بإسم  : شركة ايتونج للصناعات االنشائية 

Applicant Address :Hebron al baladia avenue        العنوان  : الخليل/ضاحية البلدية

Applicant for Correspondence:  Hebron al baladia 
avenue

عنوان التبليغ :  الخليل/ضاحية البلدية 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Construction materials and cement مواد بناء واسمنت

(108)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37447 العالمة التجارية رقم: 37447  

Class: 10 في الصنف: 10   

Applicant Name: MED-EL Elektromedizinische Gerate 
Gesellschasft m.b.H

بإســم  : شــركة ميــد ايــل الكتروميكانيــكال جيريــت 
جيزيليستشــافت ام بــي اتــش 

Applicant Address :Furstenweng 77a Innsbruck Austria        العنوان  : فور ستينويج 77  أ انسبورغ - النمسا

Applicant for Correspondence:  Riadeh for Law, 
Intellectual Property and Arbitration/ Sufian Street - 
Nablus-Palestine

عنــوان التبليــغ :  مكتــب ريــادة للمحامــاة والملكيــة الفكريــة 
والتحكيــم /شــارع ســفيان - نابلــس  - جــوال0599241178 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Ear trumpets سماعات بوقية لألذن 
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(109)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37448 العالمة التجارية رقم: 37448  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name:  Al-Ghazaleen company for 
advertising, Registration No.562321216

بإســم  : شــركة الغزاليــن للدعايــة واالعــان ,المســجلة  تحــت رقــم 
562321216

Applicant Address :Al-Ghazaleen company for 
advertising/ Trading center, Nablus, Palestine    

ــاري,  ــز التج ــان /المرك ــة واالع ــن للدعاي ــركة الغزالي ــوان  : ش العن
ــطين     ــس ,فلس نابل

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property/ Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ phone: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /نابلــس، 
ــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777 ــارة جاليري عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Administrative processing of purchase orders, Adver-
tising, Advertising material, Advertising matter, Advice 
for consumers (commercial information and-), Assis-
tance (business management), Communication media 
for retail purposes, Demonstration of goods, Dissemi-
nation of advertising matter Exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Layout services for advertising 
purposes, Modeling for advertising or sales promotion,  
Outdoor advertising, Publicity ,Publicity material rent-
al, Publication of publicity texts, Presentation of goods 
on communication media for retail purposes, Sales pro-
motion for others Distribution of samples, Television 
advertising, Television commercials.

المعالجــة االداريــة الوامــر الشــراء ,دعايــة و اعــان ,تحديــث مــواد الدعايــة 
و االعــان ,نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,معلومــات و نصائــح تجاريــة 
ــال,  ــي ادارة االعم ــاعدة ف ــتهلك ,(المس ــح المس ــل نص ــتهلكين) مح للمس
عــرض ســلع علــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة ,عــرض الســلع,  
نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة او 
دعائيــة ,خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة و االعــان ,خدمــات اعــداد 
نمــاذج الدعايــة و االعــان او ترويــج المبيعــات ,الدعايــة و االعــان الخارجــي 
الدعايــة و االعــان ,تاجيــر مــواد الدعايــة و االعــان ,نشــر نصــوص الدعايــة 
ــة,  ــع بالتجزئ ــات البي ــام لغاي ــائل االع ــى وس ــلع عل ــرض الس ــان ,ع و االع
ترويــج المبيعــات لاخريــن ,توزيــع العينــات ,الدعايــة و االعــان عبــر 

ــة. ــات التجاري ــاز ,االعان التلف

(110)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37449 العالمة التجارية رقم: 37449  

Class: 35 في الصنف: 35   
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Applicant Name:  Al-Ghazaleen company for 
advertising, Registration No.562321216

بإســم  : شــركة الغزاليــن للدعايــة واالعــان ,المســجلة  تحــت رقــم 
562321216

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

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property/ Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ phone: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /نابلــس، 
ــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777 ــارة جاليري عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Administrative processing of purchase orders, Adver-
tising, Advertising material, Advertising matter, Advice 
for consumers (commercial information and-), Assis-
tance (business management), Communication media 
for retail purposes, Demonstration of goods, Dissemi-
nation of advertising matter Exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Layout services for advertising 
purposes, Modeling for advertising or sales promotion,  
Outdoor advertising, Publicity ,Publicity material rent-
al, Publication of publicity texts, Presentation of goods 
on communication media for retail purposes, Sales pro-
motion for others Distribution of samples, Television 
advertising, Television commercials.

المعالجــة االداريــة الوامــر الشــراء ,دعايــة و اعــان ,تحديــث مــواد الدعايــة 
و االعــان ,نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,معلومــات و نصائــح تجاريــة 
ــال,  ــي ادارة االعم ــاعدة ف ــتهلك ,(المس ــح المس ــل نص ــتهلكين) مح للمس
عــرض ســلع علــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة ,عــرض الســلع,  
نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة او 
دعائيــة ,خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة و االعــان ,خدمــات اعــداد 
نمــاذج الدعايــة و االعــان او ترويــج المبيعــات ,الدعايــة و االعــان الخارجــي 
الدعايــة و االعــان ,تاجيــر مــواد الدعايــة و االعــان ,نشــر نصــوص الدعايــة 
ــة,  ــع بالتجزئ ــات البي ــام لغاي ــائل االع ــى وس ــلع عل ــرض الس ــان ,ع و االع
ترويــج المبيعــات لاخريــن ,توزيــع العينــات ,الدعايــة و االعــان عبــر 

ــة. ــات التجاري ــاز ,االعان التلف

(111)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37450 العالمة التجارية رقم: 37450  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name:  Al-Ghazaleen company for 
advertising, Registration No.562321216

بإســم  : شــركة الغزاليــن للدعايــة واالعــان ,المســجلة  تحــت رقــم 
562321216

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

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property/ Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ phone: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /نابلــس، 
ــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777 ــارة جاليري عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Administrative processing of purchase orders, Adver-
tising, Advertising material, Advertising matter, Advice 
for consumers (commercial information and-), Assis-
tance (business management), Communication media 
for retail purposes, Demonstration of goods,

المعالجــة االداريــة الوامــر الشــراء ,دعايــة و اعــان ,تحديــث مــواد الدعايــة 
و االعــان ,نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,معلومــات و نصائــح تجاريــة 
للمســتهلكين) محــل نصــح المســتهلك ,(المســاعدة فــي ادارة االعمــال 
عــرض ســلع علــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة ,عــرض الســلع,,
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Dissemination of advertising matter Exhibitions for 
commercial or advertising purposes, Layout services for 
advertising purposes, Modeling for advertising or sales 
promotion,  Outdoor advertising, Publicity ,Publicity 
material rental, Publication of publicity texts, Presenta-
tion of goods on communication media for retail pur-
poses, Sales promotion for others Distribution of sam-
ples, Television advertising, Television commercials.

  نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة او 
دعائيــة ,خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة و االعــان ,خدمــات اعــداد 
نمــاذج الدعايــة و االعــان او ترويــج المبيعــات ,الدعايــة و االعــان الخارجــي 
الدعايــة و االعــان ,تاجيــر مــواد الدعايــة و االعــان ,نشــر نصــوص الدعايــة 
ــة,  ــع بالتجزئ ــات البي ــام لغاي ــائل االع ــى وس ــلع عل ــرض الس ــان ,ع و االع
ترويــج المبيعــات لاخريــن ,توزيــع العينــات ,الدعايــة و االعــان عبــر 

ــة. ــات التجاري ــاز ,االعان التلف

(112)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37451 العالمة التجارية رقم: 37451  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Beach Beverage and Food Stuff 
Company

بإسم  : شركة الشاطئ للمشروبات والمواد الغذائية 

Applicant Address : Beach Beverage and Food Stuff Company/ 
Hebron Dora Almajd Main Street / jawwal: 0593059230   

العنــوان  : شــركة الشــاطئ للمشــروبات والمــواد الغذائيــة / الخليــل 
دورا المجــد الشــارع العــام /جــوال0593059230  :    

Applicant for Correspondence:   Beach Beverage and Food Stuff 
Company/ Hebron Dora Almajd Main Street / jawwal: 0593059230

عنــوان التبليــغ :  شــركة الشــاطئ للمشــروبات والمــواد الغذائيــة/  
الخليــل دورا المجــد الشــارع العــام /جــوال0593059230  :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Almonds (Milk of) [beverage], Beverages (Non-al-
coholic), Cider, non-alcoholic, Fruit juice beverages 
(Non- alcoholic), Fruit juices, Fruit nectars, non-alco-
holic, Grape must, unfermented, Juice (Fruit), lemon-
ades, Must, Non-alcoholic fruit juice beverages, Orgeat

حليــب اللــوز) مشــروب ، (مشــروبات غيــر كحوليــة ?عصيــر تفــاح 
غيــر كحولــي ?مشــروبات عصيــر فواكــه غيــر كحوليــة ? عصائــر 
فواكــه ?شــراب فواكــه غيــر كحولــي ?عصيــر عنــب غيــر مخمر?عصيــر 
فواكه?ليموناضه?عصيــر عنــب ? مشــروبات غيــر كحولية?مشــروبات 

عصيــر فواكــه غيــر كحولية?شــراب اللــوز

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(113)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 
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Trademark No.:37452 العالمة التجارية رقم: 37452  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Al-Ghazaleen company for 
advertising, Registration No.562321216

بإســم  : شــركة الغزاليــن للدعايــة واالعــان ,المســجلة  تحــت رقــم 
562321216

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

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh Intellectual 
Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 768/ Tel: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
ــف09 :-2383777 ــنتر، ص.ب  768.هات ــا س ــارة جاليري ،عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Administrative processing of purchase orders, Adver-
tising, Advertising material, Advertising matter, Advice 
for consumers (commercial information and-), Assis-
tance (business management), Communication media 
for retail purposes, Demonstration of goods, Dissemi-
nation of advertising matter Exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Layout services for advertising 
purposes, Modeling for advertising or sales promotion,  
Outdoor advertising, Publicity ,Publicity material rent-
al, Publication of publicity texts, Presentation of goods 
on communication media for retail purposes, Sales pro-
motion for others Distribution of samples, Television 
advertising, Television commercials.

المعالجــة االداريــة الوامــر الشــراء ,دعايــة و اعــان ,تحديــث مــواد الدعايــة 
و االعــان ,نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,معلومــات و نصائــح تجاريــة 
ــال,  ــي ادارة االعم ــاعدة ف ــتهلك ,(المس ــح المس ــل نص ــتهلكين) مح للمس
عــرض ســلع علــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة ,عــرض الســلع,  
نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة او 
دعائيــة ,خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة و االعــان ,خدمــات اعــداد 
نمــاذج الدعايــة و االعــان او ترويــج المبيعــات ,الدعايــة و االعــان الخارجــي 
الدعايــة و االعــان ,تاجيــر مــواد الدعايــة و االعــان ,نشــر نصــوص الدعايــة 
ــة,  ــع بالتجزئ ــات البي ــام لغاي ــائل االع ــى وس ــلع عل ــرض الس ــان ,ع و االع
ترويــج المبيعــات لاخريــن ,توزيــع العينــات ,الدعايــة و االعــان عبــر 

ــة. ــات التجاري ــاز ,االعان التلف

(114)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37453 العالمة التجارية رقم: 37453  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Beach Beverage and Food Stuff 
Company

بإسم  : شركة الشاطئ للمشروبات والمواد الغذائية 

Applicant Address :Beach Beverage and Food Stuff 
Company/ Hebron Dora Almajd Main Street / jawwal: 
0593059230   

العنــوان  : شــركة الشــاطئ للمشــروبات والمــواد الغذائيــة/ الخليــل 
دورا المجــد الشــارع العــام/ جــوال0593059230 :    

Applicant for Correspondence:  Beach Beverage and 
Food Stuff Company/ Hebron Dora Almajd Main Street 
/ jawwal: 0593059230

عنــوان التبليــغ :  شــركة الشــاطئ للمشــروبات والمــواد الغذائيــة/ 
الخليــل دورا المجــد الشــارع العــام/ جــوال0593059230 :
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Soda water, Seltzer water, Mineral water [beverages}, 
Aerated water {beverages}, Table waters, 

ــاء الصــودا،   ــوار ، م ــاء معدنــي ف ــاه معدنيــة) مشــروبات ،(م ــاه غازية،مي مي
ــاه) مشــروبات.(  ــع ،(مي ــاه الينابي ــاه الشــرب الصحية)مي مي

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37454 العالمة التجارية رقم: 37454  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Al-Ghazaleen company for 
advertising, Registration No.562321216

بإســم  : شــركة الغزاليــن للدعايــة واالعــان ,المســجلة  تحــت رقــم 
562321216

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

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property/  Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ tel: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /.نابلــس، 
عمــارة جاليريــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Administrative processing of purchase orders, Adver-
tising, Advertising material, Advertising matter, Advice 
for consumers (commercial information and-), Assis-
tance (business management), Communication media 
for retail purposes, Demonstration of goods, Dissemi-
nation of advertising matter Exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Layout services for advertising 
purposes, Modeling for advertising or sales promotion,  
Outdoor advertising, Publicity ,Publicity material rent-
al, Publication of publicity texts, Presentation of goods 
on communication media for retail purposes, Sales pro-
motion for others Distribution of samples, Television 
advertising, Television commercials.

المعالجــة االداريــة الوامــر الشــراء ,دعايــة و اعــان ,تحديــث مــواد الدعايــة 
و االعــان ,نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,معلومــات و نصائــح تجاريــة 
ــال,  ــي ادارة االعم ــاعدة ف ــتهلك ,(المس ــح المس ــل نص ــتهلكين) مح للمس
عــرض ســلع علــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة ,عــرض الســلع,  
نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة او 
دعائيــة ,خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة و االعــان ,خدمــات اعــداد 
نمــاذج الدعايــة و االعــان او ترويــج المبيعــات ,الدعايــة و االعــان الخارجــي 
الدعايــة و االعــان ,تاجيــر مــواد الدعايــة و االعــان ,نشــر نصــوص الدعايــة 
ــة,  ــع بالتجزئ ــات البي ــام لغاي ــائل االع ــى وس ــلع عل ــرض الس ــان ,ع و االع
ترويــج المبيعــات لاخريــن ,توزيــع العينــات ,الدعايــة و االعــان عبــر 

ــة. ــات التجاري ــاز ,االعان التلف
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(116)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37455 العالمة التجارية رقم: 37455  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Al-Ghazaleen company for 
advertising, Registration No.562321216

بإســم  : شــركة الغزاليــن للدعايــة واالعــان ,المســجلة  تحــت رقــم 
562321216

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

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 
768/ phone: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
،عمــارة جاليريــا، ص.ب / 768.هاتــف09 :-2383777

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Administrative processing of purchase orders, Adver-
tising, Advertising material, Advertising matter, Advice 
for consumers (commercial information and-), Assis-
tance (business management), Communication media 
for retail purposes, Demonstration of goods, Dissemi-
nation of advertising matter Exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Layout services for advertising 
purposes, Modeling for advertising or sales promotion,  
Outdoor advertising, Publicity ,Publicity material rent-
al, Publication of publicity texts, Presentation of goods 
on communication media for retail purposes, Sales pro-
motion for others Distribution of samples, Television 
advertising, Television commercials.

المعالجــة االداريــة الوامــر الشــراء ,دعايــة و اعــان ,تحديــث مــواد الدعايــة 
و االعــان ,نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,معلومــات و نصائــح تجاريــة 
ــال,  ــي ادارة االعم ــاعدة ف ــتهلك ,(المس ــح المس ــل نص ــتهلكين) مح للمس
عــرض ســلع علــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة ,عــرض الســلع,  
نشــر مــواد الدعايــة و االعــان ,تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة او 
دعائيــة ,خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة و االعــان ,خدمــات اعــداد 
نمــاذج الدعايــة و االعــان او ترويــج المبيعــات ,الدعايــة و االعــان الخارجــي 
الدعايــة و االعــان ,تاجيــر مــواد الدعايــة و االعــان ,نشــر نصــوص الدعايــة 
ــة,  ــع بالتجزئ ــات البي ــام لغاي ــائل االع ــى وس ــلع عل ــرض الس ــان ,ع و االع
ترويــج المبيعــات لاخريــن ,توزيــع العينــات ,الدعايــة و االعــان عبــر 

ــة. ــات التجاري ــاز ,االعان التلف

(117)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 
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Trademark No.:37456 العالمة التجارية رقم: 37456  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Beach Beverage and Food Stuff 
Company

بإسم  : شركة الشاطئ للمشروبات والمواد الغذائية 

Applicant Address : Hebron Dora Almajd Main Street         العنوان  : الخليل دورا المجد الشارع العام

Applicant for Correspondence:   Hebron Dora Almajd 
Main Street 

عنوان التبليغ :  الخليل دورا المجد الشارع العام 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Almonds (Milk of) [beverage], Beverages (Non-al-
coholic), Cider, non-alcoholic, Fruit juice beverages 
(Non- alcoholic), Fruit juices, Fruit nectars, non-alco-
holic, Grape must, unfermented, Juice (Fruit), lemon-
ades, Must, Non-alcoholic fruit juice beverages, Orgeat

حليــب اللــوز) مشــروب ، (مشــروبات غيــر كحوليــة ?عصيــر تفــاح 
غيــر كحولــي ?مشــروبات عصيــر فواكــه غيــر كحوليــة ? عصائــر 
فواكــه ?شــراب فواكــه غيــر كحولــي ?عصيــر عنــب غيــر مخمر?عصيــر 
فواكه?ليموناضه?عصيــر عنــب ? مشــروبات غيــر كحولية?مشــروبات 

عصيــر فواكــه غيــر كحولية?شــراب اللــوز
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Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37458 العالمة التجارية رقم: 37458  

Class: 17 في الصنف: 17   

Applicant Name: ILPA Adesivi Srl  بإسم  : ايلبا اديسيفي اس ار ال

Applicant Address :Via G. Ferorelli 4 Z.I., 70123 Bari, Italy العنوان  : فيا جي .فيروريلي 4 زد.اي 70123 ,.باري ,ايطاليا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited- green 
tower building- al-nuzha street- ramallah - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
ــه-   ــة -رام الل ــارع النزه ــر -ش ــرج االخض ــارة الب ــد -عم ــس لمت اجنت

ص .ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Insulating varnish for stone  ورنيش عازل للحجر
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(119)

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37460 العالمة التجارية رقم: 37460  

Class: 14 في الصنف: 14   

Applicant Name: E BLING GOLD AND JEWELLERY 
TRADING (BR OF ALASHRAFI INVESTMENT L.L.C.)  

بإســم  : اي بلينــج لتجــارة الذهــب والمجوهــرات) فــرع مــن األشــرفي 
لإلستثمار ش.ذ.م.م(.  

Applicant Address :Office No. 1301, Suhail Tower, 
Street 28, Al-Nahda 1, Dubai, United Arab Emirates

العنــوان  : مكتــب رقــم ،1301 بــرج صهيــل ،شــارع ،28 النهــدة،1  
دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited - green tower building- 
al-nuzha street - ramallah- P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
ــه-    ــرج االخضــر -شــارع النزهــة -رام الل ــارة الب اجنتــس لمتــد -عم

ص .ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

ــن  ــة م ــع المصنوع ــا والبضائ ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
تلــك المعــادن أو المطليــة بهــا غيــر المصنفــة فــي فئــات أخــرى، 
المجوهــرات واألحجــار الكريمــة ، أدوات قيــاس الوقــت والزمــن 

ــة  الدقيق

(120)

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37461 العالمة التجارية رقم: 37461  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: Marshell Electric Vehicle Shenzhen Corporation  بإسم  : مارشيل اليكتريك فيهيكيل شينزهين كوربوريشن

Applicant Address :Room 1219, B Area, 12th Floor, 
Pinus Tabulaeforimis Technology Building, East Ring 
One Road,  LongHua District, Shenzhen, China

العنــوان  : روم ،1219 بــي ايريــا 12 ،فلور ،بينــاس تابواليفوريميس 
تكنولوجــي بيلدينــغ ،ايســت رينــغ وان رود ،لونغهــوا ديســتريكت، 

شــينزهين ،الصين  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited - green tower building - 
al-nuzha street- ramallah- P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
ــه-   ــة -رام الل ــارع النزه ــر -ش ــرج االخض ــارة الب ــد -عم ــس لمت اجنت

ص .ب 3800 البيــرة   
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Dinner wagons [carriages];Vans [vehicles]; Lifting cars 
[lift cars]; Handling carts; fork lift trucks; Automobiles; 
 Luggage trucks; Motors for land vehicles; Golf carts 
[vehicles]; Bicycles; Two-wheeled trolleys; Engines 
for  land vehicles; Ambulances; Motorcycles; Vehicles  
(Electric -); Moped; Bodies for vehicles  

ــات  ــع؛ عرب ــات رف ــات[؛ عرب ــة] مركب ــاحنات مغلق ــام؛ ش ــات طع عرب
نقــل؛ شــاحنات ذات رافعــات شــوكية؛ ســيارات؛ عربــات لنقــل 
الحقائــب؛ محــركات للمركبــات البريــة؛ عربــات ذات دوالبيــن للعبــة 
ــن  ــن؛ مكائ ــي ذات دوالبي ــات ترول ــة؛ عرب ــف؛ دراجــات هوائي  الغول
للمركبــات البريــة؛ ســيارات اســعاف؛ دراجــات ناريــة؛ مركبــات 

كهربائيــة؛ دراجــات ذات محــركات صغيــرة؛ هيــاكل مركبــات 

(121)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 

Trademark No.:37462 العالمة التجارية رقم: 37462  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Qatar Company for Airports 
Operation and management 

بإسم  : الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات 

Applicant Address :Qatar Airways Tower, Airport 
Road, P.O Box 22550, Doha, Qatar

العنــوان  : بــرج الخطــوط الجويــة القطريــة ،طريــق المطــار ،صنــدوق 
بريــد ،22550 الدوحــة ،قطــر  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited- green 
tower building- al-nuzha street- ramallah - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
ــه-   ــة -رام الل ــارع النزه ــر -ش ــرج االخض ــارة الب ــد -عم ــس لمت اجنت

ص .ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; business management; business 
administration; office functions 

خدمــات الدعايــة واإلعــان وادارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل 
النشــاط المكتبــي 

(122)

 

Date :26/12/2019 التاريخ: 2019/12/26 
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Trademark No.:37463 العالمة التجارية رقم37463  : 

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: Qatar Company for Airports 
Operation and management 

بإسم  : الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات 

Applicant Address :Qatar Airways Tower, Airport 
Road, P.O Box 22550, Doha, Qatar

العنــوان  : بــرج الخطــوط الجويــة القطريــة ،طريــق المطــار ،صنــدوق 
بريــد ،22550 الدوحــة ،قطــر  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited- green 
tower building- al-nuzha street- ramallah - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
ــه-  ــة -رام الل ــارع النزه ــر -ش ــرج االخض ــارة الب ــد - عم ــس لمت اجنت

ص .ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Transport; packaging and storage of goods; travel ar-
rangement 

النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحات والسفر 

(123)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37467 العالمة التجارية رقم: 37467  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: ALI OMAR MOHAMMAD  ABO 
TAYON

بإسم  : علي عمر محمد ابو طيون  

Applicant Address :ALI OMAR MOHAMMAD  ABO 
TAYON/ Nablus - Sufyan Street / Ali Abu Tayun 
Building Mobile: 0599731936    

العنــوان  : علــي عمــر محمــد ابــو طيــون /نابلــس - شــارع ســفيان/ 
ــو طيــون     جــوال0599731936 :        عمــارة علــي اب

Applicant for Correspondence:  ALI OMAR 
MOHAMMAD  ABO TAYON/ Nablus - Sufyan Street 
/ Ali Abu Tayun Building Mobile: 0599731936 

ــارع  ــس - ش ــون /نابل ــو طي ــد اب ــر محم ــي عم ــغ :  عل ــوان التبلي عن
ســفيان /عمــارة علــي ابــو طيــون     جــوال0599731936 :   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Motels _ Cafés Cafeterias, Restaurants ,Snack-bars, 
Tourist homes, Hotels 

الفنــادق الصغيره)_الموتيــات ، (المقاهــي ،_الكافتيريــات ، المطاعــم،  
ــادق ــياح_ ، الفن ــة الس ــة ،اماكناقام ــات الخفيف ــم الوجب ــم تقدي مطاع

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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(124)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37468 العالمة التجارية رقم: 37468  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Chocolate world for 
manufacturing,importing and exporting Company

بإســم  : شــركة عالــم الشــوكوالته للتصنيــع و االســتيراد و 
لتصديــر ا

Applicant Address :Jeruslem Al-Ram next to the 
National Palestinian bank / jawwal: 0595953838   

العنوان  : القدس الرام بالقرب من البنك الوطني الفلسطيني     

Applicant for Correspondence:  Jeruslem Al-Ram next 
to the National Palestinian bank / jawwal: 0595953838

عنوان التبليغ :  القدس الرام بالقرب من البنك الوطني الي 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Making cacao,chocolate and sugar confectionery/mer-
chanting date, frozen fruits and coffe/filling and freez-
ing fruits and vegtebales

صنــع الــكاكاو و الشــوكوالته و الحلويــات الســكرية,تجارة التمــور و الفواكــه 
المجففــة و القهــوة , تعبئــة و تجميــد خضــار و فواكــه

(125)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37469 العالمة التجارية رقم: 37469  

Class: 6 في الصنف: 6   

Applicant Name: mahfouz brother company for trading 
machinery and industrial equipment

بإسم  : شركة محفوظ اخوان لتجارة االالت والمعدات الصناعية

Applicant Address :hebron        العنوان  : الخليل حارة الشيخ/عين قشقلة

Applicant for Correspondence:  firas tamimi/ hebron/ 
wad al tofah treasure  building/ third floor/ jawwal: 
0599109296

عنــوان التبليــغ :  فــراس التميمي/الخليــل /واد التفــاح /عمــارة 
الكنــز /ط /3جــوال0599109296 :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Common metals and their alloys; metal building ma-
terials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 

معــادن غيــر نفيســة وكل خليــط منهــا ،مــواد بنــاء معدنيــة ،مبانــي متنقلــة 
معدنيــة ،مــواد معدنيــة لخطــوط الســكك الحديديــة ،حبــال وأســاك غيــر 
كهربائيــة مــن معــادن غيــر نفيســة ،مصنوعــات حــدادة ،خــردوات معدنيــة 
صغيــرة ،مواســير وأنابيــب معدنيــة ،خزائــن حفــظ الوثائــق واألشــياء 
الثمينــة ،منتجــات مصنوعــة مــن معــادن غيــر نفيســة غيــر واردة فــي فئــات 

أخــرى ،خامــات معــادن. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية اسم العائلة

(126)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37470 العالمة التجارية رقم: 37470  

Class: 7 في الصنف: 7   

Applicant Name: mahfouz brother company for 
machinery and industrial equipment trading 

بإسم  : شركة محفوظ اخوان لتجارة االالت والمعدات الصناعية

Applicant Address :hebron / hayi alshaykh awal aleayn 
ashylh   

العنوان  : الخليل حارة الشيخ/عين قشقلة     

Applicant for Correspondence:  firas tamimi/ hebron/ 
wad al-tofah treasure building / third floor/ jawwal: 
0599109296

ــوان التبليــغ :  فــراس التميمــي /الخليــل/وادي التفــاح  /عمــارة  عن
الكنــز /ط / 3 جــوال0599109296 :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; Automatic vending machines

آالت وعــدد آليــة ،محــركات ومكائــن) عــدا مــا كان منهــا للمركبــات 
البريــة ، (قارنــات آليــة وعناصــر نقــل الحركــة) عــدا مــا كان منهــا 
للمركبــات البريــة ، (معــدات زراعيــة) عــدا مــا يــدار باليــد ، (أجهــزة 

تفقيــس البيــض؛ آالت بيــع أوتوماتيــة. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية اسم العائلة

(127)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37471 العالمة التجارية رقم: 37471  

Class: 3 في الصنف: 3   
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Applicant Name: Verona Cosmetics Trading Company بإسم  : شركة فيرونا لتجارة مواد التجميل 

Applicant Address :Amman – Jordan        العنوان  : عمان – االردن

Applicant for Correspondence:  BAINAT - IP / Nablus , 
Palestine , P.O Box 219 TEL :0097092389202

عنــوان التبليــغ :  شــركة بيانــات للملكيــة الفكريــة/ نابلــس  - ص ب 
 219تلفون0097092389202 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Soap; perfumery and essential oils, cosmetics, oils for 
cosmetic purposes, hair lotions; Aloe vera preparations 
for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic pur-
poses; cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic preparations for eyelashes; lotions for cos-
metic purposes; cosmetic preparations for skin care; 
sun-tanning lotions (cosmetics); cosmetic kits; Soap; 
perfumes and essential oils, cosmetics, Aloe vera prepa-
rations for cosmetic purposes; extracts of flowers [per-
fumes]; make-up; musk [perfumery]; cosmetic prepara-
tions for baths; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic preparations for eyelashes; lotions 
for cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin 
care; sun-tanning lotions (cosmetics); cosmetic kits, 
Air fragrancing preparations; Antiperspirants (toilet-
ries), bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes, deodorant soap; eau de Cologne, eyebrow 
cosmetics, eyebrow pencils, Adhesives for affixing 
false eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes; 
false eyelashes, fumigation preparations (perfumery), 
incense, petroleum jelly for cosmetic purposes, joss 
sticks, make-up, make-up powder, eau de Cologne, toi-
letry preparations, deodorants for personal use.

صابــون؛ عطــور وزيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل ،زيــوت ألغــراض 
التجميــل، غســول) لوشــن (للشــعر؛ مســتحضرات صبــار األلوفيــرا 
ألغــراض التجميــل؛ مســتحضرات تجميليــة لاســتحمام؛ مســتحضرات 
ــوان [ألغــراض التجميــل؛ مســتحضرات تجميــل لغايــات  قصــر] مزيــات أل
التنحيــف؛ مســتحضرات تجميــل للرمــوش؛ غَّسُوالت) لوشــن (ألغــراض 
التجميــل؛ مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة؛ مســتحضرات الســمرار 
البشــرة بالتعــرض للشــمس] مســتحضرات تجميــل[؛ أطقــم تجميــل 
صابــون؛ عطــور وزيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل مســتحضرات صبــار 
ــك  ــاج؛ مس ــور؛ مكي ــور الزه ــات لعط ــل؛ ؛ أساس ــراض التجمي ــرا ألغ األلوفي
]لمنتجــات العطــور[؛  مســتحضرات تجميليــة إســتحمام؛  مســتحضرات 
ــوان [ألغــراض التجميــل؛ مســتحضرات تجميــل لغايــات  قصــر] مزيــات أل
التنحيــف؛ مســتحضرات تجميــل للرمــوش؛ غَّسُوالت) لوشــن (ألغــراض 
التجميــل؛ مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة؛ مســتحضرات الســمرار 
البشــرة بالتعــرض للشــمس] مســتحضرات تجميــل[؛ أطقــم تجميــل، 
مســتحضرات تعطيــر الجــو ،مضــادات للعــرق) مــواد تواليت ،(مســتحضرات 
قصــر) مزيــات ألــوان (ألغــراض التجميــل ،صابــون إلزالــة الروائــح الكريهــة، 
مــاء الكولونيــا ،مســتحضرات تجميــل الحواجــب ،أقــام الحواجــب ،لواصــق 
لتثبيــت الرمــوش المســتعارة ،مســتحضرات تجميــل للرمــوش ،رمــوش 
مســتعارة ،مســتحضرات تبخيــر) عطــور ،(بخــور ،فازليــن ألغــراض التجميــل، 
عــود البخــور ،مكيــاج ،مســاحيق مكيــاج ،كولونيــا ،مــواد تواليــت ،مزيــات 

ــخصي. ــتخدام الش ــة لاس ــح الكريه للروائ

(128)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37473 العالمة التجارية رقم: 37473  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Interbrands Trading Investment 
Company 

بإسم  : شركة انتريراندز تريدنج لاستثمار 

Applicant Address :Interbrands Trading Investment Company 
/ jenin-Zahra st/ jawwal: 0598884163 / phone: 042502029   

العنــوان  : شــركة انتريرانــدز تريدنــج لاســتثمار/ جنيــن - شــارع 
ــف0425202029 :     ــوال / 0598884163 :هات ــراء ج الزه

Applicant for Correspondence:  Interbrands Trading 
Investment Company / jenin-Zahra st/ jawwal: 
0598884163 / phone: 042502029

عنــوان التبليــغ :  شــركة انتريرانــدز تريدنــج لاســتثمار/ جنيــن-  
شــارع الزهــراء جــوال / 0598884163 :هاتــف0425202029 :

فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

tea شاي 

(129)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37475 العالمة التجارية رقم: 37475  

Class: 4 في الصنف: 4   

Applicant Name: THE PALESTINIAN MINERAL 
LUBE OIL COMPANY 

بإسم  : الشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية-بتروبال

Applicant Address :- THE PALESTINIAN MINERAL 
LUBE OIL CO. - petropal / al-khalil - biet kahel tel-
2255088    

العنــوان  : الشــركة الفلســطينية للزيــوت المعدنية-بتروبــال/
الخليــل بيــت كاحــل تلفــون2255088      

Applicant for Correspondence:   THE PALESTINIAN 
MINERAL LUBE OIL CO. - petropal / al-khalil - biet 
kahel tel-2255088 

عنــوان التبليــغ :  الشــركة اليــة للزيــوت المعدنية-بتروبال/الخليــل 
بيــت كاحــل تلفــون2255088  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

MINERAL OIL زيوت معدنية 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(130)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37476 العالمة التجارية رقم: 37476  

Class: 16 في الصنف: 16   

Applicant Name: FADEL NATHMI HANAFI ABU 
SHAMEH

بإسم  : فضل نظمي حنفي أبو شامة

Applicant Address :FADEL NATHMI HANAFI ABU 
SHAMEH/ HERBON - ALHAWOOZ ALAWAL 
-022254473   

العنــوان  : فضــل نظمــي حنفــي أبــو شــامة /الخليــل - الحــاووز األول 
بالقــرب مــن حمــادة    
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Applicant for Correspondence:  FADEL NATHMI 
HANAFI ABU SHAMEH/ HERBON - ALHAWOOZ 
ALAWAL -022254473

عنــوان التبليــغ :  فضــل نظمــي حنفــي أبــو شــامة /الخليــل - الحاووز 
األول بالقــرب مــن حمادة

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

TOILET TISSUE PAPER محارم ورقية

(131)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37477 العالمة التجارية رقم: 37477  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Shanteer compan for shoes importing 
and markting

بإسم  : شركة شنتير الستيراد وتسويق االحذية 

Applicant Address :Shanteer compan for shoes 
importing and markting/ Hebron al rahma mountin   

ــل  ــة/ الخلي ــوان  : شــركة شــنتير الســتيراد وتســويق االحذي العن
جبــل الرحمــة0569110393     

Applicant for Correspondence:  Shanteer compan 
for shoes importing and markting/ Hebron al rahma 
mountin

ــة/  ــويق االحذي ــتيراد وتس ــنتير الس ــركة ش ــغ :  ش ــوان التبلي عن
الخليــل جبــل الرحمــة0569110393 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

SHOES االحذية

(132)

 

Date :29/12/2019 التاريخ: 2019/12/29 

Trademark No.:37478 العالمة التجارية رقم: 37478  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: O.S HOTEL SERVICES COMAPNY  بإسم  : شركة او. اس هوتيل سيرفسز

Applicant Address :Ramallah العنوان  : رام الله  
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Applicant for Correspondence:  Ramallah-AL Birah 
-AL Shrafeh - 29 Gemzo Street - Nadi AL Sayarat AL 
Flstinee Bullding / tel:02-2951110          

عنــوان التبليــغ :  المحامــي بــال كمــال /رام اللــه- البيــرة- الشــرفة- 
شــارع جمــزو -بجانــب نــادي الســيارات /ص.ب /3903 .هاتــف02 :-

          2951110

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

HOTElS الفنادق 

(133)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37482 العالمة التجارية رقم: 37482  

Class: 34 في الصنف: 34   

Applicant Name: Orkanza company for import 
Makening and Manufacturing

بإسم  : شركة اوركنزة لاستيراد والتسويق والتصنيع 

Applicant Address :Orkanza company for import 
Makening and Manufacturing/ Jenin - Ya`bad/ jawwal: 
0599132728   

العنــوان  : شــركة اوركنــزة لاســتيراد والتســويق والتصنيــع/  
جنيــن - يعبــد -جــوال0599132728: :    

Applicant for Correspondence:  Orkanza company for 
import Makening and Manufacturing/ Jenin - Ya`bad/ 
jawwal: 0599132728

عنــوان التبليــغ :  شــركة اوركنــزة لاســتيراد والتســويق والتصنيــع 
 /جنيــن - يعبــد -جــوال0599132728: :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tobacco تبغ

(134)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37483 العالمة التجارية رقم: 37483  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Fidia Farmaceutici S.p.A.  .بإسم  : فيديا فارماسيتيكي اس .بي .ايه

Applicant Address :Via Ponte della Fabbrica 3/A, 
35031 Abano Terme, Padova, Italy

العنــوان  : فيــا بونتــي ديلــا فابريــكا/3 ،ايــه 35031 ،ابانــو تيرمــي، 
ــا ،إيطاليا   بادوف

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic food and 
substances adapted for medical use, Dietary supple-
ments for human beings; Plasters, materials for dress-
ings; Disinfectants; Medicines; Chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; Chemical preparations 
for medical purposes; Active pharmaceutical ingredi-
ents for the production of pharmaceutical products (Ac-
tive ingredients); Diagnostic preparations for medical 
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes 
for medical purposes; Pastilles for pharmaceutical pur-
poses; Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated 
eye-washes; Wadding for medical purposes; Cotton for 
medical purposes; Absorbent cotton; Eyepatches for 
medical purposes; Cotton swabs for medical purposes; 
Solutions for contact lenses; Eye drops 

مســتحضرات صيدالنيــة وطبيــة؛ المســتحضرات الصحيــة لألغــراض 
الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة لاســتخدام الطبــي، 
المكمــات الغذائيــة للبشــر؛ ولصقــات الجــروح ،ومــواد التضميــد؛ 
ــة؛  ــتخدامات صيدالني ــة الس ــتحضرات كيميائي ــة؛ مس ــرات؛ األدوي المطه
المســتحضرات الكيميائيــة لاســتخدامات الطبيــة؛ المكونــات 
الصيدالنيــة النشــطة إلنتــاج المنتجــات الصيدالنيــة) المكونــات النشــطة(؛ 
مســتحضرات التشــخيص الســتخدامات طبيــة؛ مكمــات التغذيــة؛ الحقــن 
المعبــأة مســبقا ًللغايــات الطبيــة؛ أقــراص طبيــة محــاة لغايــات صيدالنيــة؛ 
الفيتامينــات؛ مســتحضرات للعيــون؛ الغســول العاجــي للعيــون؛ حشــوات 
لغايــات طبيــة؛ قطــن لغايــات طبيــة؛ القطــن المــاص؛ لصقــات عيــون 
ــات  ــل للعدس ــة؛ محالي ــراض الطبي ــة لألغ ــحات قطني ــة؛ ماس ــات طبي لغاي

الاصقــة؛ قطــرات عيــون 

(135)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37484 العالمة التجارية رقم: 37484  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Fidia Farmaceutici S.p.A.  .بإسم  : فيديا فارماسيتيكي اس .بي .ايه

Applicant Address :Via Ponte della Fabbrica 3/A, 
35031 Abano Terme, Padova, Italy

العنــوان  : فيــا بونتــي ديلــا فابريــكا/3 ،ايــه 35031 ،ابانــو تيرمــي، 
ــا ،إيطاليا   بادوف

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

ــه،   ــة / رام الل ــة الفكري ــركاهم للملكي ــابا وش ــغ :  س ــوان التبلي عن
عمــارة الميــدان ط ،2ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic food and 
substances adapted for medical use, Dietary supple-
ments for human beings; Plasters, materials for dress-
ings; Disinfectants; Medicines; Chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; Chemical preparations 
for medical purposes; Active pharmaceutical ingredi-
ents for the production of pharmaceutical products (Ac-
tive ingredients); Diagnostic preparations for medical 
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes 
for medical purposes; Pastilles for pharmaceutical pur-
poses; Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated 
eye-washes; Wadding for medical purposes; Cotton for 
medical purposes; Absorbent cotton; Eyepatches for 
medical purposes; Cotton swabs for medical purposes; 
Solutions for contact lenses; Eye drops 

مســتحضرات صيدالنيــة وطبيــة؛ المســتحضرات الصحيــة لألغــراض 
الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة لاســتخدام الطبــي، 
المكمــات الغذائيــة للبشــر؛ ولصقــات الجــروح ،ومــواد التضميــد؛ 
ــة؛  ــتخدامات صيدالني ــة الس ــتحضرات كيميائي ــة؛ مس ــرات؛ األدوي المطه
المســتحضرات الكيميائيــة لاســتخدامات الطبيــة؛ المكونــات 
الصيدالنيــة النشــطة إلنتــاج المنتجــات الصيدالنيــة) المكونــات النشــطة(؛ 
مســتحضرات التشــخيص الســتخدامات طبيــة؛ مكمــات التغذيــة؛ الحقــن 
المعبــأة مســبقا ًللغايــات الطبيــة؛ أقــراص طبيــة محــاة لغايــات صيدالنيــة؛ 
الفيتامينــات؛ مســتحضرات للعيــون؛ الغســول العاجــي للعيــون؛ حشــوات 
لغايــات طبيــة؛ قطــن لغايــات طبيــة؛ القطــن المــاص؛ لصقــات عيــون 
ــات  ــل للعدس ــة؛ محالي ــراض الطبي ــة لألغ ــحات قطني ــة؛ ماس ــات طبي لغاي

الاصقــة؛ قطــرات عيــون 



102 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

(136)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37485 العالمة التجارية رقم: 37485  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Sooft Italia S.p.A.  .بإسم  : سوفت  إيطاليا اس.بي.إيه

Applicant Address :Contrada Molino, 17, 63833 
Montegiorgio (FM), Italy                   

العنــوان  : كونتــرادا مولينــو 63833 ، 17 ،مونتيغيورجيــو اف 
ام ،إيطاليــا                     

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic food and 
substances adapted for medical use, Dietary supple-
ments for human beings; Plasters, materials for dress-
ings; Disinfectants; Medicines; Chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; Chemical preparations 
for medical purposes; Active pharmaceutical ingredi-
ents for the production of pharmaceutical products (Ac-
tive ingredients); Diagnostic preparations for medical 
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes 
for medical purposes; Pastilles for pharmaceutical pur-
poses; Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated 
eye-washes; Wadding for medical purposes; Cotton for 
medical purposes; Absorbent cotton; Eyepatches for 
medical purposes; Cotton swabs for medical purposes; 
Solutions for contact lenses; Eye drops 

مســتحضرات صيدالنيــة وطبيــة؛ المســتحضرات الصحيــة لألغــراض 
الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة لاســتخدام الطبــي، 
المكمــات الغذائيــة للبشــر؛ ولصقــات الجــروح ،ومــواد التضميــد؛ 
ــة؛  ــتخدامات صيدالني ــة الس ــتحضرات كيميائي ــة؛ مس ــرات؛ األدوي المطه
المســتحضرات الكيميائيــة لاســتخدامات الطبيــة؛ المكونــات 
الصيدالنيــة النشــطة إلنتــاج المنتجــات الصيدالنيــة) المكونــات النشــطة(؛ 
مســتحضرات التشــخيص الســتخدامات طبيــة؛ مكمــات التغذيــة؛ الحقــن 
المعبــأة مســبقا ًللغايــات الطبيــة؛ أقــراص طبيــة محــاة لغايــات صيدالنيــة؛ 
الفيتامينــات؛ مســتحضرات للعيــون؛ الغســول العاجــي للعيــون؛ حشــوات 
لغايــات طبيــة؛ قطــن لغايــات طبيــة؛ القطــن المــاص؛ لصقــات عيــون 
ــات  ــل للعدس ــة؛ محالي ــراض الطبي ــة لألغ ــحات قطني ــة؛ ماس ــات طبي لغاي

الاصقــة؛ قطــرات عيــون 

(137)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37486 العالمة التجارية رقم: 37486  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Sooft Italia S.p.A.  .بإسم  : سوفت  إيطاليا اس.بي.إيه

Applicant Address :Contrada Molino, 17, 63833 
Montegiorgio (FM), Italy

العنــوان  : كونتــرادا مولينــو 63833 ، 17 ،مونتيغيورجيــو اف 
ام ،إيطاليــا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic food and 
substances adapted for medical use, Dietary supple-
ments for human beings; Plasters, materials for dress-
ings; Disinfectants; Medicines; Chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; Chemical preparations 
for medical purposes; Active pharmaceutical ingredi-
ents for the production of pharmaceutical products (Ac-
tive ingredients); Diagnostic preparations for medical 
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes 
for medical purposes; Pastilles for pharmaceutical pur-
poses; Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated 
eye-washes; Wadding for medical purposes; Cotton for 
medical purposes; Absorbent cotton; Eyepatches for 
medical purposes; Cotton swabs for medical purposes; 
Solutions for contact lenses; Eye drops 

لألغــراض  الصحيــة  المســتحضرات  وطبيــة؛  صيدالنيــة  مســتحضرات 
الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة لاســتخدام الطبــي، 
التضميــد؛  ومــواد  الجــروح،  ولصقــات  للبشــر؛  الغذائيــة  المكمــات 
ــة؛  ــتخدامات صيدالني ــة الس ــتحضرات كيميائي ــة؛ مس ــرات؛ األدوي المطه
المكونــات  الطبيــة؛  لاســتخدامات  الكيميائيــة  المســتحضرات 
الصيدالنيــة النشــطة إلنتــاج المنتجــات الصيدالنيــة (المكونــات النشــطة)؛ 
مســتحضرات التشــخيص الســتخدامات طبيــة؛ مكمــات التغذيــة؛ الحقــن 
المعبــأة مســبقًا للغايــات الطبيــة؛ أقــراص طبيــة محــاة لغايــات صيدالنيــة؛ 
الفيتامينــات؛ مســتحضرات للعيــون؛ الغســول العاجــي للعيــون؛ حشــوات 
لغايــات طبيــة؛ قطــن لغايــات طبيــة؛ القطــن المــاص؛ لصقــات عيــون 
ــات  ــل للعدس ــة؛ محالي ــراض الطبي ــة لألغ ــحات قطني ــة؛ ماس ــات طبي لغاي

الاصقــة؛ قطــرات عيــون 

(138)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37487 العالمة التجارية رقم: 37487  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Sooft Italia S.p.A.  .بإسم  : سوفت  إيطاليا اس.بي.إيه

Applicant Address :Contrada Molino, 17, 63833 
Montegiorgio (FM), Italy

العنــوان  : كونتــرادا مولينــو 63833 ، 17 ،مونتيغيورجيــو اف 
ام ،إيطاليــا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic food and 
substances adapted for medical use, Dietary supple-
ments for human beings; Plasters, materials for dress-
ings; Disinfectants; Medicines; Chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; Chemical preparations 
for medical purposes; Active pharmaceutical ingredi-
ents for the production of pharmaceutical products (Ac-
tive ingredients); Diagnostic preparations for medical 
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes 
for medical purposes; Pastilles for pharmaceutical pur-
poses; Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated 
eye-washes; Wadding for medical purposes; Cotton for 
medical purposes; Absorbent cotton; Eyepatches for 
medical purposes; Cotton swabs for medical purposes; 
Solutions for contact lenses; Eye drops 

مســتحضرات صيدالنيــة وطبيــة؛ المســتحضرات الصحيــة لألغــراض 
الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة لاســتخدام الطبــي، 
المكمــات الغذائيــة للبشــر؛ ولصقــات الجــروح ،ومــواد التضميــد؛ 
ــة؛  ــتخدامات صيدالني ــة الس ــتحضرات كيميائي ــة؛ مس ــرات؛ األدوي المطه
المســتحضرات الكيميائيــة لاســتخدامات الطبيــة؛ المكونــات 
الصيدالنيــة النشــطة إلنتــاج المنتجــات الصيدالنيــة) المكونــات النشــطة(؛ 
مســتحضرات التشــخيص الســتخدامات طبيــة؛ مكمــات التغذيــة؛ الحقــن 
المعبــأة مســبقا ًللغايــات الطبيــة؛ أقــراص طبيــة محــاة لغايــات صيدالنيــة؛ 
الفيتامينــات؛ مســتحضرات للعيــون؛ الغســول العاجــي للعيــون؛ حشــوات 
لغايــات طبيــة؛ قطــن لغايــات طبيــة؛ القطــن المــاص؛ لصقــات عيــون 
ــات  ــل للعدس ــة؛ محالي ــراض الطبي ــة لألغ ــحات قطني ــة؛ ماس ــات طبي لغاي

الاصقــة؛ قطــرات عيــون 
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(139)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37488 العالمة التجارية رقم: 37488  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Sooft Italia S.p.A.  .بإسم  : سوفت  إيطاليا اس.بي.إيه

Applicant Address :Contrada Molino, 17, 63833 
Montegiorgio (FM), Italy

العنــوان  : كونتــرادا مولينــو 63833 ، 17 ،مونتيغيورجيــو اف 
ام ،إيطاليــا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic food and 
substances adapted for medical use, Dietary supple-
ments for human beings; Plasters, materials for dress-
ings; Disinfectants; Medicines; Chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; Chemical preparations 
for medical purposes; Active pharmaceutical ingredi-
ents for the production of pharmaceutical products (Ac-
tive ingredients); Diagnostic preparations for medical 
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes 
for medical purposes; Pastilles for pharmaceutical pur-
poses; Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated 
eye-washes; Wadding for medical purposes; Cotton for 
medical purposes; Absorbent cotton; Eyepatches for 
medical purposes; Cotton swabs for medical purposes; 
Solutions for contact lenses; Eye drops 

مســتحضرات صيدالنيــة وطبيــة؛ المســتحضرات الصحيــة لألغــراض 
الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة لاســتخدام الطبــي، 
المكمــات الغذائيــة للبشــر؛ ولصقــات الجــروح ،ومــواد التضميــد؛ 
ــة؛  ــتخدامات صيدالني ــة الس ــتحضرات كيميائي ــة؛ مس ــرات؛ األدوي المطه
المســتحضرات الكيميائيــة لاســتخدامات الطبيــة؛ المكونــات 
الصيدالنيــة النشــطة إلنتــاج المنتجــات الصيدالنيــة) المكونــات النشــطة(؛ 
مســتحضرات التشــخيص الســتخدامات طبيــة؛ مكمــات التغذيــة؛ الحقــن 
المعبــأة مســبقا ًللغايــات الطبيــة؛ أقــراص طبيــة محــاة لغايــات صيدالنيــة؛ 
الفيتامينــات؛ مســتحضرات للعيــون؛ الغســول العاجــي للعيــون؛ حشــوات 
لغايــات طبيــة؛ قطــن لغايــات طبيــة؛ القطــن المــاص؛ لصقــات عيــون 
ــات  ــل للعدس ــة؛ محالي ــراض الطبي ــة لألغ ــحات قطني ــة؛ ماس ــات طبي لغاي

الاصقــة؛ قطــرات عيــون 

(140)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37489 العالمة التجارية رقم: 37489  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Sooft Italia S.p.A.  .بإسم  : سوفت  إيطاليا اس.بي.إيه

Applicant Address :Contrada Molino, 17, 63833 
Montegiorgio (FM), Italy

العنــوان  : كونتــرادا مولينــو 63833 ، 17 ،مونتيغيورجيــو اف 
ام ،إيطاليــا  

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

عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام اللــه ، عمــارة الميــدان ط ،2ص.ب 
 ،4472هاتــف  2989760 فلســطين



105 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary 
preparations for medical purposes; Dietetic food and 
substances adapted for medical use, Dietary supple-
ments for human beings; Plasters, materials for dress-
ings; Disinfectants; Medicines; Chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; Chemical preparations 
for medical purposes; Active pharmaceutical ingredi-
ents for the production of pharmaceutical products (Ac-
tive ingredients); Diagnostic preparations for medical 
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes 
for medical purposes; Pastilles for pharmaceutical pur-
poses; Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated 
eye-washes; Wadding for medical purposes; Cotton for 
medical purposes; Absorbent cotton; Eyepatches for 
medical purposes; Cotton swabs for medical purposes; 
Solutions for contact lenses; Eye drops 

مســتحضرات صيدالنيــة وطبيــة؛ المســتحضرات الصحيــة لألغــراض 
الطبيــة؛ أغذيــة ومســتحضرات الحميــة المخصصــة لاســتخدام الطبــي، 
المكمــات الغذائيــة للبشــر؛ ولصقــات الجــروح ،ومــواد التضميــد؛ 
ــة؛  ــتخدامات صيدالني ــة الس ــتحضرات كيميائي ــة؛ مس ــرات؛ األدوي المطه
المســتحضرات الكيميائيــة لاســتخدامات الطبيــة؛ المكونــات 
الصيدالنيــة النشــطة إلنتــاج المنتجــات الصيدالنيــة) المكونــات النشــطة(؛ 
مســتحضرات التشــخيص الســتخدامات طبيــة؛ مكمــات التغذيــة؛ الحقــن 
المعبــأة مســبقا ًللغايــات الطبيــة؛ أقــراص طبيــة محــاة لغايــات صيدالنيــة؛ 
الفيتامينــات؛ مســتحضرات للعيــون؛ الغســول العاجــي للعيــون؛ حشــوات 
لغايــات طبيــة؛ قطــن لغايــات طبيــة؛ القطــن المــاص؛ لصقــات عيــون 
ــات  ــل للعدس ــة؛ محالي ــراض الطبي ــة لألغ ــحات قطني ــة؛ ماس ــات طبي لغاي

الاصقــة؛ قطــرات عيــون 

(141)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37490 العالمة التجارية رقم: 37490  

Class: 10 في الصنف: 10   

Applicant Name: European Pharma Group   :  European Pharma Groupبإسم

Applicant Address :Netherlands - Beechavenue 1119 العنوان  : هولندا بيشابيفنيو1119 

Applicant for Correspondence:  Qemat al enaya co./ 
Ramallah P.O.BOX 895    

عنــوان التبليــغ  :  شــركة قمــة العنايــة للمســتلزمات الطبيــة - رام 
اللــه البالــوع عمــارة حمايــل ســنتر الطابــق الرابــع صنــدوق بريــد895            

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth  orthopedic 
articles  suture materials 

ــون  ــراف وعي ــة ،أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي أجه
وأســنان إصطناعيــة ،أدوات تجبيــر ،مــواد خياطــة أو درز الجــروح. 

(142)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37491 العالمة التجارية رقم: 37491  

Class: 18 في الصنف: 18   
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Applicant Name: Suha Mohammed-AbdallahBurhan Abu samra بإسم  : سهى محمد عبدالله برهان ابوسمرة

Applicant Address :Ramallah – Almasyoon – 
CeasarHotel Jawwal 0599559957   

العنــوان  : رام اللــه – المصيــون – فنــدق الســيزر رقــم جــوال 
    0599559957

Applicant for Correspondence:  Ramallah – Almasyoon 
– CeasarHotel Jawwal 0599559957

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه – المصيــون – فنــدق الســيزر رقــم جــوال 
0599559957 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Attaché cases,Bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packagingBags (Net—) for shoppingBags (Nose—) [feed 
bags]Bands of leatherBriefcasesCard cases [notecases]
Curried skinsFurValisesWallets (Pocket—)Fur-skinsHand-
bagsHandles (Suitcase—)Handles (Walking stick—)Imita-
tion leatherPouches, of leather, for packagingPurses

حقائــب صغيــرة ، اكيــاس مشــبكة للتســوق ،احزمــة جلديــة ، احزمــة 
كتــف جلديــة ، محافــظ جلديــة، محافــظ للبطاقــات ) محافــظ جيــب، (  
ــن  ــود م ــظ جيب،جل ــفرية ، محاف ــرة س ــب صغي ــة ، فرو،حقائ ــود مدبوغ جل
الفرو،حقائــب يد،مقابــض للحقائــب الســفرية،جلود تقليد،جرابــات جلديــة 

للحزم،جزادييــن 

(143)

 

Date :30/12/2019 التاريخ: 2019/12/30 

Trademark No.:37492 العالمة التجارية رقم: 37492  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: European Pharma Group   :  European Pharma Groupبإسم

Applicant Address :Netherlands - Beechavenue 1119 العنوان  : هولندا بيشابيفنيو1119 

Applicant for Correspondence:  Qemat al enaya co./ 
ramallah P.O Box 895

عنــوان التبليــغ :  شــركة قمــة العنايــة للمســتلزمات الطبيــة - رام 
اللــه البالــوع عمــارة حمايــل ســنتر الطابــق الرابــع صنــدوق بريــد895     

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical and veterinary preparations  sanitary prepa-
rations 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. 

ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــة ،مســتحضرات صحي ــة وبيطري مســتحضرات صيدالني
مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لإلســتعمال الطبــي أو البيطــري وأغذيــة للرضــع 
واألطفــال ،مكمــات للحميــة الغذائيــة لإلنســان والحيــوان    لصقــات ومــواد 
ضمــاد ،مــواد حشــو األســنان وشــمع طــب األســنان ،مطهــرات ،مســتحضرات 
إلبــادة الحشــرات والحيوانــات الضــارة ،مبيــدات فطريــات ومبيــدات أعشــاب. 

(144)

 

Date :31/12/2019 التاريخ: 2019/12/31 
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Trademark No.:37493 العالمة التجارية رقم: 37493  

Class: 19 في الصنف: 19   

Applicant Name: Janzour Building Materials and 
General Contracting Company 

بإسم  : شركة جنزور لمواد البناء و المقاوالت العامة 

Applicant Address :Janzour Building Materials and 
General Contracting Company / Jenin -Mothlth 
AL- SHuhda - THE southern entrance oF  BURQIN/ 
jawwal: 0568815324   

العنــوان  : شــركة جنــزور لمــواد البنــاء و المقــاوالت العامــة / جنين-  
مثلــث الشــهداء - مدخــل برقيــن الجنوبي - جــوال0568815324 :     

Applicant for Correspondence:  Janzour Building 
Materials and General Contracting Company / Jenin 
-Mothlth AL- SHuhda - THE southern entrance oF  
BURQIN/ jawwal: 0568815324

عنــوان التبليــغ :  شــركة جنــزور لمــواد البنــاء و المقــاوالت العامــة 
 /جنيــن - مثلــث الشــهداء - مدخــل برقيــن الجنوبــي - جــوال:  

0568815324

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Building stone,Calcareous marl ,Calcareous stone,-
Coatings [building materials],Granite,Mortar for build-
ing ,Lime,Clay ,Cardboard (Building-) ,Planks [wood 
for building], kits [houses Prefabricated,Roof flashing, 
not of metal ,Sand (Silver—),Stone,Plaster.

حجــر للبنــاء ، طيــن  جيــري ، حجــر جيــري ، طــاءات ) مــواد بنــاء ، ( جرانيــت 
ــاء،   ــبية للبن ــواح خش ــاء ، أل ــوى للين ــن ، ورق مق ــر ، طي ــاء ، جي ــن للبن  ،طي
منــازل جاهــزة للتركيــب ) أدوات للتركيــب الذاتــي ، ( كظــام) حشــوات (غيــر 

معدنيــة لألســقف ، رمــل الفضــة ، حجــارة ، جبــس. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية تمثال الشهداء

(145)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02

Trademark No.:37494 العالمة التجارية رقم: 37494  

Class: 16 في الصنف: 16   

Applicant Name: KARAM DAWOOD AA MASRI بإسم  : كرم داوود عبد الرحمن مصري

Applicant Address :KARAM DAWOOD AA MASRI/  
HEBRON AL RAMA ST/ jawwal: 0568333342

ــرم  ــر ح ــل بئ ــري / الخلي ــن مص ــد الرحم ــرم داوود عب ــوان  : ك العن
الرامــة / جــوال0568333342 :

Applicant for Correspondence:  KARAM DAWOOD 
AA MASRI/  HEBRON AL RAMA ST/ jawwal: 
0568333342

ــر  ــد الرحمــن مصــري / الخليــل بئ ــرم داوود عب ــغ :  ك ــوان التبلي عن
ــوال0568333342 : ــة / ج ــرم الرام ح

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

paper or plastic waste bags/cups made from paper or 
cardboard/plastic packaging materials

اكيــاس النفايــات مــن الــورق او الباســتيك/كاصات مصنوعــة مــن الــورق او 
الكرتون/مــواد التغليــف الباســتيكية
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(146)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37495 العالمة التجارية رقم: 37495  

Class: 21 في الصنف: 21   

Applicant Name: KARAM DAWOOD AA MASRI بإسم  : كرم داوود عبد الرحمن مصري

Applicant Address :KARAM DAWOOD AA MASRI/ 
HEBRON AL RAMA ST/ jawwal: 0568333342  

العنــوان  : كــرم داوود عبــد الرحمــن مصــري /الخليــل بئــر حــرم 
الرامــة /جــوال0568333342 :  

Applicant for Correspondence:  KARAM DAWOOD 
AA MASRI/ HEBRON AL RAMA ST/ jawwal: 
0568333342  

ــر  ــل بئ ــري /الخلي ــن مص ــد الرحم ــرم داوود عب ــغ :  ك ــوان التبلي عن
حــرم الرامــة /جــوال0568333342 :  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tools utensils and containers for domestic and kitchen 
use and made of plastic, pottery, glaze or metal (spoon 
forks...)  

األدوات واالوانــي واالوعيــة لاســتعمال المنزلــي وللمطبــخ والمصنوعــة مــن 
الباســتك والفخــار والزجــاح او المعــدن) شــوك ماعــق صحــون(...   
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Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37497 العالمة التجارية رقم: 37497  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: MANSOUR A.A ABU AISHEH بإسم  : منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة

Applicant Address :MANSOUR A.A ABU AISHEH/ 
hebron abu romman/ jawwal: 0599874443   

العنــوان  : منصــور عبــد الرحيــم خليــل ابــو عيشــة/الخليل/ ابــو 
رمــان قــرب مســجد المرابطــون /جــوال0599874443 :    

Applicant for Correspondence:  MANSOUR A.A ABU 
AISHEH/ hebron abu romman/ jawwal: 0599874443

عنــوان التبليــغ :  منصــور عبــد الرحيــم خليــل ابــو عيشــة/الخليل/ 
ابــو رمــان قــرب مســجد المرابطــون /جــوال0599874443 :
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

cosmetics and perfumes مواد تجميل وعطور
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Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37498 العالمة التجارية رقم: 37498  

Class: 1 في الصنف: 1   

Applicant Name: Katun Corporation  بإسم  : كاتون كوربوريشن

Applicant Address : 10951 Bush Lake Rd, Bloomington, 
MN 55438, United States of America  

العنــوان  :   10951بــوش اليــك رود ،بلومينغتــون ،ام أن،55438  
ــة   ــات المتحــدة االمريكي الوالي

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتد/عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه / ص 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry;  un-
processed artificial resins, unprocessed plastics; ma-
nures; fire extinguishing compositions; tempering and 
 soldering preparations; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; adhesives used 
in  industry 

المــواد الكيماويــة التــي تســتخدم فــي الصناعــة والعلــوم والتصويــر 
الفوتوغرافــي والزراعــة  و البســتنة والتحريــج ، الراتينجــات الصناعيــة غيــر 
المعالجــة ، الباســتيك غيــر المعالــج ، الســماد ، مــواد إطفــاء الحريــق،  
 مســتحضرات ســقي المعــادن و المســتحضرات الكيماويــة الخاصــة باللحــام 
 ،المــواد الكيماويــة الخاصــة بحفــظ األغذيــة ، مــواد الدباغــة ، المــواد 

ــة  ــي الصناع ــتخدم ف ــي تس ــة الت الاصق

(149)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37499 العالمة التجارية رقم: 37499  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Katun Corporation  بإسم  : كاتون كوربوريشن

Applicant Address : 10951 Bush Lake Rd, Bloomington, 
MN 55438, United States of America                     

العنــوان  :   10951بــوش اليــك رود ،بلومينغتــون ،ام أن،55438  
ــة                      ــات المتحــدة االمريكي الوالي

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص 

ب 3800 البيــرة   
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
 checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
 conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording,  transmission or reproduction of sound or im-
ages; magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs; DVD&apos;s  and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating  machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing appa-
ratus; Parts for  Photocopiers, Facsimiles, Laser and Ink 
Jet Printers and Multifunction Machines 

األجهــزة واألدوات العلميــة والماحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
التصويــر الفوتوغرافــي والســينمائي واالجهــزة واالدوات البصريــة وادوات 
الــوزن والقيــاس واإلشــارة والمراقبــة) اإلشــراف (واإلنقــاذ  والتعليــم ,أجهــزة 
ــي  ــم ف ــم او التحك ــف او تنظي ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت وادوات لوص
الطاقــة الكهربائيــة ,اجهــزة تســجيل أو ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, 
حامــات بيانــات مغناطيســية , أقــراص تســجيل ,اقــراص مدمجــة ,اقــراص 
فيديويــة رقميــة وغيرهــا مــن وســائط التســجيل الرقميــة ,آليــات لاجهــزة 
التــي تعمــل بقطــع النقــد ,االت تســجيل النقــد ,االت حاســبة ,معــدات 
معالجــة البيانــات , اجهــزة الكمبيوتــر ,برامــج كمبيوتــر ,أجهــزة إطفــاء 
الحرائــق؛ قطــع غيــار آلالت النســخ ,الفاكــس ,طابعــات الليــزر والنافثــة للحبــر 

ــف  ــددة الوظائ واآلالت متع

(150)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37500 العالمة التجارية رقم: 37500  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Shenzhen Sennbeyer Electronic 
Technology Co., Ltd.   

بإســم  : شــينزهين ســينبيير اليكترونيــك تكنولوجــي كــو ،.ال 
ــي دي .   ت

Applicant Address : 3rd Floor, No. 40, Langkou 
Industrial Park, Dalang Community, Dalang Street, 
Longhua District,  Shenzhen, Guangdong, China  

العنــوان  :   3فلــور ،نــو ،40 .النغكــو انداســتريال بــارك ،داالنــغ 
كوميونيتــي ،داالنــغ ســتريت ،لونغهــوا ديســتريكت ،شــينزهين، 

ــن   ــغ ،الصي غوانغدون

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص 

ب 3800 البيــرة   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

covers for smartphones; headphones; materials for elec-
tricity mains [wires, cables];chargers for electric  bat-
teries; protective films adapted for smartphones; pro-
tective films adapted for computer screens; cell phone 
 straps; portable media players; computer hardware; 
computer peripheral devices; couplers [data processing 
 equipment]; connections for electric lines; cabinets for 
loudspeakers; batteries, electric 

اغطيــة للهواتــف الذكيــة؛ ســماعات رأس؛ مــواد ألســاك الكهربــاء]  
أســاك ،كوابــل[؛ شــواحن للبطاريــات الكهربائيــة؛ أفــام واقيــة معــدة 
للهواتــف الذكيــة؛ أفــام واقيــة معــدة لشاشــات الحاســوب؛  أشــرطة 
ــة؛ أجهــزة كمبيوتــر؛ أجهــزة  الهواتــف الخلويــة؛ مشــغات وســائط محمول
ملحقــة بالكمبيوتــر؛ قارنــات] معــدات معالجــة البيانــات[؛ وصــات للخطــوط 

الكهربائيــة؛ كبائــن لمكبــرات الصــوت؛  بطاريــات كهربائيــة 
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Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37501 العالمة التجارية رقم: 37501  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: KESENLER KOZMETIK 
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S.  

بإســم  : كيســينلر كوزميتيــك بازارالمــا ســاناي فــي تيجــارت ايــه. 
اس .  

Applicant Address : 3 Organize Sanayi Bolgesi 18.sokak 
No 7 KONYA/ TURKIYE  

العنــوان  :   3اورغانايــز ســاناي بولغيســي .18 ســوكاك نــو7  
كونيــا /تركيــا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Hair Gel, Hair Styling Wax, Conditioner Spray, After 
Shave  Lotion, After Shave Cream&amp;Cologne, Hair 
Mask,  Shampoo,  Hair Conditioner Cream, Oxidant 
Cream, Aerosol Spray, Skin  Cream, Lemon Cologne, 
Massage  and Epilation Oil, Shaving  Gel, Hair Serum, 
Air Freshener 

جــل للشــعر ،واكــس لتصفيــف الشــعر ،رذاذ )ســبراي (للشــعر ،غســول 
لمــا بعــد الحاقــة ،كريــم وكولونيــا لمــا بعــد الحاقــة ،قنــاع شــعر ،شــامبو، 
كريــم بلســم للشــعر ،كريــم مأكســد ،رذاذات ســبراي ،كريــم  جلــد ،كولونيــا 
ــد ،جيــل حاقــة ،مصــل شــعر،  ــة الشــعر الزائ ليمــون ،زيــت للتدليــك وازال

معطــر جــو 
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Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37502 العالمة التجارية رقم: 37502  

Class: 28 في الصنف: 28   

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم  : ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, Austria

العنوان  : أم برونين 5330 ،1فوشي أم سي ،النمسا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Games; playthings; gymnastic articles; sporting articles 
and equipment; decorations for Christmas trees; festive 
decorations and artificial Christmas trees;

واأللعــاب؛ وأدوات اللعــب؛ أدوات الجمبــاز؛ األدوات والمعــدات الرياضيــة؛ 
زينــة شــجر عيــد الميــاد؛ أدوات الزينــة االحتفاليــة وأشــجار عيــد الميــاد 

الصناعيــة؛ أجهــزة ســاحات األلعــاب والماعــب ؛ الدمــى؛
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fairground and playground apparatus; toys; novelty 
toys for parties; gaming machines for gambling; appa-
ratus for games; video game machines; arcade video 
game machines; amusement machines automatic and 
coin-operated; slot machines [gaming machines]; hand-
held video games; hand-held games with liquid crystal 
displays; scale model vehicles; toy vehicles; drones 
[toys]; video game consoles; hand-held consoles for 
playing video games. 

 الدمــى المبتكــرة للحفــات؛ أجهــزة لعــب القمــار؛ وأجهــزة األلعــاب؛ 
آالت ألعــاب الفيديــو؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو لألروقــة؛ آالت التســلية 
األتوماتيكيــة والعاملــة بقطــع النقــود المعدنيــة؛ آالت تعمــل بقطــع 
ــة  ــاب المحمول ــد؛ األلع ــة بالي ــو المحمول ــاب الفيدي ــب(؛ ألع ــد)آالت لع النق
ــات  ــاذج المركب ــاب نم ــائلة؛ ألع ــة الس ــرض البلوري ــات الع ــع شاش ــد م بالي
ــاب(؛  ــار) ألع ــدون طي ــرات ب ــات؛ الطائ ــكل مركب ــى ش ــاب عل ــرة؛ ألع المصغ
لوحــات المفاتيــح أللعــاب الفيديــو ؛ األجهــزة المحمولــة باليــد للعــب ألعــاب 

الفيديــو 

اشتراطات خاصة:حماية العامة باللون االحمر
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Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37503 العالمة التجارية رقم: 37503  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم  : ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria العنوان  : أم برونين 5330 ،1فوشي أم سي ،النمسا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Education; providing of training; entertainment; sporting 
and cultural activities; publishing and reporting; organisa-
tion of conferences, exhibitions and competitions; gaming 
services for entertainment purposes; audio and video pro-
duction, and photography; sports and fitness; library ser-
vices; translation and interpretation; organisation of rac-
ing and sporting teams taking part in competitions;  film 
production, other than advertising films; game services 
provided online from a computer network; providing on-
line music, not downloadable; providing online videos, 
not downloadable; film distribution; sound engineering 
services for events; video editing services for events; 
lighting technician services for events. 

الخدمــات التعليميــة ؛ خدمــات توفيــر التدريــب؛ والترفيــه؛ خدمــات 
األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة؛ النشــر والتقريــر؛ تنظيــم المؤتمــرات، 
والمعــارض والمنافســات؛ خدمــات المقامــرة لغايــات الترفيــه؛ اإلنتــاج 
ــر الفوتوغرافــي؛ األلعــاب الرياضيــة واللياقــة  الصوتــي والمرئــي ،والتصوي
البدنيــة؛ خدمــات المكتبــات؛ الترجمــة والتفســير؛ تنظيــم الســباقات 
والفــرق الرياضيــة للمشــاركة فــي المنافســات؛ خدمــات انتــاج االفــام ،عــدا 
عــن األفــام اإلعانيــة؛ خدمــات األلعــاب المقدّمــة إلكترونيــا عبــر اإلنترنــت 
ــة  ــر القابل ــت ،غي ــى اإلنترن ــيقى عل ــر الموس ــوب؛ توفي ــبكات الحاس ــن ش م
ــة للتحميــل؛  ــر االنترنــت ،غيــر القابل للتحميــل؛ توفيــر مقاطــع الفيديــو عب
ــر  ــات؛ خدمــات تحري ــع األفــام؛ خدمــات الهندســة الصوتيــة للفعالي توزي

ــات  ــاءة للفعالي ــي اإلض ــات فني ــات؛ خدم ــو للفعالي الفيدي

اشتراطات خاصة:حماية باللون االحمر

(154)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 
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Trademark No.:37504 العالمة التجارية رقم: 37504  

Class: 28 في الصنف: 28   

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم  : ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, Austria

العنوان  : أم برونين 5330 ،1فوشي أم سي ،النمسا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Games; playthings; gymnastic articles; sporting articles 
and equipment; decorations for Christmas trees; festive 
decorations and artificial Christmas trees; fairground 
and playground apparatus; toys; novelty toys for parties; 
gaming machines for gambling; apparatus for games; 
video game machines; arcade video game machines; 
amusement machines automatic and coin-operated; slot 
machines [gaming machines]; hand-held video games; 
hand-held games with liquid crystal displays; scale 
model vehicles; toy vehicles; drones [toys]; video game 
consoles; hand-held consoles for playing video games. 

واأللعــاب؛ وأدوات اللعــب؛ أدوات الجمبــاز؛ األدوات والمعــدات الرياضيــة؛ 
زينــة شــجر عيــد الميــاد؛ أدوات الزينــة االحتفاليــة وأشــجار عيــد الميــاد 
الصناعيــة؛ أجهــزة ســاحات األلعــاب والماعــب ؛ الدمــى؛ الدمــى المبتكــرة 
ــو؛  ــاب الفيدي ــاب؛ آالت ألع ــزة األلع ــار؛ وأجه ــب القم ــزة لع ــات؛ أجه للحف
أجهــزة ألعــاب الفيديــو لألروقــة؛ آالت التســلية األتوماتيكيــة والعاملــة 
بقطــع النقــود المعدنيــة؛ آالت تعمــل بقطــع النقــد)آالت لعــب(؛ ألعــاب 
الفيديــو المحمولــة باليــد؛ األلعــاب المحمولــة باليــد مــع شاشــات العــرض 
البلوريــة الســائلة؛ ألعــاب نمــاذج المركبــات المصغــرة؛ ألعــاب علــى شــكل 
مركبــات؛ الطائــرات بــدون طيــار) ألعــاب(؛ لوحــات المفاتيــح أللعــاب 

ــو  ــاب الفيدي ــب ألع ــد للع ــة بالي ــزة المحمول ــو ؛ األجه الفيدي

(155)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37505 العالمة التجارية رقم: 37505  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Red Bull GmbH  بإسم  : ريد بول جي ام بي اتش

Applicant Address :Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, Austria

العنوان  : أم برونين 5330 ،1فوشي أم سي ،النمسا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Education; providing of training; entertainment; sport-
ing and cultural activities; publishing and reporting; 
organisation of conferences, exhibitions and competi-
tions; gaming services for entertainment purposes; au-
dio and video production, and photography; sports and 
fitness; library services; translation and interpretation; 
organisation of racing and sporting teams taking part in 
competitions;  film production,

الخدمــات التعليميــة ؛ خدمــات توفيــر التدريــب؛ والترفيــه؛ خدمــات 
األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة؛ النشــر والتقريــر؛ تنظيــم المؤتمــرات، 
والمعــارض والمنافســات؛ خدمــات المقامــرة لغايــات الترفيــه؛ اإلنتــاج 
ــر الفوتوغرافــي؛ األلعــاب الرياضيــة واللياقــة  الصوتــي والمرئــي ،والتصوي
البدنيــة؛ خدمــات المكتبــات؛ الترجمــة والتفســير؛ تنظيــم الســباقات 
والفــرق الرياضيــة للمشــاركة فــي المنافســات؛ خدمــات انتــاج االفــام ،عــدا 

ــة؛ ــام اإلعاني ــن األف ع
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other than advertising films; game services provid-
ed online from a computer network; providing online 
music, not downloadable; providing online videos, not 
downloadable; film distribution; sound engineering 
services for events; video editing services for events; 
lighting technician services for events. 

 خدمــات األلعــاب المقدّمــة إلكترونيــا عبــر اإلنترنــت من شــبكات الحاســوب؛ 
ــة للتحميــل؛ توفيــر مقاطــع  توفيــر الموســيقى علــى اإلنترنــت ،غيــر القابل
ــات  ــام؛ خدم ــع األف ــل؛ توزي ــة للتحمي ــر القابل ــت ،غي ــر االنترن ــو عب الفيدي
الهندســة الصوتيــة للفعاليــات؛ خدمــات تحريــر الفيديــو للفعاليــات؛ 

ــات  خدمــات فنيــي اإلضــاءة للفعالي

(156)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37506 العالمة التجارية رقم: 37506  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: UG Accessories Trading Ltd.  بإسم  : شركة يو جي لتجارة الكماليات المحدودة

Applicant Address :El-Bireh / Plaza Mall St. - Hamayel 
Center ground floor Darwish Caffe

العنــوان  : البيــرة - البالــوع - شــارع بــازا مــول / عمــارة حمايــل 
الطابــق االرضــي كافيــه درويــش  

Applicant for Correspondence:  Adv Amer kurdi / 
palestine,Ramallah, al- balou area, al- fare bldg, 3rd 
floor / jawwal: 0569333119           

ــارة  ــوع ،عم ــه ،البال ــر كــردي/ رام الل ــغ :  المحامــي عام ــوان التبلي عن
ــوال0569333119 :            ــث / ج ــق الثال ــارع ،الطاب ــز الف مرك

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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    condi-
ments     spices  ice. 

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

التوابــل       البهــارات    الثلــج. 

(157)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37507 العالمة التجارية رقم: 37507  



115 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Class: 34 في الصنف: 34   

Applicant Name: CTBAT International Co. Limited  بإسم  : سي تي بي اي تي انترناشينال كو .لميتد

Applicant Address :29th Floor, Oxford House Taikoo 
Place 979 King&apos;s Road, Island East - Hong Kong

العنــوان 29  : فلــور ،اكســفورد هــاوس تايكــو بليــس 979 كينغــز 
رود ،ايانــد ايســت ،هونــغ كونــغ  

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

ــون/   ــحادة ،محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــب عزي ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
ص.ب ،74 رام اللــه  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigaril-
los; cigarette lighters; cigar lighters; matches; smok-
ers’ 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. 

الســجائر ،التبــغ الخــام او المصنــع ،التبــغ الــذي يلــف ذاتيــا ،تبــغ الغليــون، 
منتجــات التبــغ ،بدائــل التبــغ) ليســت الغــراض طبيــة ،(الســيجار والســيجار 
الصغيــر ،والعــات الســجائر ،والعــات الســيجار ،الكبريــت ،لــوازم المدخنيــن، 
ورق الســيجار وأنابيــب الســجائر وفاتــر الســجائر ،أدوات الجيــب للــف 
الســجائر ،ماكنــات تحمــل باليــد لحشــو التبــغ فــي االنابيــب الورقيــة، 
الســجائر االلكترونيــة ،ســوائل للســجائر االلكترونيــة ،منتجــات التبــغ 

ــخينها.  ــرض تس لغ

(158)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37508 العالمة التجارية رقم: 37508  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: JOHNSON & JOHNSON  بإسم  : جونسون اند جونسون

Applicant Address :ONE JOHNSON & JOHNSON 
PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933  
U.S.A                   

العنــوان  : ون جونســون انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو 
جيرســي 08933 ،الواليــات المتحــدة االمريكيــة                     

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

ــون/   ــحادة ،محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــب عزي ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
ص.ب ،74 رام اللــه   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Human pharmaceutical preparations .  المستحضرات الصيدلية البشرية

(159)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37510 العالمة التجارية رقم: 37510  

Class: 36 في الصنف: 36   
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Applicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

بإســم  : غوانغدونــغ اوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــورب،. 
ــد  لميت

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha, 
Chang’an, Dongguan, Guangdong, China                   

العنوان  : رقم 18 هايبين رود ،وشا ،شانغان ،دونغوان ،الصين                     

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

ــون/   ــحادة ،محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــب عزي ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
ص.ب ،74 رام اللــه 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Insurance brokerage; Insurance underwriting; Insur-
ance information; Accident insurance underwriting; 
Insurance consultancy; Financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; Repair costs evaluation [financial 
appraisal]; Real estate management; Surety services; 
Lending against security; Trusteeship. 

ــى  ــن عل ــن ،تأمي ــن التأمي ــات ع ــن ،معلوم ــال التأمي ــن ،اعم ــاطة التأمي وس
الحــوادث ،تقديــم استشــارات تتعلــق بالتأميــن ،التقييــم المالــي) التأميــن 
والخدمــات المصرفيــة والعقــارات ،(تقييــم تكاليــف االصــاح) التقييــم 
المالــي ،(ادارة العقــارات ،خدمــات الضمــان ،االقــراض مقابــل الضمــان، 

ــة.  الوصاي

(160)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37511 العالمة التجارية رقم: 37511  

Class: 37 في الصنف: 37   

Applicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

بإســم  : غوانغدونــغ اوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــورب،. 
ــد  لميت

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha, 
Chang’an, Dongguan, Guangdong, China                   

العنوان  : رقم 18 هايبين رود ،وشا ،شانغان ،دونغوان ،الصين                     

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

ــون/   ــحادة ،محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــب عزي ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
ص.ب ،74 رام اللــه 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Electric appliance installation and repair; Office ma-
chines and equipment installation, maintenance and 
repair; Machinery installation, maintenance and repair; 
Installation, maintenance and repair of computer hard-
ware; Photographic apparatus repair; Clock and watch 
repair; Telephone installation and repair; Repair and 
maintenance of smartphones; Repair of tablet com-
puters, Computer peripheral devices, Smartwatches, 
Smartglasses, Humanoid robots with artificial intel-
ligence, Wearable computers, Cell phones, wireless 
earplug, Camcorders, Virtual reality headsets, Cameras 
[photography], Batteries, electric, Chargers for electric 
batteries, Rechargeable batteries,

تركيــب واصــاح االجهــزة الكهربائيــة ،تركيــب االالت والمعــدات المكتبيــة 
وصيانتهــا وتصليحهــا ،تركيــب الماكنــات وصيانتهــا وتصليحهــا، 
تركيــب وصيانــة وتصليــح اجهــزة الحاســوب ،تصليــح ماكنــات التصويــر، 
تصليــح ســاعات اليــد وســاعات الحائــط ،تركيــب واصــاح الهواتــف، 
ــة  ــح اجهــزة الحاســوب اللوحي ــة ،تصلي ــة الهواتــف الذكي ــح وصيان تصلي
وأجهــزة الحاســوب الطرفيــة والســاعات الذكيــة والنظــارات الذكيــة 
والروبوتــات بــذكاء اصطناعــي واجهــزة الحاســوب المعــدة لارتــداء 
والهواتــف الخليويــة وســماعات االذن الاســلكية وكاميــرات الفيديــو 
الرقميــة وســماعات الواقــع االفتراضــي والكاميــرات) التصويــر (والبطاريــات 
الكهربائيــة والشــاحنات للبطاريــات الكهربائيــة والبطاريــات القابلــة العــادة 
الشــحن وعصــا التحكــم المســتعملة مــع اجهــزة الحاســوب غيــر تلــك 

المســتعملة مــع العــاب الفيديــو وااللعــاب واألجهــزة لالعــاب
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Joysticks for use with computers, other than for vid-
eo games, Toys, Apparatus for games, Robot Vacuum 
Cleaner, Security Camera and parts thereof; Replace-
ment of vehicle battery; Repair of game machines and 
apparatus. 

وروبوتــات المكانــس الكهربائيــة وكاميــرات االمــن واالجــزاء التابعــة لهــا، 
ــات ،تصليــح ماكنــات واجهــزة االلعــاب.  تبديــل بطاريــات المركب

(161)

 

Date :02/01/2020 التاريخ: 2020/01/02 

Trademark No.:37513 العالمة التجارية رقم: 37513  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

بإســم  : غوانغدونــغ اوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــورب،. 
ــد.  لميت

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha, 
Chang’an, Dongguan, Guangdong, China                   

العنــوان  : رقــم 18 هايبيــن رود ،وشــا ،شــانغان ،دونغــوان، 
غوانغدونــغ ،الصيــن                     

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

ــون/   ــحادة ،محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــب عزي ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
ص.ب ،74 رام اللــه 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tablet computers; Computer programs, recorded; 
Computer game software, recorded; Computer game 
software, downloadable; Computer peripheral devic-
es; Computer programs, downloadable; Smartphone 
software applications, downloadable; Smartwatches; 
Smartglasses; Interactive touch screen terminals; Hu-
manoid robots with artificial intelligence; Wearable 
computers; Gesture recognition software; Virtual real-
ity game software; Scanners [data processing equip-
ment]; Facsimile machines; Navigational instruments; 
Wearable activity trackers; Smartphones; Cases for 
smartphones; Protective films adapted for smartphones; 
Covers for smartphones; Cell phone straps; Keyboards 
for smartphones; Wireless speaker; Portable media 
players; Wireless headsets; Teaching apparatus; Cam-
corders; Virtual reality headsets; Security surveillance 
robots; Cameras [photography]; Selfie sticks [hand-
held monopods]; USB cables; Chips [integrated cir-
cuits]; Touch screens; Batteries, electric; Chargers for 
electric batteries; Rechargeable batteries; Animated 
cartoons; Air analysis apparatus; Measuring apparatus; 
Biochips. 

أجهــزة الحاســوب اللوحــي ،برمجيــات الحاســوب المســجلة ،برمجيــات العــاب 
الحاســوب المســجلة ،برمجيــات العــاب الحاســوب القابلــة للتحميــل ،اجهــزة 
الحاســوب الطرفيــة ،برامــج الحاســوب القابلــة للتحميــل ،تطبيقــات برمحيــة 
للهواتــف الذكيــة القابلــة للتحميــل ،الســاعات الذكيــة ،النظــارات الذكيــة، 
شاشــات التفاعــل الطرفيــة تعمــل باللمــس ،الروبوتــات بــذكاء اصطناعــي، 
اجهــزة حاســوب معــدة لارتــداء ،برمجيــات التعــرف علــى االيمــاءات، 
برمجيــات العــاب الواقــع االفتراضــي ،الماســحات الضوئيــة) ادوات معالجــة 
ــدة  ــاط المع ــات النش ــة ،متتبع ــس ،ادوات الماح ــزة الفاك ــات ،(اجه البيان
لارتــداء ،الهواتــف الذكيــة ،علــب الهواتــف الذكيــة ،افــام واقيــة مخصصة 
للهواتــف الذكيــة ،أغطيــة للهواتــف الذكيــة  ،أشــرطة الهواتــف الخليويــة، 
لوحــات المفاتيــح للهواتــف الذكيــة ،الســماعات الاســلكية ،مشــغات 
الوســائط المحمولــة ،ســماعات الــرأس الاســلكية ،أجهــزة التعليــم، 
كاميــرات الفيديــو الرقميــة ،ســماعات الواقــع االفتراضــي ،روبوتــات 
المراقبــة االمنيــة ،كاميــرات) التصويــر ،(عصــي التصويــر الشــخصي 
)حامــات الكاميــرات احاديــة القــدم ،(كوابــل يــو اس بــي ،الرقائــق) الــدارات 
ــاحنات  ــة ،ش ــات الكهربائي ــس ،البطاري ــل باللم ــات تعم ــة ،(شاش المتكامل
البطاريــات الكهربائيــة ،بطاريــات قابلــة العــادة الشــحن ،الرســوم المتحركــة، 

أجهــزة تحليــل الهــواء ،اجهــزة القيــاس ،رقائــق حيويــة. 
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(162)

 

Date :06/01/2020 التاريخ: 2020/01/06 

Trademark No.:37517 العالمة التجارية رقم: 37517  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Hothaifa AA idris بإسم  : حذيفة عبد القادر ادريس ادريس

Applicant Address :Hothaifa AA idris/  Hebron Ein 
Sara  ST/ jawwal: 0594700013   

ــن  ــل/ عي ــس /الخلي ــس ادري ــادر ادري ــد الق ــة عب ــوان  : حذيف العن
ســارة / جــوال0594700013 :    

Applicant for Correspondence:  Hothaifa AA idris/  
Hebron Ein Sara  ST/ jawwal: 0594700013

عنــوان التبليــغ :  حذيفــة عبــد القــادر ادريــس ادريــس /الخليــل/ 
عيــن ســارة / جــوال0594700013 :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

sweets الحلويات

(163)

 

Date :06/01/2020 التاريخ: 2020/01/06 

Trademark No.:37518 العالمة التجارية رقم: 37518  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: MAJDI MT QAFEESHA بإسم  : مجدي محمد يونس طلب قفيشة

Applicant Address :MAJDI MT QAFEESHA/ 
HEBRON /AL HAWOOZ BASSA ST/ jawwal: 
0599730679   

العنــوان  : مجــدي محمــد يونــس طلــب قفيشــة /الخليــل الحــاووز/ 
شــارع البصة/جــوال0599730679 :    

Applicant for Correspondence:  MAJDI MT 
QAFEESHA/ HEBRON /AL HAWOOZ BASSA ST/ 
jawwal: 0599730679

ــل  ــة /الخلي ــب قفيش ــس طل ــد يون ــدي محم ــغ :  مج ــوان التبلي عن
الحــاووز/ شــارع البصة/جــوال0599730679 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

MILK AND MILK PRODUCTS الحليب ومنتجات االلبان

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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(164)

 

Date :06/01/2020 التاريخ: 2020/01/06 

Trademark No.:37519 العالمة التجارية رقم: 37519  

Class: 37 في الصنف: 37   

Applicant Name: KAYAN INVESTMENT COMPANY بإسم  : شركة كيان لاستثمار

Applicant Address :KAYAN INVESTMENT 
COMPANY / jenin - university street - clock tower - 
6th floor / jawwaL:  0593070009   

العنــوان  : شــركة كيــان لاســتثمار /جنيــن - شــارع الجامعــة-  
ــق الســادس - جــوال:   ــرج الســاعة - الطاب ــارة ب دوار الســينما - عم

    0593070009

Applicant for Correspondence:  KAYAN 
INVESTMENT COMPANY / jenin - university street - 
clock tower - 6th floor / jawwaL:  0593070009

عنــوان التبليــغ :  شــركة كيــان لاســتثمار /جنيــن - شــارع الجامعــة 
ــق الســادس - جــوال  ــرج الســاعة - الطاب  -دوار الســينما - عمــارة ب

: 0593070009
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Bricklaying , building construction supervision , build-
ing , cleaning of building ( interior ,construction , con-
struction consulation , construction equipment ( rental 
of ) , damp - proofing ( building) , doors and windows ( 
installation of ) , masonry , rental of construction equip-
ment , scaffolging .

ــي ، تنظيــف  ــي ، عــزل المبان ــى إنشــاء المبان ــاء بالطــوب ، االشــراف عل البن
المبانــي مــن الداخــل ، اإلنشــاء ، استشــارات متعلقــة باإلنشــاء ، تأجيــر 
معــدات اإلنشــاء ، معالجــة المبانــي لمنــع الرطوبــة ، تركيــب األبــواب و 

النوافــذ ، البنــاء ، تأجيــر معــدات اإلنشــاء ، نصــب الســقاالت. 

(165)

 

Date :08/01/2020 التاريخ: 2020/01/08 

Trademark No.:37520 العالمة التجارية رقم: 37520  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: sharikat jannat al sinaeah alistithmareh بإسم  : شركة جنات الصناعية االستثمارية
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Applicant Address :/ sharikat jannat al sinaeah alistithmareh/
Al khalil wad al hariah  jawwal: 0569885888   

العنــوان  : شــركة جنــات الصناعيــة االســتثمارية /الخليــل واد 
الهريــة بالقــرب مــن صالــة الســفير /جــوال0569885888 :    

Applicant for Correspondence:  / sharikat jannat al 
sinaeah alistithmareh/Al khalil wad al hariah  jawwal: 
0569885888

ــل  ــة االســتثمارية /الخلي ــات الصناعي ــوان التبليــغ :  شــركة جن عن
ــة الســفير /جــوال0569885888 : ــن صال ــة بالقــرب م واد الهري

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

flacks made from potato or corn flower/pop corn رقائق من طحين الذرة او البطاطا/ذرة منفوشة

(166)

 

Date :08/01/2020 التاريخ: 2020/01/08 

Trademark No.:37521 العالمة التجارية رقم: 37521  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: MOHAMMAD RAMEZ  
MAHMOUD  JARRAR 

بإسم  : محمد رامز محمود جرار 

Applicant Address :NABLUS ALMASAKEN 
ALSHAABIAH, OPPOSITE TO FATAYER 
FACTORY, jawal: 0598923110 ,   

العنــوان  : نابلــس – المســاكن الشــعبية مقابــل معمــل فطايــر 
جــوال0598923110 :     

Applicant for Correspondence:  NABLUS 
ALMASAKEN ALSHAABIAH, OPPOSITE TO 
FATAYER FACTORY, jawal: 0598923110 ,

عنــوان التبليــغ :  نابلــس – المســاكن الشــعبية مقابــل معمــل 
فطايــر جــوال0598923110 : 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cocktail , ice Cream and Coolers الكوكتيل والبوظة والمبردات

(167)

 

Date :08/01/2020 التاريخ: 2020/01/08 

Trademark No.:37522 العالمة التجارية رقم: 37522  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Ahmed Sameih Ahmed Fashafsheh بإسم  : احمد سميح احمد فشافشه    

Applicant Address :Palestine-Jenin         العنوان  : فلسطين – جنين



121 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Almond confectionery, Beverages (Chocolate-based—),
 Beverages (Cocoa-based—), Beverages (Coffee-based),

Beverages (Flavorings [flavourings], other than
 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

 :حلــوى لــوز، مشــروبات اساســها الشــوكوالتة ، مشــروبات اساســها 
الــكاكاو، مشــروبات اساســها القهــوة ، منكهــات للمشــروبات بخــاف 
الزيــوت العطريــة ) منكهــات ، ( بســكويت ، كعــك ، عجينــة كيــك ،مســحوق 
كيــك ، كيــك ، حلــوى ، كراميــل ) حلــوى ، ( مســتحضرات الحبــوب ، علكــة،  
رقائــق ) منتجــات حبــوب ، ( شــوكوالتة ، مشــروبات شــوكوالتة مــع حليــب 
ــب،   ــع حلي ــروبات كاكاو م ــوكوالتة ، كاكاو ، مش ــها الش ــروبات اساس  ،مش
ــك  ــات ، كع ــوة ، حلوي ــكاكاو ، قه ــها ال ــروبات اساس ــات كاكاو ، مش منتج
محلــى ، رقائــق ذرة ، دقيــق ذرة ، ذرة مطحونــة، بوشــار ) حــب الــذرة، (  
بســكويت ، رقائــق ذرة ، منتجــات طحــن الدقيــق، اقــراص ســكرية ) حلويــات 
 ، (جلــي فواكــه ) حلويــات ، ( قطــع حلــوى) حلويــات، ( اقــراص محــاة)  
حلويــات ، ( شــراب ) مثلجــات ، ( وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب ، وجبــات 

ــات الســكر خفيفــة اساســها االرز ، ســكر ، حلوي

(168)

 

Date :08/01/2020 التاريخ: 2020/01/08 

Trademark No.:37523 العالمة التجارية رقم: 37523  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Nuqul Brothers Company Limited بإسم  : شركة نقل أخوان ذ.م.م 

Applicant Address :P.O. Box 154, Amman 11118, 
Jordan   

العنوان  : ص.ب ، 154 عمان ، 11118 األردن    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 
768 / tel: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
ــف09 :-2383777 ــنتر،ص.ب - 768.هات ــا س ــارة جاليري ،عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tissues impregnated with pharmaceutical lotions, An-
tiseptics, Antiseptic paper tissue , Cotton for Medical 
purposes, Aseptic cotton,  lint for medical purposes, 
Antiseptic cotton, Absorbent cotton, Sanitary towels,  
sanitary pads, sanitary panties, babies’ diapers, babies’ 
napkins, babies’ diaper-pants,babies’ napkin-pants

مناديــل ورقيــة مشــربة بغســوالت) لوشــن (صيدالنيــة ،مطهــرات ،مناديــل 
ــة  ــادات كتاني ــم ، ضم ــن معق ــة ، قط ــات طبي ــن لغاي ــة ،قط ــة معقم ورقي
لغايــات طبيــة ، قطــن معقــم ، قطــن مــاص ، فــوط صحيــة ، كمــادات صحيــة، 
ــراويل  ــات س ــال ،حفاض ــل أطف ــال ،منادي ــات أطف ــة ،حفاض ــراويل صحي س

لألطفــال ،مناديــل ســراويل لألطفــال.
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(169)

 

Date :09/01/2020 التاريخ: 2020/01/09 

Trademark No.:37525 العالمة التجارية رقم: 37525  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Al-Shunnar Factory for Foodstuffs 
and Drinks

بإسم  : شركة مصنع الشنار للمواد الغذائية والشراب

Applicant Address : Al-Shunnar Factory for Foodstuffs 
and Drinks/ Nablus - Industrial Zone - Beit Eiba - Tel: 
092348601   

العنــوان  : شــركة مصنــع الشــنار للمــواد الغذائيــة والشــراب/ 
نابلــس - المنطقــه الصناعيــه - بيــت ايبــا - تلفــون092348601 :     

Applicant for Correspondence:   Al-Shunnar Factory 
for Foodstuffs and Drinks/ Nablus - Industrial Zone - 
Beit Eiba - Tel: 092348601

عنــوان التبليــغ :  شــركة مصنــع الشــنار للمــواد الغذائيــة والشــراب/ 
نابلــس - المنطقــه الصناعيــه - بيــت ايبــا - تلفــون092348601 : 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Chocolate and milk drinks مشروبات الشوكو والحليب

(170)

 

Date :09/01/2020 التاريخ: 2020/01/09 

Trademark No.:37526 العالمة التجارية رقم: 37526  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Shareket gaith llmashrobat alkhafeefa 
waalmauad algthaieh 

بإســم  : شــركة غيــث التجاريــة للمشــروبات الخفيفــة والمــواد 
الغذائيــة

Applicant Address :Shareket gaith llmashrobat 
alkhafeefa waalmauad algthaieh / Alkhalil gabal gohar   

ــواد  ــة والم ــة للمشــروبات الخفيف ــوان  : شــركة غيــث التجاري العن
ــل جوهــر      الغذائيــة /الخليــل جب

Applicant for Correspondence:  Shareket gaith 
llmashrobat alkhafeefa waalmauad algthaieh / Alkhalil 
gabal gohar

عنــوان التبليــغ :  شــركة غيــث التجاريــة للمشــروبات الخفيفــة 
والمــواد الغذائيــة /الخليــل جبــل جوهــر 

فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

computer application and software برنامج كمبيوتر/تصبيق هاتف جوال

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(171)

 

Date :13/01/2020 التاريخ: 2020/01/13 

Trademark No.:37527 العالمة التجارية رقم: 37527  

Class: 33 في الصنف: 33   

Applicant Name: Nosio S.p.A  بإسم  : نوسيو أس .بي .ايه

Applicant Address :Mezzocorona 38016, Via del 
Teroldego 1/E, Italy

العنــوان  : ميزوكورونــا ،38016 فيــا ديــل تيرولديغــو/1 اي، 
ايطاليــا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Alcoholic beverages; wines; sparkling wines  مشروبات كحوليه؛ النبيذ؛ النبيذ الفوار؛

(172)

 

Date :13/01/2020 التاريخ: 2020/01/13 

Trademark No.:37528 العالمة التجارية رقم: 37528  

Class: 33 في الصنف: 33   

Applicant Name: Mezzacorona S.c.a.  .بإسم  : ميزاكورونا أس .سي .ايه

Applicant Address :Mezzocorona 38016, Via del 
Teroldego 1/E, Italy

العنــوان  : ميزوكورونــا ،38016 فيــا ديــل تيرولديغــو/1 اي، 
ايطاليــا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Alcoholic beverages; wines; sparkling wines  مشروبات كحوليه؛ النبيذ؛ النبيذ الفوار؛
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(173)

 

Date :13/01/2020 التاريخ: 2020/01/13 

Trademark No.:37529 العالمة التجارية رقم: 37529  

Class: 33 في الصنف: 33   

Applicant Name: Mezzacorona S.c.a.  .بإسم  : ميزاكورونا أس .سي .ايه

Applicant Address :Mezzocorona 38016, Via del 
Teroldego 1/E, Italy

العنــوان  : ميزوكورونــا ،38016 فيــا ديــل تيرولديغــو/1 اي، 
ايطاليــا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Alcoholic beverages; wines; sparkling wines; all the مشــروبات كحوليــه؛ النبيــذ؛ النبيــذ الفــوار؛ جميــع البضائــع الســابق ذكرهــا 
مــن أصــل إيطالــي 

aforesaid goods of ltalian origin 

(174)

 

Date :13/01/2020 التاريخ: 2020/01/13 

Trademark No.:37530 العالمة التجارية رقم: 37530  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Al Mahroum for Production And 
Export L T D

بإسم  : شركة المحروم لإلنتاج والتصدير مساهمة خصوصية 

Applicant Address : Ramallah Albalou’ Alqur’an 
Building Floor 2     

العنوان  : رام الله  البالوع - عمارة القرعان  طابق2        

Applicant for Correspondence:  Nazmi Abu Maizer 
office / Ramallah Alnozeha St No 28 JAWAL 
0599964298

عنــوان التبليــغ :  مكتــب المحامــي نظمــي أبــو ميــزر / رام اللــه شــارع 
النزهــة رقم 28 جــوال0599964298   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Sweets الحلويات 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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(175)

 

Date :13/01/2020 التاريخ: 2020/01/13 

Trademark No.:37531 العالمة التجارية رقم: 37531  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Al Mahroum for Production And 
Export L T D

بإسم  : شركة المحروم لإلنتاج والتصدير مساهمة خصوصية 

Applicant Address : Ramallah Albalou’ Alqur’an 
Building Floor 2     

العنوان  : رام الله  البالوع - عمارة القرعان  طابق2        

Applicant for Correspondence:  Nazmi Abu Maizer 
Office/  Ramallah Alnozeha St No 28 jawwal: 
0599964298

عنــوان التبليــغ :  مكتــب المحامــي نظمــي أبــو ميــزر / رام اللــه شــارع 
النزهــة رقم 28 جــوال0599964298   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Sweets الحلويات 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(176)

 

Date :13/01/2020 التاريخ: 2020/01/13 

Trademark No.:37532 العالمة التجارية رقم: 37532  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: Mohmmad Fhmi Nemr Mare’e  بإسم  : محمد فهمي نمر مرعي

Applicant Address :KOFR DAN                                         العنوان  : كفر دان

Applicant for Correspondence:  Bilal Kamal / Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - 29 Gemzo Street - Nadi AL Sayarat AL 
Flstinee Bullding / to communicate:    02-2951110/ 0598959997             

عنــوان التبليــغ :  المحامــي بــال كمــال / رام اللــه- البيــرة- الشــرفة- 
ــادي الســيارات / ص.ب /3903 .لاتصــال:     ــب ن ــزو -بجان شــارع جم

02-0598959997 /2951110فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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.,Ajvar(preserved pepper) , Gerkins,pickles,Picca-
lilli,sauerkraut. 

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خاصــات اللحــم ،فواكــه 
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام    جيلــي    ومربيــات وفواكــه 
مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون 
الصالحــة لألكل،مخلــل الفلفــل الحــار) فلفــل محفوظ،(خيــار مخلــل، مخلــات 

،مخلــل الملفــوف 
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(177)

 

Date :14/01/2020 التاريخ: 2020/01/14 

Trademark No.:37533 العالمة التجارية رقم: 37533  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: AMIN NAIM IRABI ISHQAIR بإسم  : امين نعيم اعرابي شقير

Applicant Address :AMIN NAIM IRABI ISHQAIR/ 
HEBRON /sweets al-sahel al-akgdar/ jawwal: 0599458077   

العنــوان  : اميــن نعيــم اعرابــي شــقير /الخليــل مقابــل اســتاد 
الحســين الدولــي /حلويــات الســهل االخضر / جــوال0599458077 :    

Applicant for Correspondence:  AMIN NAIM IRABI 
ISHQAIR/ HEBRON /sweets al-sahel al-akgdar/ 
jawwal: 0599458077

عنــوان التبليــغ :  اميــن نعيــم اعرابــي شــقير /الخليــل مقابــل 
اســتاد الحســين الدولــي /حلويــات الســهل االخضــر / جــوال: 

فلســطين  0599458077

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

SWEETS الحلويات

  

(178)

 

Date :14/01/2020 التاريخ: 2020/01/14 

Trademark No.:37534 العالمة التجارية رقم: 37534  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: ABDALLAH Mohamad maher Yousef BADER بإسم  : عبدالله محمد ماهر يوسف بدر 

Applicant Address :ABDALLAH Mohamad maher 
Yousef BADER/ HEBRONABU KTELAH/ jawwal: 
0598252820   

العنــوان  : عبداللــه محمــد ماهــر يوســف بــدر/ الخليــل ابــو كتيلــة 
بجانــب شــركة المــوارد الوطنيــة /جــوال0598252820 :    

Applicant for Correspondence:  ABDALLAH 
Mohamad maher Yousef BADER/ HEBRONABU 
KTELAH/ jawwal: 0598252820

عنــوان التبليــغ :  عبداللــه محمــد ماهــر يوســف بــدر/ الخليــل ابــو 
ــوال0598252820 : ــة /ج ــوارد الوطني ــركة الم ــب ش ــة بجان كتيل

فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

COFFEE AND SPICES البن والبهارات

(179)

 

Date :15/01/2020 التاريخ: 2020/01/15 

Trademark No.:37536 العالمة التجارية رقم: 37536  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Palco Drug Store بإسم  : مستودع بالكو لألدوية

Applicant Address :Palco Drug Store/ Ramallah Ein 
Arik Road / jawwal: 0594666003   

العنــوان  : مســتودع بالكــو لألدويــة /رام اللــه شــارع عيــن عريــك/  
ــوال0594666003 :     ج

Applicant for Correspondence:  Palco Drug Store/ 
Ramallah Ein Arik Road / jawwal: 0594666003

ــن  ــارع عي ــه ش ــة /رام الل ــو لألدوي ــتودع بالك ــغ :  مس ــوان التبلي عن
عريــك / جــوال0594666003 : فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Abrasives (Dental-),Absorbent cotton, Absorbent wad-
ding, Adhesive bands for medical purposes, Adhesive 
plaster, Adhesive tapes for medical purposes, Adhe-
sives for dentures, Adjuvants for medical purposes, Al-
bumin dietary supplements, Albuminous foodstuffs for 
medical purposes, Albuminous preparations for medi-
cal purposes, Alcohol for pharmaceutical purposes, Al-
dehydes for pharmaceutical purposes, Alginate dietary 
supplements , Alginates for pharmaceutical purposes, 
Alkaline iodides for pharmaceutical purposes, Alka-
loids for medical purposes, Aloe vera preparations for 
pharmaceutical purposes, Amalgams (Dental-),Amino 
acids for medical purposes, Anaesthetics, Analgesics 
, Anthelmintics, Antibiotics, Anticryptogamic prepa-
rations, Antiparasitic preparations, Antiseptic cotton, 
Antiseptics, Appetite suppressant pills, Appetite sup-
pressants for medical purposes, Aseptic cotton, Babies’ 
napkin-pants [diaper-pants], Bacterial preparations for 
medical and veterinary use, Bacteriological prepara-
tions for medical and veterinary use, Balsamic prepa-
rations for medical purposes, Bandages for dressings, 
Bandages (Hygienic-),Bands (Adhesive-), for medical 
purposes, Bath preparations, medicated, Bath salts for 
medical purposes, Bicarbonate of soda for pharmaceu-
tical purposes, Bismuth preparations for pharmaceutical 
purposes, Bracelets for medical purposes, Breast-nurs-
ing pads, Bromine for pharmaceutical purposes, Bron-
chodilating preparations, Burns (Preparations for the 
treatment of-),

مــواد حاكــة لاســنان،قطن ماص،حشــوة ماصة،أربطــة الســقة لغايــات 
طبية،لصقــات ،أربطــة الصقــة لغايــات طبية،مــواد لصق الطقم االســنان،مواد 
ــة  ــواد غذائي مســاعدة لغايــات طبية،مكمــات زالليــة للحميــة الغذائية،م
زالليــة لغايــات طبية،مســتحضرات زالليــة لغايــات طبية،كحــول لغايــات 
صيدالنية،ألدهايــدات لغايــات صيدالنية،مكمــات للحميــة الغذائيــة 
ــدات  ــة ،يودي ــات صيدالني ــات لغاي ــات الجين ــى ألجينات،مركب ــوي عل تحت
قلويــة لغايــات صيدالنية،أشــباه قلويــات لغايــات طبية،مســتحضرات 
صبــار األلوفيــرا لغايــات صيدالنية،خا)أســتيات (األلمنيــوم لغايــات 
صيدالنيــة ،ماغــم لألســنان ،أحمــاض أمنيــة لغايــات طبية،أحمــاض 
أمنيــة للغايــات البيطريــة ،مخــدرات ،مســكنات ،طــاردات ديــدان ،مضــادات 
حيويــة ،مســتحضرات مضــادة لألمــراض الفطرية،مســتحضرات مضــادة 
للطفيليات،قطــن معقــم ،معقمــات ،حبــوب كبــت الشــهية،كابتات الشــهية 
ــات  ــراويل حفاض ــو ،س ــن بالرب ــاي للمصابي ــن معقم،ش ــة ،قط ــات طبي لغاي
لألطفال)ســراويل حفاضــات ،(مســتحضرات بكتيريــة لاســتخدام 
ــي والبيطــري،  ــة لاســتخدام الطب ــي والبيطــري ،مســتحضرات بكتيري الطب
مســتحضرات بلســمية لغايــات طبية،ضمــادات ،ضمــادات صحيــة، 
ضمــادات حيض،أربطــة الصقــة لغايــات طبية،لحــاء الشــجر لغايــات 
صيدالنيــة ،مســتحضرات إســتحمام طبيــة ،أمــاح اســتحمام لغايــات 
طبيــة ،بيكربونــات الصــودا لغايــات صيدالنيــة ،مســتحضرات البزمــوث 
ــروم لغايــات  لغايــات صيدالنية،أســاور لغايــات طبيــة ،وســائد لإلرضــاع ،ب
ــاج  ــتحضرات لع ــعب الهوائية،مس ــيع الش ــتحضرات لتوس صيدالنية،مس
الحــروق كبســوالت لغايــات صيدالنيــة ،مســتحضرات للجســأة ،كافــور 
لغايــات طبيــة ،زيــت الكافــور لغايــات طبيــة ،ســكاكر لغايــات طبيــة ســكاكر 
ممزوجــة بمــواد طبيــة ،كبســوالت لألدويــة ،كبســوالت لغايــات صيدالنيــة، 
مكمــات للحميــة الغذائيــة مــن الكيســن،زيت خــروع لغايــات طبية،أقــام 
ــغ  ــدون تب ــجائر ب ــات طبية،س ــة لغاي ــات صيدالنية،علك ــم لغاي ــة ،فح كاوي
لغايــات طبيــة ،مســتحضرات تنظيــف العدســات الاصقة،زيــت كبــد ســمك 
القــد ،قطــرة ،لحــاء الكوندورانجــو لغايــات طبية،حلويــات دوائية،أدويــة 

ــاك، ــاج اإلمس لع
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 Cachets for pharmaceutical purposes, Callouses (Prepa-
rations for-),Camphor for medical purposes, Camphor 
oil for medical purposes, Candy for medical purposes, 
Candy, medicated, Capsules for medicines, Capsules 
for pharmaceutical purposes, Casein dietary supple-
ments, Castor oil for medical purposes, Caustic pen-
cils, Charcoal for pharmaceutical purposes, Chewing 
gum for medical purposes, Cigarettes (Tobacco-free-) 
for medical purposes, Cleaning preparations (Contact 
lens-),Cod liver oil, Collyrium, Condurango bark for 
medical purposes, Confectionery, medicated, Constipa-
tion (Medicines for alleviating-), Contact lens cleaning 
preparations, Contact lenses (Solutions for use with-), 
Contraceptives (Chemical-), Cooling sprays for medi-
cal purposes, Corn remedies, Cotton for medical pur-
poses, Court plaster, Dandruff (Pharmaceutical prepa-
rations for treating-), Dental abrasives, Dental cements, 
Dental impression materials, Dental lacquer, Dentures 
(Adhesives for-), Deodorants, other than for human be-
ings or for animals, Depuratives, Detergents for medi-
cal purposes, Diagnosis of pregnancy (Chemical prepa-
rations for the-) , Diagnostic preparations for medical 
purposes,  Diaper-pants (Babies’-), Diapers [babies’ 
napkins], Dietetic foods adapted for medical purposes, 
Dietetic substances adapted for medical use, Digestives 
for pharmaceutical purposes, Douching preparations 
for medical purposes, Dressings, medical, Dressings 
(Surgical-), Drinks (Medicinal-), Drugs for medical 
purposes, Dry rot fungus (Preparations for destroying-), 
Elixirs [pharmaceutical preparations], Enzyme dietary 
supplements, Enzyme preparations for medical pur-
poses, Enzymes for medical purposes, Evacuants, Eye-
patches for medical purposes, Eye-washes, Febrifuges, 
Fennel for medical purposes, Ferments for pharmaceu-
tical purposes, Ferments (Milk-) for pharmaceutical 
purposes, Fiber (dietary-), Fibre (dietary-), Flaxseed 
dietary supplements, Flaxseed for pharmaceutical 
purposes, Flaxseed oil dietary supplements, Food for 
babies, Foot perspiration (Remedies for-), Fumigation 
preparations for medical purposes, Gauze for dressings, 
Glucose dietary supplements, Glucose for medical pur-
poses, Glycerine for medical purposes, Haemorrhoid 
preparations, Haemostatic pencils, Hair growth prepa-
rations (Medicinal-), Headache (Articles for-), Head-
ache pencils, Hematogen,, Hemorrhoid preparations, 
Herbal teas for medical purposes, Herbs (Medicinal-), 
Hormones for medical purposes, Hygienic bandages, 
Incontinents (Napkins for-), Incontinents (Pants, ab-
sorbent, for-), Insect repellents, Iodine for pharmaceu-
tical purposes, odoform, Jelly (Petroleum-) for medical 
purposes, Knickers (Sanitary-),Lacteal flour for babies, 
Lactose, Laxatives, Lecithin dietary supplements, Lini-
ments, Linseed dietary supplements, Linseed oil dietary 
supplements, Lint for medical purposes, Lotions for 
pharmaceutical purposes,

مســتحضرات تنظيــف العدســات الاصقــة ،محاليــل تســتخدم للعدســات 
ــات  ــات طبية،عاج ــطة لغاي ــات منش ــل كيميائية،بخاخ ــع حم الاصقة،موان
مســامير القدم،قطــن لغايــات طبية،لصقــات للجــروح البسيطه،مســتحضرات 
صيدالنيــة لعــاج قشــرة الرأس،مــواد حاكــة لألســنان،ماغم لألســنان،ماط 
لألســنان،مواد بصمــة لألســنان،الكية لألســنان،مواد لصــق ألاطفــم 
األســنان،مزيات الروائــح الكريهــة بخــاف مــا هــو مســتخم لإلنســان 
أو الحيوان،مطهــرات ،منظفــات لغايــات طبية،مســتحضرات كيميائيــة 
لتشــخيص الحمل،مســتحضرات تشــخيص لغايــات طبية،ســراويل 
حفاضــات لألطفال،أغذيــة حميــة معــدة لغايــات طبية،مــواد حميــة معــدة 
لألســتخدام الطبي،عاجــات مهضمــة لغايــات صيدالنية،مســتحضرات 
ــات  ــر لغاي ــراب دوائي،عقاقي ــادات جراحية،ش اغتســال لغايــات طبية،ضم
طبية،مســتحضرات للقضــاء على فطر العفن الجاف،إكسيرات)مســتحضرات 
صيدالنية،(مكمــات للحميــة الغذائيــة مــن االنزيمات،مســتحضرات 
إنزيميــة لغايــات طبية،إنزيمــات لغايــات طبية،أدويــة مســهلة،لصقات 
عيــون لغايــات طبية،غســول العين،مخففــات الحمى،شــمار لغايــات 
ــة  ــاف للحمي ــة الغذائية،ألي ــاف للحمي ــات صيدالنية،ألي ــر لغاي طبية،خمائ
ــان  ــزر كت ــزر الكتان،ب ــى ب ــوي عل ــة تحت ــة الغذائي الغذائية،مكمــات للحمي
لغايــات صيدالنية،مكمــات للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى زيــت بــزر 
الكتــان ،أغذيــة للرضــع واألطفال،عاجــات لتعــرق األقدام،مســتحضرات 
تبخيــر لغايــات طبية،شــاش للتضميد،مكمــات للحميــة الغذائيــة تحتــوي 
علــى جلوكوز،جلوكــوز لغايــات طبية،جليســرين لغايــات طبية،مســتحضرات 
للبواســير،أقام اليقــاف نــزف الدم،مســتحضرات دوائية لنمو الشــعر،أدوات 
الالم الرأس،أقــام الالم الرأس،مولــد دم،هيموجلوبين،مســتحضرات 
ــات  ــات لغاي ــاب دوائية،هرمون ــات طبية،أعش ــاب لغاي ــاي أعش للبواسير،ش
ــن  ــة للمصابي ــلس،فوط ماص ــن بالس ــوط للمصابي ــادات صحية،ف طبية،ضم
بالســلس،طاردات حشــرات،يوديدات لغايــات صيدالنية،يــود لغايــات 
صيدالنية،يودوفورم،فازليــن لغايــات طبية،ســراويل صحية،دقيــق 
لبني)للرضــع واألطفال،(الكتوز،مســتحضرات إبــادة اليرقات،ملينات،مــاء 
الرصاص،مكمــات للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى ليســيثين،مراهم 
مســكنة،مكمات للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى بــزر الكتان،مكمــات 
للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى زيــت بــزر الكتان،ضمــادات كتانيــة 
لغايــات طبية،غسوالت)لوشــن(لغايات صيدالنية،أقــراص دواء لغايــات 
صيدالنية،شــراب دوائي،مســتحضرات دوائيــة لنمــو الشــعر،أدوية 
ألغــراض طــب األســنان،أدوية لألغــراض البشرية،منثول،غســوالت 
فــم لغايــات طبية،مكمــات غذائيــة لغايــات طبية،مراهــم لغايــات 
صيدالنية،مســتحضرات أفيون،مســتحضرات صيدالنية،مســتحضرات 
صيدالنيــة لعــاج قشــرة الرأس،مســتحضرات كيميائيــة لتشــخيص 
الحمل،مكمــات للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى العكبر،عكبــر لغايــات 
صيدالنية،مكمــات للحميــة الغذائيــة بروتينية،عاجــات لتعــرق 
األقدام،مكمــات للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى هــام ملكي،هــام 
ملكــي لغايــات صيدالنية،حبــوب تنحيف،مســتحضرات طبيــة ألغــراض 
ــات  التنحيف،مراهــم لحــروق الشمس،مســتحضرات لحــروق الشــمس لغاي
صيدالنية،تحاميل،ضمــادات جراحية،شــراب لغايــات طبية،مســتحضرات 
لتســهيل التسنين،مقويات)أدوية،(مطاعيم،مســتحضرات فيتامينية،أقــام 
ثأليل،مكمــات للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى جنيــن القمح،مكمــات 

للحميــة الغذائيــة تحتــوي علــى الخميــرة.
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Lozenges for pharmaceutical purposes, Medicinal 
drinks, Medicinal hair growth preparations, Medicines 
for dental purposes, Medicines for human purposes, 
Menthol, Mouthwashes for medical purposes, Nutri-
tional supplements, Ointments for pharmaceutical pur-
poses, Opiates, Pharmaceutical preparations, Pharma-
ceutical preparations for treating dandruff, Pregnancy 
(Chemical preparations for the diagnosis of -),Propolis 
dietary supplements, Propolis for pharmaceutical pur-
poses, Protein dietary supplements, Remedies for foot 
perspiration, Remedies for perspiration, Royal jelly 
dietary supplements, Royal jelly for pharmaceutical 
purposes, Slimming pills, Slimming purposes (Medical 
preparations for-), Solutions for contact lenses, Sun-
burn ointments, Sunburn preparations for pharmaceuti-
cal purposes, Suppositories, Surgical dressings, Syrups 
for pharmaceutical purposes, Teething (Preparations 
to facilitate-),Tonics [medicines], Vaccines, Vitamin 
preparations, Wart pencils, Wheat germ dietary supple-
ments, Yeast dietary supplements,

(180)

 

Date :15/01/2020 التاريخ: 2020/01/15 

Trademark No.:37537 العالمة التجارية رقم: 37537  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Paradise Hotels Co  بإسم  : شركة فنادق البردايس

Applicant Address :Bethlehem / Almahed Street Next 
To The Ministry Of The Interior   

العنوان  : بيت لحم شارع المهد بجانب وزارة الداخلية     

Applicant for Correspondence:  Adv Najeeb Maklouf 
/ Bethlehem Alquds Hebron St Near Almuqataha 
Ghanim Bulding Floor 1 / jawwal: 0599217799 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي نجيــب مخلــوف /بيــت لحــم شــارع 
القــدس الخليــل مقابــل المقاطعــة عمــارة غانــم ط1 جــوال 

 0599217799
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Accommodation  and reservations for (Temporary) , 
Catering (Food and drink) , Tourist homes , Hotels and  
Restaurants

تأجيــر وحجــز أماكــن اإلقامــة المؤقتــة ، التزويــد بالطعــام والشــراب ، أماكــن 
إقامــة ســياح ، الفنــادق والمطاعــم 
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(181)

 

Date :15/01/2020 التاريخ: 2020/01/15 

Trademark No.:37538 العالمة التجارية رقم: 37538  

Class: 45 في الصنف: 45   

Applicant Name: The Palestinian Company for Private 
Security Solutions and Services 

بإســم  : الشــركة الفلســطينية للحلــول والخدمــات األمنيــة الخاصــة 
م.خ.م.

Applicant Address :Second floor- ALfuad building_ 
jerusalem street- ALbireh- Ramallah.                   

العنــوان  : الطابــق الثانــي -عمــارة الفــؤاد -شــارع القــدس -البيــرة- 
رام اللــه                     

Applicant for Correspondence:  Kamal & Associates – 
Attorneys and Counselors-at-Law (Kamal & Associates 
/ Ramallah – Palestine. 

عنــوان التبليــغ :  شــركة كمــال ومشــاركوه محامــون ومستشــارون 
قانونيــون / الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع االرســال -رام اللــه-  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Legal sevices: security services for the protection of 
property and individuals: personal and social services 
rendered by others to meet the needs of indivisuals. 

ــكات واألفــراد وخدمــات  خدمــات قانونيــة وخدمــات أمنيــة لحمايــة الممتل
شــخصية واجتماعيــة يقدمهــا آخــرون تلبيــة لحاجــات األفــراد. 

(182)

 

Date :15/01/2020 التاريخ: 2020/01/15 

Trademark No.:37539 العالمة التجارية رقم: 37539  

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: The Palestinian Company for Private 
Security Solutions and Services 

بإسم  : الشركة الفلسطينية للحلول والخدمات األمنية الخاصة 

Applicant Address :Second floor- ALfuad building_ 
jerusalem street- ALbireh- Ramallah.

العنــوان  : الطابــق الثانــي -عمــارة الفــؤاد -شــارع القــدس -البيــرة- 
رام اللــه  

Applicant for Correspondence:  Kamal & Associates – 
Attorneys and Counselors-at-Law (Kamal & Associates 
/  Ramallah – Palestine. 

عنــوان التبليــغ :  شــركة كمــال ومشــاركوه محامــون ومستشــارون 
قانونيــون / الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع االرســال -رام اللــه-  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Transport  packaging and storage of goods  travel 
arrangement. 

النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحات والسفر. 
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(183)

 

Date :15/01/2020 التاريخ: 2020/01/15 

Trademark No.:37540 العالمة التجارية رقم: 37540  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: PepsiCo, Inc.  .بإسم  : بيبسيكو ،إنك

Applicant Address :700 Anderson Hill Road, Purchase, 
N.Y. 10577, U.S.A.

العنــوان 700  : أندرســون هيــل روود ،بيورجيــس ،نيويــورك 
 ،10577الواليــات المتحــدة االمريكــة  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Potato-based snack foods and chips; soy-based snack 
foods and chips; vegetable based snack foods and 
chips; nut-based snack foods and chips; ready to eat 
snack foods consisting primarily of potatoes and chips, 
nuts, nut products, seeds, vegetables or combinations 
thereof; including potato chips, potato crisps, vegetable 
chips, taro chips, crisps, pork snacks, beef snacks, soy-
based snacks, legume-based snacks and spreads, dips, 
cheese; snack mixes. 

األطعمــة الخفيفــة والرقائــق التــي أساســها البطاطــس ؛ األطعمــة الخفيفــة 
والرقائــق التــي أساســها الصويــا والبطاطــس؛ األغذيــة الخفيفــة والرقائــق 
ــرات؛  ــها المكس ــي أساس ــة الت ــة الخفيف ــار؛ األطعم ــها الخض ــي أساس الت
ــى بطاطــس  ــألكل التــي تتضــمّن أساســا عل ــة الجاهــزة ل ــة الخفيف األغذي
ورقائــق ،المكســرات ،مُنتَجــات البنــدق ،ِوالبــذور ،الخضــار والخلطــات 
ــات البطاطــس،  ــق البطاطــس ،مقرمش ــك رقائ ــي ذل ــا ف ــا؛ بم ــة منه المكون
ــات خفيفــة مــن لحــم  رقائــق الخضــار ،رقائــق القلقــاس ،مقرمشــات ، وجب
الخنزيــر ،وجبــات لحــم ِالبقــر الخفيفــة ،وجبــات خفيفــة مــن الصويــا، 
األغذيــة الخفيفــة واألكل القابــل للدهــن التــي أساســها البقوليــات،  

ــة  ــة الخفيف ــات األطعم ــة؛ خلط ــوس ،الجبن الغم

اشتراطات خاصة:حماية باللون االحمر واالصفر 

(184)

 

Date :15/01/2020 التاريخ: 2020/01/15 

Trademark No.:37541 العالمة التجارية رقم: 37541  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: PepsiCo, Inc.  .بإسم  : بيبسيكو ،إنك

Applicant Address :700 Anderson Hill Road, Purchase, 
N.Y. 10577, U.S.A.

العنــوان 700  : أندرســون هيــل روود ،بيورجيــس ،نيويــورك 
 ،10577الواليــات المتحــدة االمريكــة  
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Applicant for Correspondence:  Saba &Co.IP, Ramallah, 
El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, Tel 2989760 

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Ready to eat snack foods consisting primarily of grains, 
corn, cereal or combinations thereof, including corn 
chips, tortilla chips, pita chips, rice chips, rice cakes, 
rice crackers, crackers, pretzels, puffed snacks, popped 
popcorn, snack food dipping sauces; grain-based snack 
foods; bread snacks; corn-based snack foods and chips; 
flour-based snack foods and chips; bagel chips. 

األغذيــة الخفيفــة الجاهــزة لــألكل التــي تتكــوّن أساســا مــن الحبــوب، 
الــذرة ،الحبــوب أو المزيــج منهــا ،بمــا فــي ذلــك رقائــق الــذرة ،رقائــق 
التورتيــا ،رقائــق البيتــا ،رقائــق األرز ،كعــك األرز ،رقائــق األرز ،المقرمشــات، 
البســكويت المملــح علــى شــكل عقــدة ،األغذيــة الخفيفــة المنفوخــة، 
ــات  ــة الوجب ــة؛ أطعم ــات الخفيف ــس الوجب ــات غم ــع ،صلص ــار المفرق الفش
الخفيفــة التــي أساســها الحبــوب؛ األطعمــة الخفيفــة مــن الخبــز؛ األطعمــة 
الخفيفــة والرقائــق التــي أساســها الــذرة؛ الطعمــة الخفيفــة والرقائــق التــي 

ــز البيغــل  ــق خب ــق؛ رقائ أساســها الدقي

اشتراطات خاصة:حماية العامة باللون االحمر واالصفر

(185)

 

Date :15/01/2020 التاريخ: 2020/01/15 

Trademark No.:37544 العالمة التجارية رقم: 37544  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: Teriyak Food Products Company بإسم  : شركة ترياق للمنتجات الغذائية مساهمة خصوصية 

Applicant Address :Teriyak Food Products Company/ 
Bethlehem, Bet Tamer, opposite to Al Farouq School/ 
jawwal: 0598048305   

العنــوان  : شــركة تريــاق للمنتجــات الغذائيــة مســاهمة 
خصوصيــة / بيــت لحــم بيــت تعمــر مقابــل مدرســة الفــاروق/  

جــوال0598048305 :    

Applicant for Correspondence:  Teriyak Food Products 
Company/ Bethlehem, Bet Tamer, opposite to Al 
Farouq School/ jawwal: 0598048305

عنــوان التبليــغ :  شــركة تريــاق للمنتجــات الغذائيــة مســاهمة 
خصوصيــة / بيــت لحــم بيــت تعمــر مقابــل مدرســة الفــاروق/  

فلســطين جــوال0598048305 : 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Ajvar [preserved peppers] , Beans, preserved  , Butter   
, Cheese , Dates , Gherkins , Jams , Milk , Milk prod-
ucts , Olive oil for food  , Olives, preserved , Pickles , 
Raisins , Tomato purée

مخلــل الفلفــل الحــار ) فلفــل محفــوظ  ، (بقــول محفوظــة  ، زبــدة ،   جبنــة  
 ،تمــور ، بيــض ، خيــار مخلــل ، مربيــات ، حليــب ، منتجــات الحليــب ، زيــت 

زيتــون للطعــام ، زيتــون محفــوظ ، مخلــات ، زبيــب ، معجــون بنــدورة 

(186)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 
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Trademark No.:37545 العالمة التجارية رقم: 37545  

Class: 14 في الصنف: 14   

Applicant Name: SHENZHEN TONGCHUANG 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

بإسم  : شنزهن تونغتشوانغ تكنولوجي كو ،.إل تي دي.

Applicant Address :RM1230, DONGFANG TIANDE 
BUILDING, YIXIU NEW VILLAGE, LONGHUA 
NEW DIST., SHENZHEN      

العنــوان  : آر إم ،1230دونغفانــغ تيانــدي بيلدينــغ ،ييكســيو نيــو 
فيليــج ،لونغهــوا نيــو ديســتريكت ،شــنزهن ،الصيــن    

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

فلســطين  ،2389203ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clocks; Ingots of precious metals; Jewellery findings; 
Precious stones; Statuettes of precious metal; Straps 
for wristwatches; Sundials; Watch bands; Clock hands; 
Watch straps; Watches; Wristwatches.

ســاعات حائــط؛ ســبائك تشــكيل مــن معــادن نفيســة؛ خامــات المجوهــرات؛ 
أحجــار كريمــة؛ تماثيــل صغيــرة مــن معــادن نفيســة؛ ســيور لســاعات اليــد؛ 
ســاعات شمســية؛ ســوار ســاعات؛ عقــارب ســاعة؛ ســيور ســاعات؛ ســاعات 

يد.

(187)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37548 العالمة التجارية رقم: 37548  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: TAMIRA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم  : شــركة تاميــرا للمــواد الغذائيــة والتجــارة والصناعــة 
المغلفــة 

Applicant Address :INTIZAM MAH. ALTIPARMAK CAD. 
IPEK APT. NO: 42 / 6 OSMANGAZI, BURSA, TURKEY

ــاك ،الرقــم  العنــوان  : حــي إنتظــام ،شــارع ألتــي بارمــاك ،بنــاء :إيب
ــا   ــازي ،بورصــة ،تركي 42/ 6عثمــان غ

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building- al-nuzha street- ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
ــه-    ــرج االخضــر -شــارع النزهــة -رام الل ــارة الب ــد /عم اجنتــس لمت

ص ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers and 
Cake 

الحلويــات ،الشــوكوالتة ،البســكويت ،البســكويت ،البســكويت 
المحشــو والكعــك 
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(188)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37550 العالمة التجارية رقم: 37550  

Class: 34 في الصنف: 34   

Applicant Name: SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY 
CO.,LTD.  

بإسم  : شينزهين اي في بي اس تكنولوجي كو ،.ال تي دي.  

Applicant Address :Room 101, Building 69, Liantang 
Industrial Zone, Tangwei Community, Fenghuang 
Street,  Guangming New District Shenzhen CHINA 
518000 

العنــوان  : روم ،101 بيلدينــغ ،69 ليانتانــغ اندســتريال زون، 
تانغــوي كوميونيتــي ،فينغهوانــغ ســتريت ،غوانغمينــغ نيــو 

ديســتريكت شــينزهين الصيــن518000    

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه / ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; electronic cigarettes; cigarette tips; 
cigar  cases; mouthpieces for cigarette holders; pipe 
racks for tobacco pipes; cigarette cases; cigarillos; 
tobacco pipes;  cigars 

ســجائر تحتــوي علــى بدائــل تبــغ ليســت لغايــات طبيــة؛ ســجائر 
الكترونيــة؛ اطــراف ســجائر؛ علــب ســيجار؛ فوهات مباســم الســجائر؛ 
مناصــب غاييــن التبــغ؛ علــب ســجائر؛ ســيجاريلو) ســيجار رفيــع(؛ 

 غاييــن التبــغ؛ ســيجار 

  

(189)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37551 العالمة التجارية رقم: 37551  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: QTERMINALS  بإسم  : شركة كيوتيرمنلز

Applicant Address :P.O. Box: 11112 , Doha, Qatar العنوان  : ص.ب        ، 11112 الدوحة ،قطر  

                                     

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه -  ص 

ب 3800 البيــرة   فلســطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; business management; business adminis-
tration; office  functions،  Entertainment Services -  Pro-
duction of television  programs،  especially news،  doc-
umentaries،  sports and cultural  programs،  financial،  
 economic and political reports،  film production  services،  
news agency services،  news gathering and publishing   
 ،Management of commercial and industrial projects،  
management of ports and regulation of transport traffic 
 within ports،  Assistance in the management of business 
or industrial Advice for consumers (Commercial  infor-
mation and-)[consumer advice shop] ،  Assistance (Busi-
ness management-) ،  Auctioneering،  Commercial  infor-
mation agencies،  Commercial information and advice 
for consumers[consumer advice shop] ،   Commercial or 
industrial management assistance،  Communication me-
dia (Presentation of goods on-) ،  for  retail purposes،  Con-
sumers (Commercial information and advice for-)[con-
sumer advice shop] ،  Industrial  management assistance 
(Commercial or-) ،  Licensing of the goods and services 
of others (Commercial  administration of the—)  

خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه االعمــال وتفعيــل النشــاط 
المكتبــي ،خدمــات الدعايــة واالعــان التــي يتــم بثهــا عبــر القنــوات 
التلفزيونيــة ،خدمــات االعــان التلفزيونــي لألخريــن وخدمــات  االعــان 
التجــاري لألخريــن ،إدارة المشــاريع التجاريــة  والصناعيــة ،إدارة الموانــئ 
وتنظيــم حركــة النقــل داخــل الموانــئ ،المســاعدة فــي إدارة األعمــال 
التجاريــة أو الصناعيــة  للمســتهلكين) معلومــات تجاريــة (   ]مؤسســة ارشــاد 
المســتهلكين ،[المســاعدة   فــي   إدارة   األعمــال ،البيــع   بالمزاد   العلنــي ،وكاالت  
 االنبــاء   التجاريــة ،تقديــم المعلومــات التجاريــة والنصــح للمســتهلكين 
]مؤسســة ارشــاد المســتهلكين ،[المســاعدة  فــي  ادارة االعمــال  التجاريــة او 
الصناعيــة ،عــرض الســلع علــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، 
تقديــم المعلومــات التجاريــة والنصــح  للمســتهلكين] مؤسســة ارشــاد 
المســتهلكين ،[المســاعدة فــي  ادارة  االعمــال الصناعيــة والتجاريــة ،االدارة 

ــن  ــة باخري ــات الخاص ــلع والخدم ــص  الس ــة لترخي التجاري

(190)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37552 العالمة التجارية رقم: 37552  

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: QTERMINALS  بإسم  : شركة كيوتيرمنلز

Applicant Address :P.O. Box: 11112 , Doha, Qatar العنوان  : ص.ب        ، 11112 الدوحة ،قطر  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited/ green tower building/ al-
nuzha street/ ramallah  - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه -  ص 

ب 3800 البيــرة    فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Transport; packaging and storage of goods; travel ar-
rangement , Towing vehicles, ships and boats, Barge 
 transport, Boat rental , B 0023 Boat storage, B 0024 
Boat transport, Delivery of goods, Transport, Trans-
port  by pipeline, Truck rental, Warehouses (Rental of-), 
Warehousing  

النقــل وتغليــف وتخزيــن الســلع وتنظيــم الرحــات والســفر ،قطــر   أو  
ــوارب،  ــر   الق ــادل ، تأجي ــل   بالصن ــوارب ،النق ــر و الق ــات و البواخ ــر   المركب  ج
تخزيــن   القــوارب ،النقــل   بواســطة   القــوارب ،تســليم   البضائــع ، النقــل، 
النقــل   بواســطة   خطــوط   األنابيــب ،تأجيــر   الشــاحنات ،تأجيــر   المســتودعات، 

التخزيــن فــي المســتودعات 
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(191)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37553 العالمة التجارية رقم: 37553  

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Asharq News Services Ltd  بإسم  : الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

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

العنــوان  : وحــده ، 07 ، 06 ، 05 ، 04 الطابــق ، 4 ذا اكسشــانج 
 ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ، ص.ب ، 72148 .دبــي ، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
ــه/   ــة /رام الل ــارع النزه ــر / ش ــرج االخض ــارة الب ــد /عم ــس لمت اجنت

ص ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Providing news agencies services; Television; Radio 
 Broadcasting Station; Television &amp; Radio Broad-
casting  Via  Encrypted &amp; Open Channel 

تقديــم خدمــات وكاالت األنبــاء؛   محطــة البــث التلفزيونــي واإلذاعــي؛ البــث 
التلفزيونــي واإلذاعــي عبــر قنــاة مشــفرة ومفتوحــة 

(192)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37554 العالمة التجارية رقم: 37554  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Asharq News Services Ltd  بإسم  : الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

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

العنــوان  : وحــده ، 07 ، 06 ، 05 ، 04 الطابــق ، 4 ذا اكسشــانج 
 ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ، ص.ب ، 72148 .دبــي ، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه /ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Providing an online website comprising news, editorials 
and opinions concerning current events; providing  online 
information and news in the field of employment training; 
Publishing of Newspapers, Magazines &amp;  Periodicals 

توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يضــم أخبــار وافتتاحيــات وآراء بشــأن 
ــار علــى اإلنترنــت فــي مجــال  ــة؛ توفيــر المعلومــات واألخب األحــداث الجاري

التدريــب علــى العمــل؛ نشــر الصحــف والمجــات  والدوريــات 

(193)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37555 العالمة التجارية رقم: 37555  

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Asharq News Services Ltd  بإسم  : الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

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

العنــوان  : وحــده ، 07 ، 06 ، 05 ، 04 الطابــق ، 4 ذا اكسشــانج 
 ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ، ص.ب ، 72148 .دبــي ، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited/ green tower building / al-
nuzha street/ ramallah/ P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضر/شــارع النزهــة /رام اللــه / ص 

ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

تقديــم خدمــات وكاالت األنبــاء؛   محطــة البــث التلفزيونــي واإلذاعــي؛ البــث 
التلفزيونــي واإلذاعــي عبــر قنــاة مشــفرة ومفتوحــة 

(194)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37556 العالمة التجارية رقم: 37556  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Asharq News Services Ltd  بإسم  : الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

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

العنــوان  : وحــده ، 07 ، 06 ، 05 ، 04 الطابــق ، 4 ذا اكسشــانج 
 ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ، ص.ب ، 72148 .دبــي ، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited / green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر / شــارع النزهــة /رام اللــه - ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يضــم أخبــار وافتتاحيــات وآراء بشــأن 
ــار علــى اإلنترنــت فــي مجــال  ــة؛ توفيــر المعلومــات واألخب األحــداث الجاري

التدريــب علــى العمــل؛ نشــر الصحــف والمجــات  والدوريــات 

(195)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37557 العالمة التجارية رقم: 37557  

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Asharq News Services Ltd  بإسم  : الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

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

العنــوان  : وحــده ، 07 ، 06 ، 05 ، 04 الطابــق ، 4 ذا اكسشــانج 
 ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ، ص.ب ، 72148 .دبــي ، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building / al-nuzha street/ ramallah  - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه -  ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

تقديــم خدمــات وكاالت األنبــاء؛   محطــة البــث التلفزيونــي واإلذاعــي؛ البــث 
التلفزيونــي واإلذاعــي عبــر قنــاة مشــفرة ومفتوحــة 

(196)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37558 العالمة التجارية رقم: 37558  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Asharq News Services Ltd  بإسم  : الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

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

العنــوان  : وحــده ، 07 ، 06 ، 05 ، 04 الطابــق ، 4 ذا اكسشــانج 
 ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ، ص.ب ، 72148 .دبــي ، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة  
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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 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه - ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يضــم أخبــار وافتتاحيــات وآراء بشــأن 
ــار علــى اإلنترنــت فــي مجــال  ــة؛ توفيــر المعلومــات واألخب األحــداث الجاري

التدريــب علــى العمــل؛ نشــر الصحــف والمجــات  والدوريــات 

(197)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37559 العالمة التجارية رقم: 37559  

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Asharq News Services Ltd  بإسم  : الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

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

العنــوان  : وحــده ، 07 ، 06 ، 05 ، 04 الطابــق ، 4 ذا اكسشــانج 
 ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ، ص.ب ، 72148 .دبــي ، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street/ ramallah - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه - ص 

ب 3800 البيــرة   
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

تقديــم خدمــات وكاالت األنبــاء؛   محطــة البــث التلفزيونــي واإلذاعــي؛ 
البــث التلفزيونــي واإلذاعــي عبــر قنــاة مشــفرة ومفتوحــة 

(198)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37560 العالمة التجارية رقم: 37560  

Class: 41 في الصنف: 41   
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Applicant Name: Asharq News Services Ltd  بإسم  : الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة

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

العنــوان  : وحــده ، 07 ، 06 ، 05 ، 04 الطابــق ، 4 ذا اكسشــانج 
 ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ، ص.ب ، 72148 .دبــي ، اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited/ green tower building/ al-
nuzha street/ ramallah - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة /رام اللــه - ص 

ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يضــم أخبــار وافتتاحيــات وآراء بشــأن 
ــار علــى اإلنترنــت فــي مجــال  ــة؛ توفيــر المعلومــات واألخب األحــداث الجاري

التدريــب علــى العمــل؛ نشــر الصحــف والمجــات  والدوريــات 

(199)

 

Date :16/01/2020 التاريخ: 2020/01/16 

Trademark No.:37561 العالمة التجارية رقم: 37561  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: MOIEN HISHAM MAHMOUD 
FATAYER

بإسم  : معين هشام محمود فطاير

Applicant Address :MOIEN HISHAM MAHMOUD FATAYER/ 
Nablus / Zawata / Jabal Ajram / Mobile: 0568677672    

ــل  ــا / جب ــر /نابلــس / زوات ــود فطاي ــن هشــام محم ــوان  : معي العن
عجــرم / جــوال0568677672 :          

Applicant for Correspondence:  MOIEN HISHAM 
MAHMOUD FATAYER/ Nablus / Zawata / Jabal 
Ajram / Mobile: 0568677672 

عنــوان التبليــغ :  معيــن هشــام محمــود فطايــر /نابلــس / زواتــا/  
ــل عجــرم / جــوال0568677672 :       جب

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tahena الطحينية

(200)

 

Date :19/01/2020 التاريخ: 2020/01/19 
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Trademark No.:37562 العالمة التجارية رقم: 37562  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Advertising Plus Company For 
Advertising 

بإســم  : شــركة ادفرتايزنــج بلــس للدعايــة واالعــان مســاهمة 
خصوصيــة 

Applicant Address :Ramallah AL Irsal Business Center 
5th Floor

العنوان  : رام الله  االرسال عمارة بزنس ستنتر الطابق5  

Applicant for Correspondence:  Advocate Saleh 
Hafi/ Ramallah AL masayf Rimawi bulding 5thfloor / 
jawwal: 0599041494       

عنــوان التبليــغ :  المحامــي صالــح حافــي/ رام اللــه المصايــف عمــارة 
الريمــاوي الطابــق / 5 جــوال0599041494  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising  , Assistance (Business management ) , 
Managing or organizing exhibitions 

دعاية وإعان ، المساعدة في إدارة األعمال ، إدارة المعارض أو تنظيمها 

(201)

 

Date :19/01/2020 التاريخ: 2020/01/19 

Trademark No.:37563 العالمة التجارية رقم: 37563  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: TAYYAR INVESTMENT 
FINANSAL YINETIM ANONIM SIRKETI

بإسم   : تيار انفستمينت  فيننسال يونتيم أنونيم سيركيتي 

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

العنــوان  : أورغانيــز ســنايي بولجيســي .5 كاد رقــم  18 :مركــز- 
ــا.(     ــان) تركي كارام

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property/ Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ phone: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /نابلــس، 
ــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777 ــارة جاليري عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, choc-
olate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noo-
dles; pastries and bakery products based on flour; des-
serts 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 purpos-
es; condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, 
sauces (condiments), tomato sauce; yeast, 

قهــوة وكاكاو؛ مشــروبات أساســها قهــوة أو كاكاو؛ مشــروبات أساســها 
الشــوكوال؛ معكرونــة  ، فطائــر محشــوة ،   نودلــز) معكرونــة رقيقــة(؛ 
فطائــر ومنتجــات المخابــز   أساســها الدقيــق؛ حلويــات أساســها الدقيــق 
والشــوكوال؛ الخبــز ،ســيميت] خبــز تركــي علــى شــكل حلقــة مغطــاة ببــذور 
السمســم ، [بوتشــا] كعــك  تركــي ،[بيتــا) خبــز بلــدي ،(سندويشــات، 
ــه  ــي أساس ــى ترك ــاوة] حل ــك ، بق ــر ،كي ــة ،[فطائ ــات تركي ــر] معجن كتمي
عجيــن مغلفــة بشــراب [؛ كدايــف] حلــى تركــي أساســه عجيــن[؛ حلويــات 
أساســها عجيــن مغلفــة بشــراب؛ مهلبيــة ، كســترد ،كازانديبــي] مهلبيــة 
تركيــة ، [مهلبيــة األرز ، كيشــكول] مهلبيــة تركيــة [؛ عســل ، مــواد الصقــة 
تنتجهــا النحــل صالحــة لاســتهاك البشــري ،شــمع النحــل لألغــراض 
الغذائيــة ؛ توابــل للمــواد الغذائيــة ، فانيــا( منكهــة ،) البهــارات،  
الصلصــات) البهــارات ، (صلصــة بنــدورة؛ خميــرة ، مســحوق الخبيــز؛ دقيــق 
 ،ســميد ، نشــأ للطعــام ؛ ســكر ، مكعبــات الســكر ، ســكر مطحــون ؛ شــاي، 
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baking powder; flour, semolina, starch for food; sug-
ar, cube sugar, powdered sugar; tea, iced tea; confec-
tionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing 
gums; ice-cream, edible ices; salt; cereal-based snack 
food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cere-
als, processed wheat for human consumption, crushed 
barley for human consumption, processed oats for hu-
man consumption, processed rye for human consump-
tion, rice; molasses for food.

  شــاي مثلــج ؛ حلويــات ، الشــوكوال ،البســكويت ، مقرمشــات ، الويفــر ؛ 
علكــة ،آيــس كريــم ، مثلجــات صالحــة لــألكل ؛ ملــح؛ أطعمــة خفيفــة 
أساســها  الحبــوب  ، بوشــار ،شــوفان مجــروش ، رقائــق الــذرة ، حبــوب 
اإلفطــار ، قمــح معالــج لاســتهاك البشــري ، شــعير مســحوق لاســتهاك 
البشــري ، شــوفان معالــج لاســتهاك البشــري ، جــاودار معالــج لاســتهاك 

ــام. ــس الطع ــري ، األرز ؛ دب البش

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(202)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37566 العالمة التجارية رقم: 37566  

Class: 16 في الصنف: 16   

Applicant Name: Ideal Family Markets Company for 
the import and marketing of food and petty cash 

ــة الســتيراد وتســويق  ــة النموذجي بإســم  : شــركة اســواق العائل
ــات  ــة والنثري ــواد الغذائي الم

Applicant Address :jenin city - al basaten        العنوان  : جنين - حي البساتين

Applicant for Correspondence:  specialized consltnig 
for legal srevices company / her attorneys is mousa 
qadoura, alaa frihat / jenin city - hifa street/ tel: 
042433012

عنــوان التبليــغ :  الشــركة المختصــة االستشــارية للخدمــات 
القانونيــة - المحاميــان موســى قــدورة وعــاء فريحــات/ جنيــن-  

شــارع حيفــا /هاتــف042433012 :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Bibs of paper , blotters , toilet paper , towels of paper , 
hygienic paper , table , napkins of paper , paper napkins 
of paper for removing make - up , tablematsof , paper , 
tissues of paper for removing make - up , face towels of 
paper , napkins of paper for removing make - up , nap-
kins fof paper (table ) , table linen of paper , tablemats 
of paper , tissues of paper for removing make - up ,pa-
per wrapping paper . 

مرايــل مــن الــورق لألطفــال ، ورق نشــاف ، ورق صحــي ، ورق تواليــت،  
ــورق،   ــن ال ــل م ــورق ، منادي ــن ال ــه م ــف للوج ــورق ، مناش ــن ال ــف م مناش
مناديــل مــن الــورق إلزالــة مســتحضرات التجميــل ، مناديــل مــن الــورق 
للموائــد ، ورق ، بياضــات مــن الــورق للموائــد ، مفــارش ورقيــة ألوانــي 
ــف.   ــل ، ورق ل ــتحضرات التجمي ــة مس ــورق إلزال ــن ال ــل م ــدة ، منادي المائ

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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(203)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37567 العالمة التجارية رقم: 37567  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Ideal Family Markets Company for 
the import and marketing of food and petty cash 

ــة النموذجيــة الســتيراد و تســويق  بإســم  : شــركة أســواق العائل
المــواد الغذائيــة والنثريــات 

Applicant Address :jenin city - al basaten       العنوان  : جنين - حي البساتين

Applicant for Correspondence:  specialized consltnig 
for legal srevices company / her attorneys mousa 
qadoura , alaa frihat /  jenin city - hifa street/ tel: 
042433012

عنــوان التبليــغ :  الشــركة المختصــة االستشــارية للخدمــات 
القانونيــة -المحاميــان موســى قــدورة وعــاء فريحــات/  جنيــن-  

شــارع حيفــا / هاتــف042433012 :
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

macaroni , macaroons ( spatry ) , noodle , based preared 
meals , nodles , pastaspaghetti .

معكرونــة ، معكرونــة ) معجنــات ، ( دقيــق محضــر مــن النودلــز) المعكرونــة 
الرقيقــة ، ( نودلــز ) معكرونــة دقيــق ، ( معكرونــة ، ســباغيتي ) معكرونــة 

رفيعــة( 

(204)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37569 العالمة التجارية رقم: 37569  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Mohmmad Sa&apos;eed Abd AL 
Mawjood Ezrezar 

بإسم  : محمد سعيد عبدالموجود ازريزر 

Applicant Address :Hebron-Main Street العنوان  : الخليل - الشارع الرئيسي  

Applicant for Correspondence:  Bilal Kamal / 
Ramallah-AL Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi 
AL Sayarat AL Flstinee Bullding-  B.X 3903

ــارع  ــرفة -ش ــرة- الش ــه- البي ــال / رام الل ــال كم ــغ :  ب ــوان التبلي عن
جمــزو -بجانــب نــادي الســيارات / ص.ب3903 .

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Clothing for women and children, namely: Islamic 
Clothing, Veils .shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, 
blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses, 
suits, overalls,jumpers,vests,jackets,coats,parkas,pon-
chos,overcoats,rainwear
,Womsn&apos;s accessories,swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, box-
er shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, head-
bands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage 

مابــس للنســاء واالطفــال  ،وتحديــدا المابــس الشــرعيه ،الحجــاب، 
القمصــان ،قمصــان فوتــر  ،واق مــن المطــر  ،بايــز صــوف ،كنــزات ،خناقــات، 
شــورتات  ،مابــس رياضيــة ،بــدالت تمريــن ،جاكيتــات رســمية ،جاكيتــات 
رياضــة ،بناطيــل ،جينــزات  ،تنانيــر ،فســاتين ،اوفرهــوالت  ،فســتان طويــل، 
جاكيتــات ،معاطــف ،جاكيتــات مطــر  ،شــاالت لــف  ،معاطــف واقيــة،  
مابــس شــتاء ،االكسســوارت النســائية ،مابــس ســباحة ،مابــس ســباحة 
قطعتيــن ،بــدالت ســباحة  ،مابــس نــوم ،مابــس حمــام ،بيجامــات ،مابــس 
داخليــة  ،بناطيــل داخليــة طويلــة ،احزمــة  ،ربطــات عنــق  ،قبعــات  ،طاقيــة 
صيفيــة ،لفحــات ،ربطــات رأس  ،اغطيــة اذن ،ربطــات  معصــم  ،مريــول، 
جــوارب ،جــوارب محبوكــة  ،احذيــة ،احذيــة طويلــة  ،احذيــة للشــاطئ، 

ــب  ــواع الحقائ ــع ان ــل  ،جمي ــاالت بناطي ــوج ،كفــوف ،حم ــادل ،باب صن

(205)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37570 العالمة التجارية رقم: 37570  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Ugreen Group Limited  بإسم  : يوغرين غروب ليميتد

Applicant Address : 4/F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7, YuAn 
Zone, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua 
District,  Shenzhen, China

العنــوان  :  /4اف ،بانــت1 ،6 اف/6-اف ،بلــوك ،7 يــوان زون، 
غاوفينــغ كوميونيتــي ،داالنــغ ســتريت ،لونغهــوا ديســتريكت، 

شــينزهين ،الصيــن  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited/ GREEN TOWER 
BUILDING/al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــرة    البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer peripheral devices; data processing 
apparatus; materials for electricity mains [wires, 
cables]; USB  flash drives; power adapter; chargers for 
electric batteries; Mobile phone stand; Battery; cabinets 
for  loudspeakers; Earphones 

اجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر؛ أجهــزة معالجــة البيانــات؛ مــواد 
ــات[؛ مشــغل  ــار الكهربائــي] اســاك وكب مصــادر الرئيســية للتي
ومضــي لناقــل تتابعــي مشــترك؛ محــول طاقــة؛ شــواحن للبطاريــات 
الكهربائيــة؛  حامــل للهواتــف النقالــة؛ بطاريــات؛ كبائــن لمكبــرات 

ــماعات اذن  ــوت؛ س الص

(206)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37571 العالمة التجارية رقم: 37571  

Class: 30 في الصنف: 30   
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Applicant Name: LESAFFRE ET COMPAGNIE  بإسم  : ليسافره ات كومباغني

Applicant Address : 41, rue Etienne Marcel, 75001 
PARIS, France                    

العنوان  :   ,41رو اتيان مارسيل 75001 ,باريس ,فرنسا                     

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــرة    البي
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Yeast, baking powder, leaven, ferments for pastes, 
bread improvers, food flavourings and seasonings 

الخميــرة ،مســحوق الخبيــز ،خميــرة ،خمائــر للعجيــن ،محســنات 
الخبــز ،منكهــات وتوابــل للطعــام 

(207)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37572 العالمة التجارية رقم: 37572  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

                                     

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited green tower 
building/ al-nuzha street  - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي اجنتس 
لمتــد / عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب 3800 البيرة   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبــات ، اجهــزة النقــل البــري؛ الســيارات؛ قطــع وتجهيــزات 
المركبــات 

(208)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37573 العالمة التجارية رقم: 37573  
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Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green tower 
building / al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــرة    البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Transport of passengers in land vehicles; Intermedia-
tion between users for providing transport services in 
land  vehicles, escorting of travellers in land vehicles; 
Brokerage and information relating to land vehicle 
transport;  Chauffeur services in land vehicles; Infor-
mation in the field of road traffic; Travel-arrangement 
services;  Information relating to car pooling; Sharing 
or rental of land vehicles; Booking of transport by land 
and issuing  of tickets for transport by land; Information 
relating to the booking, issuing, withdrawing, changing 
and  refunding of tickets for journeys in land vehicles; 
Loaning, reservation and rental of land vehicles 

خدمــات نقــل الــركاب فــي المركبــات البريــة؛ الوســاطة بيــن المســتخدمين 
لتوفيــر خدمــات النقــل فــي المركبــات البريــة ونقــل المســافرين فــي 
ــة؛ خدمــات السمســرة والمعلومــات المتعلقــة بالنقــل فــي  ــات البري المركب
ــي  ــات ف ــة؛ معلوم ــات البري ــات الســائق فــي المركب ــة؛ خدم ــات البري  المركب
مجــال حركــة المــرور علــى الطــرق؛ خدمــات ترتيبــات الســفر؛ معلومــات 
متعلقــة باســتخدام الســيارات؛ اقتســام أو اســتئجار المركبــات  البريــة؛ 
حجــز النقــل عــن طريــق البــر واصــدار تذاكــر النقــل عــن طريــق البــر؛ 
معلومــات متعلقــة بالحجــز واالصــدار والســحب والتغييــر واســترداد تذاكــر 
الرحــات فــي المركبــات البريــة؛ اقتــراض وحجــز  واســتئجار المركبــات البريــة 

(209)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37574 العالمة التجارية رقم: 37574  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــرة    البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

(210)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 
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Trademark No.:37575 العالمة التجارية رقم: 37575  

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــرة    البي
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Transport of passengers in land vehicles; Intermediation
 between users for providing transport services in land
  vehicles, escorting of travellers in land vehicles; Brokerage
 and information relating to land vehicle transport;  Chauffeur
 services in land vehicles; Information in the field of road
 traffic; Travel-arrangement services;  Information relating to
 car pooling; Sharing or rental of land vehicles; Booking of
 transport by land and issuing  of tickets for transport by land;
 Information relating to the booking, issuing, withdrawing,
 changing and  refunding of tickets for journeys in land
 vehicles; Loaning, reservation and rental of land vehicles

خدمــات نقــل الــركاب فــي المركبــات البريــة؛ الوســاطة بيــن المســتخدمين 
لتوفيــر خدمــات النقــل فــي المركبــات البريــة ونقــل المســافرين فــي 
ــة؛ خدمــات السمســرة والمعلومــات المتعلقــة بالنقــل فــي  ــات البري المركب
ــي  ــات ف ــة؛ معلوم ــات البري ــات الســائق فــي المركب ــة؛ خدم ــات البري  المركب
مجــال حركــة المــرور علــى الطــرق؛ خدمــات ترتيبــات الســفر؛ معلومــات 
متعلقــة باســتخدام الســيارات؛ اقتســام أو اســتئجار المركبــات  البريــة؛ 
حجــز النقــل عــن طريــق البــر واصــدار تذاكــر النقــل عــن طريــق البــر؛ 
معلومــات متعلقــة بالحجــز واالصــدار والســحب والتغييــر واســترداد تذاكــر 
الرحــات فــي المركبــات البريــة؛ اقتــراض وحجــز  واســتئجار المركبــات البريــة 

(211)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37576 العالمة التجارية رقم: 37576  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/green 
tower building/ al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــرة    البي
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبــات ، اجهــزة النقــل البــري؛ الســيارات؛ قطــع وتجهيــزات 
المركبــات 
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(212)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37577 العالمة التجارية رقم: 37577  

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــرة    البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Transport of passengers in land vehicles; Intermedia-
tion between users for providing transport services in 
land  vehicles, escorting of travellers in land vehicles; 
Brokerage and information relating to land vehicle 
transport;  Chauffeur services in land vehicles; Infor-
mation in the field of road traffic; Travel-arrangement 
services;  Information relating to car pooling; Sharing 
or rental of land vehicles; Booking of transport by land 
and issuing  of tickets for transport by land; Information 
relating to the booking, issuing, withdrawing, changing 
and  refunding of tickets for journeys in land vehicles; 
Loaning, reservation and rental of land vehicles 

خدمــات نقــل الــركاب فــي المركبــات البريــة؛ الوســاطة بيــن المســتخدمين 
لتوفيــر خدمــات النقــل فــي المركبــات البريــة ونقــل المســافرين فــي 
ــة؛ خدمــات السمســرة والمعلومــات المتعلقــة بالنقــل فــي  ــات البري المركب
ــي  ــات ف ــة؛ معلوم ــات البري ــات الســائق فــي المركب ــة؛ خدم ــات البري  المركب
مجــال حركــة المــرور علــى الطــرق؛ خدمــات ترتيبــات الســفر؛ معلومــات 
متعلقــة باســتخدام الســيارات؛ اقتســام أو اســتئجار المركبــات  البريــة؛ 
حجــز النقــل عــن طريــق البــر واصــدار تذاكــر النقــل عــن طريــق البــر؛ 
معلومــات متعلقــة بالحجــز واالصــدار والســحب والتغييــر واســترداد تذاكــر 
الرحــات فــي المركبــات البريــة؛ اقتــراض وحجــز  واســتئجار المركبــات البريــة 

(213)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37578 العالمة التجارية رقم: 37578  

Class: 34 في الصنف: 34   

Applicant Name: British American Tobacco (Brands) 
Inc. 

بإسم  : بريتيش اميريكان توباكو) براندز (اينك. 

Applicant Address :251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington DE 19808-1674, United States of America

العنــوان 251  : ليتــل فولــز درايــف ،ســوت ،100 ويلمينغتــون دي 
اي1674 - ،19808الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigaril-
los; cigarette lighters; cigar lighters; matches; smok-
ers’ 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. 

الســجائر ،التبــغ الخــام او المصنــع ،التبــغ الــذي يلــف ذاتيــا ،تبــغ الغليــون، 
منتجــات التبــغ ،بدائــل التبــغ) ليســت الغــراض طبيــة ،(الســيجار والســيجار 
الصغيــر ،والعــات الســجائر ،والعــات الســيجار ،الكبريــت ،لــوازم المدخنيــن، 
ورق الســيجار وأنابيــب الســجائر وفاتــر الســجائر ،أدوات الجيــب للــف 
الســجائر ،ماكنــات تحمــل باليــد لحشــو التبــغ فــي االنابيــب الورقيــة، 
الســجائر االلكترونيــة ،ســوائل للســجائر االلكترونيــة ،منتجــات التبــغ 

ــخينها.  ــرض تس لغ

(214)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37579 العالمة التجارية رقم: 37579  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical preparations and over the counter phar-
maceutical preparations and products. 

المســتحضرات الصيدالنيــة والمســتحضرات والمنتجــات الصيدالنيــة 
التــي تبــاع دون وصفــة طبيــة. 

(215)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37580 العالمة التجارية رقم: 37580  

Class: 10 في الصنف: 10   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Netherlands العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Surgical and medical apparatus, devices and 
ins t ruments . 

األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 
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(216)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37581 العالمة التجارية رقم: 37581  

Class: 44 في الصنف: 44   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

توفيــر المعلومــات فــي مجــاالت المســتحضرات الصيدالنيــة واألدويــة 
واألجهــزة الطبيــة ومجــاالت الصحــة والعافيــة. 

(217)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37582 العالمة التجارية رقم: 37582  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical preparations and over the counter phar-
maceutical preparations and products. 

المســتحضرات الصيدالنيــة والمســتحضرات والمنتجــات الصيدالنيــة 
التــي تبــاع دون وصفــة طبيــة. 

(218)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37583 العالمة التجارية رقم: 37583  
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Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Downloadable software in the nature of a mobile ap-
plication for providing information on pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health and wellness. 

البرمجيــات القابلــة للتنزيــل علــى شــكل تطبيــق هواتــف يتضمــن 
ــزة  ــتحضرات الصيدالنيــة واألدويــة واألجه معلومــات فــي مجــاالت المس

الطبيــة ومجــاالت الصحــة والعافيــة. 

(219)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37584 العالمة التجارية رقم: 37584  

Class: 10 في الصنف: 10   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Surgical and medical apparatus, devices and instru-
ments. 

األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 

(220)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37585 العالمة التجارية رقم: 37585  

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  
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Applicant for Correspondence:  A.F. & R. SHEHADEH, 
LAW OFFICE / P.O. BOX 74, RAMALLAH 

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون  / ص.ب 
 ،74رام اللــه 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Providing online, non-downloadable software for 
providing and managing health and healthcare 
information; scientific research for medical purposes. 

توفيــر برمجيــات مباشــرة غيــر قابلــة للتنزيــل تهــدف إلــى توفيــر 
معلومــات عــن الصحــة والعنايــة الصحيــة وإدارتهــا؛ األبحــاث 

ــة.  ــداف طبي ــة أله العلمي

(221)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37586 العالمة التجارية رقم: 37586  

Class: 44 في الصنف: 44   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

توفيــر المعلومــات فــي مجــاالت المســتحضرات الصيدالنيــة واألدويــة 
واألجهــزة الطبيــة ومجــاالت الصحــة والعافيــة. 

(222)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37587 العالمة التجارية رقم: 37587  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 
فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical preparations and over the counter 
pharmaceutical preparations and products. 

المســتحضرات الصيدالنيــة والمســتحضرات والمنتجــات 
الصيدالنيــة التــي تبــاع دون وصفــة طبيــة. 

(223)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37588 العالمة التجارية رقم: 37588  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: SAID M. O. BINZAGR & 
PARTNERS CO. LTD(BINZAGR CO)

بإســم   : شــركة ســعيد محمــد عبيــد بــن زقــر وشــركاه 
المحدودة)شــركة بــن زقــر(

Applicant Address :P.O.BOX 54 JEDDAH 21411/ 
Kingdom of saudi arabia

العنوان  : ص.ب  54 جده /21411 المملكة العربية السعودية

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

فلســطين  ،2389203ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Edible oils الزيوت الصالحة لألكل

(224)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37589 العالمة التجارية رقم: 37589  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Downloadable software in the nature of a mobile ap-
plication for providing information on pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health and wellness. 

البرمجيــات القابلــة للتنزيــل علــى شــكل تطبيــق هواتــف يتضمــن 
ــزة  ــتحضرات الصيدالنيــة واألدويــة واألجه معلومــات فــي مجــاالت المس

الطبيــة ومجــاالت الصحــة والعافيــة. 
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(225)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37590 العالمة التجارية رقم: 37590  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   

75009 PARIS, FRANCE  75009باريس، فرنسا                                                                               

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Milk, milk products and their substitutes; milk powder; 
gelled, flavoured and whipped milk; milk-based desserts; 
yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; beverages com-
posed mainly of milk or milk products; milky beverages 
mainly made of milk; milky beverages comprising fruit; 
fermented plain or flavoured milky products; milk substi-
tutes of plant origin; substitutes for milk products made 
from plants or nuts; fruit or vegetable drinks composed 
mainly of milk products; compotes; fruit puree.

الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب المخثــر 
والمنكــه والمخفــوق؛ حلــوى أساســها الحليــب؛ اللبــن ،مشــروبات اللبــن؛ جبن 
الحلــوم؛ المشــروبات التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ 
مشــروبات الحليــب التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب؛ مشــروبات الحليــب 
التــي تشــتمل علــى الفواكــه؛ منتجــات الحليــب المخمــر الســادة أو المنكــه؛ 
بدائــل الحليــب مــن أصــل نباتــي؛ بدائــل لمنتجــات الحليــب مصنوعــة مــن 
النباتــات أو البنــدق؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات التــي تتألــف أساســاً 

مــن منتجــات الحليــب؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ هريــس فواكــه

(226)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37591 العالمة التجارية رقم: 37591  

Class: 10 في الصنف: 10   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Surgical and medical apparatus, devices and instru-
ments. 

األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 
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(227)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37592 العالمة التجارية رقم: 37592  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   

75009 PARIS, FRANCE  75009باريس، فرنسا                                                                               

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit or 
vegetable juices; fruit or vegetable drinks; lemonades; 
sodas; sorbet drinks; preparation for making beverag-
es; syrups for drinks; alcohol-free fruit or vegetable ex-
tracts; alcohol-free drinks; plant-based beverages; veg-
etable beverages except substitutes for milk products.

 :مــاء مقطــر أو فــوار) ميــاه معدنيــة أو غيــر معدنيــة(؛ عصائــر الفواكــه 
أو الخضــراوات؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات؛ الليموناضــة؛ مــاء 
ــر فاكهــة مركــز  الصــودا؛ شــربات؛ مســتحضرات لعمــل المشــروبات؛ عصي
لعمــل المشــروبات؛ خاصــات الفواكــه أو الخضــراوات الخاليــة مــن الكحــول؛ 
ــروبات  ــات؛ مش ــها النبات ــروبات أساس ــول؛ مش ــن الكح ــة م ــروبات خالي مش

ــب ــات الحلي ــل منتج ــدا بدائ ــا ع ــراوات فيم الخض

(228)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37593 العالمة التجارية رقم: 37593  

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Providing online, non-downloadable software for pro-
viding and managing health and healthcare informa-
tion; scientific research for medical purposes. 

توفيــر برمجيــات مباشــرة غيــر قابلــة للتنزيــل تهــدف إلــى توفيــر معلومــات 
عــن الصحــة والعنايــة الصحيــة وإدارتهــا؛ األبحــاث العلميــة ألهــداف طبيــة. 
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(229)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37594 العالمة التجارية رقم: 37594  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   

75009 PARIS, FRANCE  75009باريس، فرنسا                                                                               

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Milk, milk products and their substitutes; milk pow-
der; gelled, flavoured and whipped milk; milk-based 
desserts; yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; 
beverages composed mainly of milk or milk products; 
milky beverages mainly made of milk; milky beverag-
es comprising fruit; fermented plain or flavoured milky 
products; milk substitutes of plant origin; substitutes for 
milk products made from plants or nuts; fruit or vege-
table drinks composed mainly of milk products; com-
potes; fruit puree.

الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب المخثــر 
والمنكــه والمخفــوق؛ حلــوى أساســها الحليــب؛ اللبــن ،مشــروبات اللبــن؛ جبن 
الحلــوم؛ المشــروبات التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ 
مشــروبات الحليــب التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب؛ مشــروبات الحليــب 
التــي تشــتمل علــى الفواكــه؛ منتجــات الحليــب المخمــر الســادة أو المنكــه؛ 
بدائــل الحليــب مــن أصــل نباتــي؛ بدائــل لمنتجــات الحليــب مصنوعــة مــن 
النباتــات أو البنــدق؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات التــي تتألــف أساســاً 

مــن منتجــات الحليــب؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ هريــس فواكــه

(230)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37595 العالمة التجارية رقم: 37595  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann
75009 PARIS, FRANCE

العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   
 75009باريس، فرنسا                                                                               

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Milk, milk products and their substitutes; milk pow-
der; gelled, flavoured and whipped milk; milk-based 
desserts; yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; 
beverages composed mainly of milk or milk products; 
milky beverages mainly made of milk; milky beverag-
es comprising fruit; fermented plain or flavoured milky 
products; milk substitutes of plant origin; substitutes for 
milk products made from plants or nuts; fruit or vege-
table drinks composed mainly of milk products; com-
potes; fruit puree

الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب المخثــر 
والمنكــه والمخفــوق؛ حلــوى أساســها الحليــب؛ اللبــن ،مشــروبات اللبــن؛ جبن 
الحلــوم؛ المشــروبات التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ 
مشــروبات الحليــب التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب؛ مشــروبات الحليــب 
التــي تشــتمل علــى الفواكــه؛ منتجــات الحليــب المخمــر الســادة أو المنكــه؛ 
بدائــل الحليــب مــن أصــل نباتــي؛ بدائــل لمنتجــات الحليــب مصنوعــة مــن 
النباتــات أو البنــدق؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات التــي تتألــف أساســاً 

مــن منتجــات الحليــب؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ هريــس فواكــه

(231)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37596 العالمة التجارية رقم: 37596  

Class: 44 في الصنف: 44   

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم  : أن .في .أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان  : كلوسترسترات 5349 ،6 آيه  بي  ،أوس ،هولندا  

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

عنــوان التبليــغ :  عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون / ص.ب،74  
رام اللــه 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

توفيــر المعلومــات فــي مجــاالت المســتحضرات الصيدالنيــة واألدويــة 
واألجهــزة الطبيــة ومجــاالت الصحــة والعافيــة. 

(232)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37597 العالمة التجارية رقم: 37597  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann
75009 PARIS, FRANCE

العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   
 75009باريس، فرنسا                                                                               

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

فلســطين  ،2389203ص.ب219  
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit or 
vegetable juices; fruit or vegetable drinks; lemonades; 
sodas; sorbet drinks; preparation for making beverag-
es; syrups for drinks; alcohol-free fruit or vegetable ex-
tracts; alcohol-free drinks; plant-based beverages; veg-
etable beverages except substitutes for milk products.

ــه أو  ــر الفواك ــة(؛ عصائ ــر معدني ــة أو غي ــاه معدني ــوار) مي ــر أو ف ــاء مقط م
الخضــراوات؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات؛ الليموناضــة؛ مــاء الصــودا؛ 
شــربات؛ مســتحضرات لعمــل المشــروبات؛ عصيــر فاكهــة مركــز لعمــل 
المشــروبات؛ خاصــات الفواكــه أو الخضــراوات الخاليــة مــن الكحــول؛ 
ــروبات  ــات؛ مش ــها النبات ــروبات أساس ــول؛ مش ــن الكح ــة م ــروبات خالي مش

ــب ــات الحلي ــل منتج ــدا بدائ ــا ع ــراوات فيم الخض

(233)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37598 العالمة التجارية رقم: 37598  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   

75009 PARIS, FRANCE  75009باريس، فرنسا                                                                               

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

فلســطين  ،2389203ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit or 
vegetable juices; fruit or vegetable drinks; lemonades; 
sodas; sorbet drinks; preparation for making beverag-
es; syrups for drinks; alcohol-free fruit or vegetable ex-
tracts; alcohol-free drinks; plant-based beverages; veg-
etable beverages except substitutes for milk products.

 :مــاء مقطــر أو فــوار) ميــاه معدنيــة أو غيــر معدنيــة(؛ عصائــر الفواكــه 
أو الخضــراوات؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات؛ الليموناضــة؛ مــاء 
ــر فاكهــة مركــز  الصــودا؛ شــربات؛ مســتحضرات لعمــل المشــروبات؛ عصي
لعمــل المشــروبات؛ خاصــات الفواكــه أو الخضــراوات الخاليــة مــن الكحــول؛ 
ــروبات  ــات؛ مش ــها النبات ــروبات أساس ــول؛ مش ــن الكح ــة م ــروبات خالي مش

ــب ــات الحلي ــل منتج ــدا بدائ ــا ع ــراوات فيم الخض

(234)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37599 العالمة التجارية رقم: 37599  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   

75009 PARIS, FRANCE  75009باريس، فرنسا                                                                               
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Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Milk, milk products and their substitutes; milk powder; 
gelled, flavoured and whipped milk; milk-based desserts; 
yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; beverages 
composed mainly of milk or milk products; milky bever-
ages mainly made of milk; milky beverages comprising 
fruit; fermented plain or flavoured milky products; milk 
substitutes of plant origin; substitutes for milk products 
made from plants or nuts; fruit or vegetable drinks com-
posed mainly of milk products; compotes; fruit puree.

الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب المخثــر 
والمنكــه والمخفــوق؛ حلــوى أساســها الحليــب؛ اللبــن ،مشــروبات اللبــن؛ جبن 
الحلــوم؛ المشــروبات التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ 
مشــروبات الحليــب التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب؛ مشــروبات الحليــب 
التــي تشــتمل علــى الفواكــه؛ منتجــات الحليــب المخمــر الســادة أو المنكــه؛ 
بدائــل الحليــب مــن أصــل نباتــي؛ بدائــل لمنتجــات الحليــب مصنوعــة مــن 
النباتــات أو البنــدق؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات التــي تتألــف أساســاً 

مــن منتجــات الحليــب؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ هريــس فواكــه

(235)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37600 العالمة التجارية رقم: 37600  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   

75009 PARIS, FRANCE  75009باريس، فرنسا                                                                               

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

فلســطين  ،2389203ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit or 
vegetable juices; fruit or vegetable drinks; lemonades; 
sodas; sorbet drinks; preparation for making beverag-
es; syrups for drinks; alcohol-free fruit or vegetable 
extracts; alcohol-free drinks; plant-based beverages; 
vegetable beverages except substitutes for milk products

 :مــاء مقطــر أو فــوار) ميــاه معدنيــة أو غيــر معدنيــة(؛ عصائــر الفواكــه 
أو الخضــراوات؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات؛ الليموناضــة؛ مــاء 
ــر فاكهــة مركــز  الصــودا؛ شــربات؛ مســتحضرات لعمــل المشــروبات؛ عصي
لعمــل المشــروبات؛ خاصــات الفواكــه أو الخضــراوات الخاليــة مــن الكحــول؛ 
ــروبات  ــات؛ مش ــها النبات ــروبات أساس ــول؛ مش ــن الكح ــة م ــروبات خالي مش

ــب ــات الحلي ــل منتج ــدا بدائ ــا ع ــراوات فيم الخض

(236)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 
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Trademark No.:37601 العالمة التجارية رقم: 37601  

Class: 16 في الصنف16   : 

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

بإســم  : شــركة ســعد الديــن وشــركاه لتجــارة المــواد الغذائيــة,  
ــم562153361  المســجلة تحــت رق

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

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ tel: 09/2383777

ــس،  ــة الفكرية،نابل ــرة للملكي ــراس أتي ــركة ف ــغ :  ش ــوان التبلي عن
عمــارة جاليريــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff pack-
aging, Advertisement boards of paper or cardboard, Al-
manacs, Conical paper Bags, Bags [envelopes, pouch-
es] of paper or plastics, for packaging, Greeting cards, 
Note books, Packing paper, Paper, Pencils, Pens, Plac-
ards of paper or cardboard, Adhesive bands for house-
hold purposes, Printed publications.

أوراق مصنوعــة مــن الــورق و الباســتيك لتغليــف األطعمة،لوحــات 
إعانــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى ،تقاويــم ،أكيــاس ورقيــة مخروطيــة، 
أكيــاس) مغلفــات وأجربــة (مــن الــورق او الباســتيك للتعبئــة ،بطاقــات 
تهنئة،دفاتــر ،ورق تغليــف، ورق ، أقــام رصــاص ،أقــام حبــر ،إعانــات مــن 
ــة،  ــراض المنزلي ــة لاغ ــات ، اشــرطة الصق ــوى ،مطبوع ــورق المق ــورق أو ال ال

منشــورات مطبوعــة.

(237)

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37602 العالمة التجارية رقم: 37602  

Class: 16 في الصنف: 16   

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

بإســم  : شــركة ســعد الديــن وشــركاه لتجــارة المــواد الغذائيــة,  
ــم562153361  المســجلة تحــت رق

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

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ tel: 09/2383777

ــس،  ــة الفكرية،نابل ــرة للملكي ــراس أتي ــركة ف ــغ :  ش ــوان التبلي عن
عمــارة جاليريــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packag-
ing, Advertisement boards of paper or cardboard, Alma-
nacs, Conical paper Bags, Bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging, Greeting cards, Handker-
chiefs of paper, Note books, Packing paper, Paper, Pencils, 
Pens, Placards of paper or cardboard, Printed matter, Ad-
hesive bands for household purposes, Printed publications.

أوراق مصنوعــة مــن الــورق و الباســتيك لتغليــف األطعمة،لوحــات إعانــات 
ــورق المقــوى ،تقاويــم ،أكيــاس ورقيــة مخروطيــة ،أكيــاس  ــورق أو ال مــن ال
)مغلفــات وأجربــة (مــن الــورق او الباســتيك للتعبئــة ،بطاقــات تهنئــة، 
ــر،  ــام حب ــام رصــاص ،أق ــف،ورق ،أق ــر،ورق تغلي ــورق ،دفات ــن ال ــل م منادي
إعانــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى ،مطبوعــات ،اشــرطة الصقــة لاغــراض 

المنزليــة ،منشــورات مطبوعــة.               
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Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37603 العالمة التجارية رقم: 37603  

Class: 16 في الصنف: 16   

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

بإســم  : شــركة ســعد الديــن وشــركاه لتجــارة المــواد الغذائيــة,  
ــم562153361  المســجلة تحــت رق

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

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ tel: 09/2383777

ــس،  ــة الفكرية،نابل ــرة للملكي ــراس أتي ــركة ف ــغ :  ش ــوان التبلي عن
عمــارة جاليريــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff pack-
aging, Advertisement boards of paper or cardboard, Al-
manacs, Conical paper Bags, Bags [envelopes, pouch-
es] of paper or plastics, for packaging, Greeting cards, 
Note books, Packing paper, Paper, Pencils, Pens, Plac-
ards of paper or cardboard, Printed matter, Adhesive 
bands for household purposes, Printed publications.

أوراق مصنوعــة مــن الــورق و الباســتيك لتغليــف األطعمة،لوحــات إعانــات 
ــورق المقــوى ،تقاويــم ،أكيــاس ورقيــة مخروطيــة ،أكيــاس  ــورق أو ال مــن ال
)مغلفــات وأجربــة (مــن الــورق او الباســتيك للتعبئــة ،بطاقــات تهنئــة، 
دفاتــر،ورق تغليــف،ورق ،أقــام رصــاص ،أقــام حبــر ،إعانــات مــن الــورق أو 
الــورق المقــوى ،مطبوعــات ،اشــرطة الصقــة لاغــراض المنزليــة ،منشــورات 

مطبوعــة.
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Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37604 العالمة التجارية رقم: 37604  

Class: 16 في الصنف: 16   

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

بإســم  : شــركة ســعد الديــن وشــركاه لتجــارة المــواد الغذائيــة,  
ــم562153361  المســجلة تحــت رق
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Applicant Address :Trading center, Nablus, Palestine       العنوان  : المركز التجاري ,نابلس ,فلسطين

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ tel: 09/2383777

ــس،  ــة الفكرية،نابل ــرة للملكي ــراس أتي ــركة ف ــغ :  ش ــوان التبلي عن
عمــارة جاليريــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff pack-
aging, Advertisement boards of paper or cardboard, Al-
manacs, Conical paper Bags, Bags [envelopes, pouch-
es] of paper or plastics, for packaging, Greeting cards, 
Handkerchiefs of paper, Note books, Packing paper, 
Paper, Pencils, Pens, Placards of paper or cardboard, 
Printed matter, Adhesive bands for household purposes, 
Printed publications.

أوراق مصنوعــة مــن الــورق و الباســتيك لتغليــف األطعمة،لوحــات إعانــات 
مــن الــورق أو الــورق المقــوى  ،تقاويــم ،أكيــاس ورقيــة مخروطيــة ،أكيــاس 
)مغلفــات وأجربــة (مــن الــورق او الباســتيك للتعبئــة ،بطاقــات تهنئــة، 
ــر،  ــام حب ــام رصــاص ،أق ــف،ورق ،أق ــر،ورق تغلي ــورق ،دفات ــن ال ــل م منادي
إعانــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى ،مطبوعــات ،اشــرطة الصقــة لاغــراض 

المنزليــة ،منشــورات مطبوعــة.               

(240)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37605 العالمة التجارية رقم: 37605  

Class: 16 في الصنف: 16   

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

بإســم  : شــركة ســعد الديــن وشــركاه لتجــارة المــواد الغذائيــة,  
ــم562153361  المســجلة تحــت رق

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

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property/ Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ tel: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /نابلــس، 
ــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777 ــارة جاليري عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff pack-
aging, Advertisement boards of paper or cardboard, Al-
manacs, Conical paper Bags, Bags [envelopes, pouch-
es] of paper or plastics, for packaging, Greeting cards, 
Handkerchiefs of paper, Note books, Packing paper, 
Paper, Pencils, Pens, Placards of paper or cardboard, 
Printed matter, Adhesive bands for household purposes, 
Printed publications.

أوراق مصنوعــة مــن الــورق و الباســتيك لتغليــف األطعمة،لوحــات إعانــات 
ــورق المقــوى ،تقاويــم ،أكيــاس ورقيــة مخروطيــة ،أكيــاس  ــورق أو ال مــن ال
)مغلفــات وأجربــة (مــن الــورق او الباســتيك للتعبئــة ،بطاقــات تهنئــة، 
ــر،  ــام حب ــام رصــاص ،أق ــف،ورق ،أق ــر،ورق تغلي ــورق ،دفات ــن ال ــل م منادي
إعانــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى ،مطبوعــات ،اشــرطة الصقــة لاغــراض 

المنزليــة ،منشــورات مطبوعــة.
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(241)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37606 العالمة التجارية رقم: 37606  

Class: 16 في الصنف: 16   

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

بإســم  : شــركة ســعد الديــن وشــركاه لتجــارة المــواد الغذائيــة,  
ــم562153361  المســجلة تحــت رق

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

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ tel: 09/2383777

ــس،  ــة الفكرية،نابل ــرة للملكي ــراس أتي ــركة ف ــغ :  ش ــوان التبلي عن
عمــارة جاليريــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff pack-
aging, Advertisement boards of paper or cardboard, Al-
manacs, Conical paper Bags, Bags [envelopes, pouch-
es] of paper or plastics, for packaging, Greeting cards, 
Handkerchiefs of paper, Note books, Packing paper, 
Paper, Pencils, Pens, Placards of paper or cardboard, 
Printed matter, Adhesive bands for household purposes, 
Printed publications.

أوراق مصنوعــة مــن الــورق و الباســتيك لتغليــف األطعمة،لوحــات إعانــات 
ــورق المقــوى ،تقاويــم ،أكيــاس ورقيــة مخروطيــة ،أكيــاس  ــورق أو ال مــن ال
)مغلفــات وأجربــة (مــن الــورق او الباســتيك للتعبئــة ،بطاقــات تهنئــة، 
ــر،  ــام حب ــام رصــاص ،أق ــف،ورق ،أق ــر،ورق تغلي ــورق ،دفات ــن ال ــل م منادي
إعانــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى ،مطبوعــات ،اشــرطة الصقــة لاغــراض 

المنزليــة ،منشــورات مطبوعــة.

(242)

 

Date :20/01/2020 التاريخ: 2020/01/20 

Trademark No.:37607 العالمة التجارية رقم: 37607  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Allayth Development Company بإسم  : شركة الليث لانماء

Applicant Address :Jenen       العنوان  : جنين



164 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Applicant for Correspondence:  Advocate NaserHijjawi 
- Nablus - haifa street - near court/ tel: 09/2395167

عنــوان التبليــغ :  مكتــب المحامــي ناصــر حجــاوي -نابلــس - شــارع 
حيفــا - قــرب المحكمــة / هاتــف09 :/2395167

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Beers, mineraland aerated waters and ither non-alco-
holic beverages and fruit juices, seltzer water, table 
waters, water seltzer,syrups and other preparations for 
making beverages.

البيــرة) شــراب الشــعير(والمياه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا من المشــروبات 
غيــر الكحوليــة ، مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــة وعصائــر الفواكــة غيــر 
كحوليــة ،مــاء معدنــي فــوار وميــاه الشــرب الصحيةوميــاه طبيعيــة فــوارة،  

شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمــل المشــروبات.

(243)

 

Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37609 العالمة التجارية رقم: 37609  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: Mr. Tarek Kudsi Alattar  بإسم  : السيد طارق قدسي العطار

Applicant Address :Syria – Damascus – Alhalboni – 
Near Alhalboni Mosque

العنوان  : سوريا - دمشق - الحلبوني - قرب مسجد الحلبوني  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية/ بيت ساحور - ص.ب182  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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 

ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــة ،مســتحضرات صحي ــة وبيطري مســتحضرات صيدالني
مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لإلســتعمال الطبــي أو البيطــري وأغذيــة للرضــع 

واألطفــال ،مكمــات للحميــة الغذائيــة لإلنســان والحيــوان 

(244)

 

Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37610 العالمة التجارية رقم: 37610  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: Xinyi Automobile Parts (Wuhu) Co., 
Ltd 

بإسم  : كسينيي أوتوموبيل بارتس) ووهو (كو ،.ليمتد. 

Applicant Address :Economic and Technological 
Development Zone, Wuhu, Anhui Province, P.R.China                   

العنــوان  : إيكونوميــك آنــد تيكنولوجيــكال ديفلوبمنــت زون، 
ووهــو ،أنهــوي بروفينــس ،جمهوريــة الصيــن الشــعبية                     
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Applicant for Correspondence:  JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  - State of Palestine/ B.X 21

عنــوان التبليــغ :  جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ــة  ص.ب21   –دول

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

clutches for land vehicles; windscreens; windshield 
wipers; doors for vehicles; rearview mirrors; windows 
for vehicles; anti-theft devices for vehicles; upholstery 
for vehicles; horns for vehicles; signal arms for vehi-
cles; sun-blinds adapted for automobiles. 

قابضــات) كلتشــات (للمركبــات البريــة؛ زجــاج المركبــات األمامــي؛ مســاحات 
زجــاج المركبــات األمامــي؛ أبــواب للمركبــات؛ مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ نوافــذ 
للمركبــات؛ أجهــزة ضــد ســرقة المركبــات؛ أثــاث المركبــات؛ أبــواق للمركبــات؛ 

أدرع إشــارة للمركبــات؛ حاجبــات شمســية للســيارات. 

(245)

 

Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37611 العالمة التجارية رقم: 37611  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: UNILUMIN GROUP CO., LTD  بإسم  : يونيلومين غروب كو ،.ليمتد

Applicant Address :112 Yongfu Rd., Qiaotou Village, 
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen 518103 China                   

ــاون،  ــغ ت ــدج ،فويون ــو فيل ــو آر دي ،.كياوت ــوان 112  : يونغف العن
بــاوان ديســتريكت ،شــينزهين 518103 الصيــن                     

Applicant for Correspondence:  JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  - State of Palestine/ B.X 21

عنــوان التبليــغ :  جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ــة  ص.ب21   –دول

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

neon signs; light dimmers [regulators], electric; elec-
tronic notice boards; control panels [electricity]; flash-
ing lights (luminous signals); electronic bulletin boards; 
phototube; traffic-light apparatus [signalling devices]; 
fluorescent screens; signs, luminous; LED display 
screens; signal lanterns; electronic indicator boards; 
semi-conductor devices. 

ــات  ــات[؛ لوحــات إعان ــي] منظم ــات للضــوء الكهرب ــون؛ خافت إشــارات الني
إلكترونيــة؛ ألــواح تحكــم] كهربــاء[؛ أضــواء وامضــة) اشــارات مضيئــة(؛ 
لوحــات إعانــات إلكترونيــة؛ الصمــام الضوئــي؛ أجهــزة إشــارات المــرور 
)أجهــزة التأشــير(؛ شاشــات فلوريــة) فلورســنت(؛ الافتــات ،المضيئــة؛  
شاشــة عــرض بلوريــة؛ مصابيــح نقالــة لإلشــارة؛ لوحــات مؤشــرات إلكترونية؛ 

ــات.  ــباه الموص ــزة أش أجه

(246)

 

Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37612 العالمة التجارية رقم: 37612  

Class: 11 في الصنف: 11   

Applicant Name: UNILUMIN GROUP CO., LTD  بإسم  : يونيلومين غروب كو ،.ليمتد

Applicant Address :112 Yongfu Rd., Qiaotou Village, 
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen 518103 China

ــاون،  ــغ ت ــدج ،فويون ــو فيل ــو آر دي ،.كياوت ــوان 112  : يونغف العن
بــاوان ديســتريكت ،شــينزهين 518103 الصيــن  
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Applicant for Correspondence:  JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  - State of Palestine B.X. 21

عنــوان التبليــغ :  جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ــة  ص.ب21 . فلســطين  –دول

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

miners&apos; lamps; spotlight; lamps; light diffusers; 
lighting apparatus for vehicles; apparatus for lighting; 
standard lamps; lighting apparatus and installations; 
aquarium lights; diving lights; lights for vehicles; light 
bulbs; luminous tubes for lighting; street lamps; appara-
tus for stage lighting; electric torches; fluorescent tube. 

مصابيــح عمــال المناجــم؛ جهــاز ضــوء مركــز؛ مصابيــح؛ وســائل نشــر 
الضــوء؛ أجهــزة إنــارة للمركبــات؛ أجهــزة إضــاءة؛ مصابيــح قياســية؛ أجهــزة 
وتركيبــات إنــارة؛ مصابيــح إنــارة ألحــواض تربيــة األحيــاء  المائيــة؛ مصابيــح 
ــة؛  ــارة المضيئ ــب اإلن ــح لإلضــاءة؛ أنابي ــات؛ مصابي الغــوص؛ أضــواء للمركب
مصابيــح الشــوارع؛ أجهــزة ألضــاءة المنصــة؛ مصابيــح كهربيــة؛ أنبــوب 

ــوري.  فل

(247)

 

Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37613 العالمة التجارية رقم: 37613  

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

العنــوان  : فلــور ،13 رينبــو ســيتي شــوبينغ مــول 2 أوف تشــاينا 
ريسورســز ،نمبــر ،68 .كينغهــي ميــدل ســتريت ،هايديــان 

ديســتريكت ،بكيــن ،الصيــن  

Applicant for Correspondence:  JEHAD ALI Ghrayeb HASAN 
BANI ODEH  - State of Palestine / TAMMUN/ B.X. 21

عنــوان التبليــغ :  جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ــة /  ص.ب21.   –دول

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Notebook computers; Computers; Computer pro-
grams, 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 arti-
ficial intelligence; Wearable computers; Computer soft-
ware platforms, recorded or downloadable; Download-
able graphics for mobile phones; Computer peripheral 
devices; Interactive touch screen terminals; Computer 
screen saver software, recorded or downloadable; En-
coded electronic identification bracelets; Smart band; 
Tablet computers; Encoded identification bracelets, 
magnetic; Mouse pads; Mouse[computer peripheral]; 
Photo printers; Computer bags; Electronic card read-
ers; Computer keyboards; USB flash drives; Applica-
tion software for cellular phones, downloadable; Ink jet 
printers; Smartwatches (data processing); Download-
able ring tones for mobile phones; Smartglasses (data 
processing); Electronic pocket translators; Pedometers; 
Apparatus to check franking; Cash registers; Mecha-
nisms for coin-operated apparatus; Dictating machines;

مفكــرة فــي شــكل كمبيوتــر صغيــر؛ أجهــزة كمبيوتــر؛ برامــج كمبيوتــر 
ــر  ــة للتنزيــل[؛ برمجيــات كمبيوت ــر] برمجيــات قابل مســجلة؛ برامــج كمبيوت
مســجًّلة؛ منشــورات إلكترونيــة قابلــة للتفريــغ؛ برامــج ألعــاب كمبيوتــر 
مســجلة؛ خراطيــش الحبــر ،شــاغرة ،للطابعــات وآالت النســخ؛ ملفــات صوريــة 
قابلــة للتنزيــل؛ الروبوتــات بالــذكاء االصطناعــي؛ كمبيوتــرات ملبوســة؛ 
منصــات برامــج الكمبيوتــر المســجلة أو المحمولــة؛ رســومات قابلــة للتحميــل 
للهواتــف المحمولــة؛ أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر؛ محطــات شاشــات 
تفاعليــة تعمــل باللمــس؛ برمجيــات للحفــاظ علــى شاشــة الكمبيوتــر 
ــرائط  ــفرة؛ ش ــة المش ــة اإللكتروني ــاور الهوي ــل؛ أس ــة للتنزي ــجلة و قبل مس
ذكيــة؛ أجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي؛ أســاور تحديــد مشــفرة ،المغناطيســي؛ 
لبــادات الفــأرة؛ فــأرة) ملحــق كمبيوتــر(؛ طابعــات الصــور؛ حقائــب كمبيوتــر؛ 
قارئــات البطاقــات اإللكترونيــة؛ لوحــات مفاتيــح ألجهــزة الكمبيوتــر؛ 
مشــغل ومضــي لناقــل تتابعــي مشــترك؛ تطبيقــات البرمجيــات للهواتــف 
الخلويــة القابلــة للتنزيــل؛ الطابعــات النافثــة للحبــر؛ ســاعات ذكيــة 
ــارات  ــة؛ نظ ــف النقال ــل للهوات ــة لاتنزي ــات قابل ــات(؛ نغم ــة البيان )معالج
ذكيــة) معالجــة البيانــات(؛ أجهــزة ترجمــة إلكترونيــة جيبيــة؛ عــدادات 
ــات  ــد؛ آلي ــة؛ آالت تســجيل النق الخطــى؛ أجهــزة فحــص الدمغــات البريدي
لألجهــزة التــي تعمــل بقطــع النقــد؛ آالت إمائيــة؛ صــور مجســمة؛ محــددات 
أطــراف المابــس؛ آالت أقتــراع؛ جهــاز التعــرف علــى الوجــه؛ آالت تصويــر 
]فوتوغرافيــة وإلكتروســتاتية وحراريــة[؛ مقاييــس الحمامــات؛ مقيــاس 
الدهــون فــي الجســم لألغــراض المنزليــة؛ مقاييــس؛ لوحــات إعانــات 

إلكترونيــة؛ عصــى الســيلفي للهواتــف المحمولــة؛
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Holograms; Hemline markers; Voting machines; Lottery 
machine; Facial recognition device; Photocopiers[photo-
graphic, 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; Cellular phones; Mobile phone holders for 
vehicles; Telecommunication apparatus in the form of 
jewellery; Cases for cellular phones; Covers for cellular 
phones; Cell phone straps; Protective films adapted for 
cellular phones; Network routers; SIM cards; Cabinets 
for loudspeakers; Video monitors; Virtual reality head-
sets; Portable media players; Audio-and video-receivers; 
Wearable video display monitors; Headsets; Camcorders; 
Rearview cameras for vehicles; Driving recorder; Touch 
screen pens; Learning machines; Television apparatus; 
Sound recording apparatus; Set-top boxes; Digital pho-
to frames; Selfie-sticks [hand-held monopods]; Cameras 
[photography]; Connected bracelets [measuring instru-
ments]; Audiovisual teaching apparatus; Teaching robots; 
Air analysis apparatus; Thermometers, not for medical 
purposes; Hygrometers; Optical apparatus and instru-
ments; USB cables; Materials for electricity mains [wires, 
cables]; Semi-conductors; Conductors, electric; Electric 
sockets; Sensors; Temperature sensors; Switches, elec-
tric; Power adapters; Electrical adapters; Change-over 
switches for telecommunication apparatus; Remote con-
trol apparatus; Remote controls for household purposes; 
Optical fibers [light conducting filaments]; Heat regulat-
ing apparatus; Lightning rods; Electrolysers; Fire extin-
guishing apparatus; Radiological apparatus for industri-
al purposes; Protection devices for personal use against 
accidents; Protective masks; Protective helmets; Goggles; 
Theft prevention installations, electric; Alarms; Biomet-
ric fingerprint door locks; Electric door bells; Eyeglass-
es; Sunglasses; Batteries, electric; Chargers for electric 
batteries; Power bank [rechargeable batteries]; Wireless 
charger; Animated cartoons; Egg-candlers; Dog whistles; 
Decorative magnets; Electrified fences; Electronic collars 
to train animals; Portable remote controls for kick-up 
block; Electronic watchbands for heath monitoring that 
communicate real-time data to other electronic devices; 
Wearable communications apparatus; Wearable digital 
electronic devices capable of providing access to the 
internet; Wearable smart devices; Personal digital assis-
tants in the shape of a watch; Wearable activity trackers; 
Refrigerator magnet; Measuring instruments; Measuring 
devices, electric; Electronic chips; Multimedia projectors; 
Weighing apparatus and instruments; Counters; Comput-
er hardware; Downloadable music files; Peepholes for 
doors; Video screens; Simulators for the steering and con-
trol of vehicles; Automatic indicators of low pressure in 
vehicle tires; Stands for photographic apparatus; Bicycle 
helmets; Automated teller machines [ATM].

حامــات الهواتــف المحمولــة؛ ســاعات ذكيــة علــى شــكل هواتــف؛ أجهــزة 
ــة؛  ــع والماحــة اإللكتروني ــد المواق ــي؛ أجهــزة وأدوات تحدي النظــام الداخل
الهواتــف الخلويــة؛ حامــات الهواتــف المحمولــة للســيارات؛ أجهــزة 
اإلتصــال علــى شــكل مجوهــرات؛ حــاالت للهواتــف الخلويــة؛ أغطيــة 
للهواتــف الخلويــة؛ أطــواق للهواتــف النقالــة؛ اغلفــة واقيــة للهواتــف 
الخلويــة؛ جهــاز توجيــه الشــبكة) راوتــر(؛ بطاقــات الســيم؛ كبائــن لمكبــرات 
الصــوت؛ شاشــات الفيديــو؛ ســماعات الواقــع اإلفتراضــي؛ مشــغات 
وســائط محمولــة؛ أجهــزة اســتقبال الصــوت والفيديــو؛ شاشــات عــرض 
ــة  ــرات الرؤي ــو؛ كامي ــرات فيدي ــماعات؛ كامي ــا؛ س ــن ارتداؤه ــو يمك الفيدي
الخلفيــة للســيارات؛ مســجل القيــادة؛ أقــام تعمــل باللمــس؛ آالت التعلــم؛ 
ــي؛  ــتقبال إلكترون ــاز إس ــوت؛ جه ــجيل الص ــزة تس ــون؛ جه ــزة تلفزي أجه
إطــارات الصــور الرقميــة؛ عصــى الســيلفي للتصويــر؛ كاميــرات] للتصويــر 
ــة] أدوات القيــاس[؛ أجهــزة تعليــم ســمعية  الفوتوغرافــي[؛ أســاور متصل
وبصريــة؛ روبوتــات التعليــم؛ أجهــزة تحليــل الهــواء؛ ثيرمومتــرات) موازيــن 
حــرارة (ليســت لغايــات طبيــة؛ أجهــزة قيــاس رطوبــة الجــو؛ أجهــزة وأدوات 
بصريــة؛ كابــات يــو اس بــي؛ مــواد ألنابيــب الكهربــاء] األســاك والكابــات[؛ 
شــبه موصــات؛ موصــات كهربائيــة؛ مقابــس كهربائيــة؛ جهــاز إســتقبال؛ 
أجهــزة استشــعار الحــرارة؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ محــوالت الطاقــة؛ محــوالت 
كهربائيــة؛ مفاتيــح التغييــر فــي أجهــزة االتصــاالت الســلكية والاســلكية؛ 
ــاف  ــة؛ ألي ــراض المنزلي ــد لألغ ــن بع ــم ع ــد؛ التحك ــن بع ــم ع ــزة تحك أجه
توصيــل الضــوء] أليــاف بصريــة[؛ أجهــزة تنظيــم الحــرارة؛ قضبــان مانعــة 
للبــرق؛ أجهــزة تحليــل كهربائــي؛ أجهــزة إطفــاء الحريــق؛ أجهــزة إشــعاعية 
لألغــراض الصناعيــة؛ أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث لاســتخدام الشــخصي؛ 
أقنعــة واقيــة؛ خــوذ واقيــة؛ نظــارات؛ أجهــزة كهربائيــة لمنــع الســرقة؛ 
أجهــزة إنــذار؛ أقفــال األبــواب بالبصمــة البيومتريــة؛ أجــراس كهربائيــة 
ــة؛ أجهــزة شــحن  ــواب؛ نظــارات؛ نظــارات شمســية؛ بطاريــات كهربائي لألب
ــاحن  ــحن[؛ ش ــة للش ــات قابل ــة] بطاري ــك الطاق ــة؛ بن ــات الكهربائي البطاري
الســلكي؛ صــور كرتونيــة متحركــة؛ شــمعدانات فحــص البيــض؛ صفــارات 
للــكاب؛ مغناطيــس ديكــور؛ ســياجات مكهربــة؛ أطــواق إلكترونيــة لتدريــب 
الحيوانــات؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد محمولــة؛ أطــواق المراقبــة اإللكترونية 
ــى األجهــزة  ــة الصحــة التــي تنقــل البيانــات فــي الوقــت الفعلــي إل لمراقب
ــة  ــزة إلكتروني ــداؤه؛ أجه ــن ارت ــال يمك ــاز االتص ــرى؛ جه ــة األخ اإللكتروني
رقميــة يمكــن ارتداؤهــا قــادرة علــى توفيــر الوصــول إلــى اإلنترنــت؛ أجهــزة 
ــع  ــى شــكل ســاعة؛ أجهــزة تتب ذكيــة يمكــن ارتداؤهــا؛ مســاعد رقمــي عل
النشــاط يمكــن ارتداؤهــا؛ مغناطيــس الثاجــة؛ أدوات قيــاس؛ أدوات 
قيــاس كهربائيــة؛ رقاقــات الكترونيــة؛ أجهــزة عــرض الوســائط المتعــددة؛ 
ــة  ــيقية قابل ــات موس ــر؛ ملف ــزاء الكمبيوت ــدادات؛ أج أجهــزة وأدوات وزن؛ ع
للتنزيــل؛ ثقــب رنانــة لألبــواب؛ شاشــات فيديــو؛ أجهــزة تمثيليــة للقيــادة 
والتحكــم بالمركبــات؛ مؤشــرات تلقائيــة للضغــط المنخفــض فــي إطــارات 
ــات؛  ــوذات الدراج ــي؛ خ ــر الفوتوغراف ــزة التصوي ــب ألجه ــيارات؛ مناص الس

ماكينــات الصــراف اآللــي.
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Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37615 العالمة التجارية رقم: 37615  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17 Boulevard Haussmann, 75009 
Paris, FRANCE 

العنوان 17  : بولفار هوسمان 75009,باريس ,فرنسا

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property/ Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا -عم -شــارع رفيدي

فلســطين  ،2389203ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit 
or vegetable juices; fruit or vegetable drinks; lemon-
ades; sodas; sorbet drinks; preparation for making bev-
erages; syrups for drinks; alcohol-free fruit or vegetable 
extracts; alcohol-free drinks; plant-based beverages; 
vegetable beverages except substitutes for milk prod-
ucts.

ــه أو  ــر الفواك ــة(؛ عصائ ــر معدني ــة أو غي ــاه معدني ــوار) مي ــر أو ف ــاء مقط م
الخضــراوات؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات؛ الليموناضــة؛ مــاء الصــودا؛ 
شــربات؛ مســتحضرات لعمــل المشــروبات؛ عصيــر فاكهــة مركــز لعمــل 
المشــروبات؛ خاصــات الفواكــه أو الخضــراوات الخاليــة مــن الكحــول؛ 
ــروبات  ــات؛ مش ــها النبات ــروبات أساس ــول؛ مش ــن الكح ــة م ــروبات خالي مش

ــب ــات الحلي ــل منتج ــدا بدائ ــا ع ــراوات فيم الخض
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Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37616 العالمة التجارية رقم: 37616  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann العنوان 17  : بولفار هوسمان                                                                                   

75009 PARIS, FRANCE  75009باريس، فرنسا                                                                               

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property/ Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا -عم -شــارع رفيدي

فلســطين  ،2389203ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Milk, milk products and their substitutes; milk pow-
der; gelled, flavoured and whipped milk; milk-based 
desserts; yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; 
beverages composed mainly of milk or milk products; 
milky beverages mainly made of milk; milky beverag-
es comprising fruit; fermented plain or flavoured milky 
products; milk substitutes of plant origin; substitutes for 
milk products made from plants or nuts; fruit or vege-
table drinks composed mainly of milk products; com-
potes; fruit puree.

الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب المخثــر 
والمنكــه والمخفــوق؛ حلــوى أساســها الحليــب؛ اللبــن ،مشــروبات اللبــن؛ جبن 
الحلــوم؛ المشــروبات التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ 
مشــروبات الحليــب التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب؛ مشــروبات الحليــب 
التــي تشــتمل علــى الفواكــه؛ منتجــات الحليــب المخمــر الســادة أو المنكــه؛ 
بدائــل الحليــب مــن أصــل نباتــي؛ بدائــل لمنتجــات الحليــب مصنوعــة مــن 
النباتــات أو البنــدق؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات التــي تتألــف أساســاً 

مــن منتجــات الحليــب؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ هريــس فواكــه
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Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37617 العالمة التجارية رقم: 37617  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17 Boulevard Haussmann, 75009 
Paris, FRANCE 

العنوان 17  : بولفار هوسمان 75009,باريس ,فرنسا

Applicant for Correspondence:   SMAS Intellectual 
Property / Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
- -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب 219 تلفــون رقــم09 -

  2389202فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit or 
vegetable juices; fruit or vegetable drinks; lemonades; 
sodas; sorbet drinks; preparation for making beverag-
es; syrups for drinks; alcohol-free fruit or vegetable ex-
tracts; alcohol-free drinks; plant-based beverages; veg-
etable beverages except substitutes for milk products.

ــه أو  ــر الفواك ــة(؛ عصائ ــر معدني ــة أو غي ــاه معدني ــوار) مي ــر أو ف ــاء مقط م
الخضــراوات؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات؛ الليموناضــة؛ مــاء الصــودا؛ 
شــربات؛ مســتحضرات لعمــل المشــروبات؛ عصيــر فاكهــة مركــز لعمــل 
المشــروبات؛ خاصــات الفواكــه أو الخضــراوات الخاليــة مــن الكحــول؛ 
ــروبات  ــات؛ مش ــها النبات ــروبات أساس ــول؛ مش ــن الكح ــة م ــروبات خالي مش

ــب ــات الحلي ــل منتج ــدا بدائ ــا ع ــراوات فيم الخض
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Date :22/01/2020 التاريخ: 2020/01/22 

Trademark No.:37618 العالمة التجارية رقم: 37618  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann
75009 PARIS, FRANCE

العنوان 17  : بولفار هوسمان 75009 / باريس /فرنسا                                                             
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Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property/ Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا -عم -شــارع رفيدي

 ،2389203ص.ب219 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Milk, milk products and their substitutes; milk pow-
der; gelled, flavoured and whipped milk; milk-based 
desserts; yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; 
beverages composed mainly of milk or milk products; 
milky beverages mainly made of milk; milky beverag-
es comprising fruit; fermented plain or flavoured milky 
products; milk substitutes of plant origin; substitutes for 
milk products made from plants or nuts; fruit or vege-
table drinks composed mainly of milk products; com-
potes; fruit puree.

الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب المخثــر 
والمنكــه والمخفــوق؛ حلــوى أساســها الحليــب؛ اللبــن ،مشــروبات اللبــن؛ جبن 
الحلــوم؛ المشــروبات التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ 
مشــروبات الحليــب التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب؛ مشــروبات الحليــب 
التــي تشــتمل علــى الفواكــه؛ منتجــات الحليــب المخمــر الســادة أو المنكــه؛ 
بدائــل الحليــب مــن أصــل نباتــي؛ بدائــل لمنتجــات الحليــب مصنوعــة مــن 
النباتــات أو البنــدق؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات التــي تتألــف أساســاً 

مــن منتجــات الحليــب؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ هريــس فواكــه

(252)

 

Date :23/01/2020 التاريخ: 2020/01/23 

Trademark No.:37621 العالمة التجارية رقم: 37621  

Class: 7 في الصنف: 7   

Applicant Name: Promedia Company For Electrical 
And Household Appliances 

بإسم  : شركة بروميديا لألجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية 

Applicant Address :Jenin Yamoun العنوان  : جنين اليامون  

Applicant for Correspondence:  Attorney Mahmoud 
Ramadan / Nablus - Sufyan Street - Antar Building/ 
JAWWAL: 0598648320 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي محمــود رمضــان / نابلــس شــارع ســفيان  
عمــارة عنتــر /جــوال0598648320  : 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Machines and machine tools  motors and engines    ex-
cept for land vehicles     machine coupling and transmis-
sion components    except for land vehicles     agricul-
tural implements other than hand  operated  incubators 
for eggs  Automatic vending machines. 

آالت وعــدد آليــة ،محــركات ومكائــن    عــدا مــا كان منهــا للمركبــات البريــة    
 ،قارنــات آليــة وعناصــر نقــل الحركــة    عــدا مــا كان منهــا للمركبــات البريــة    
 ،معــدات زراعيــة    عــدا مــا يــدار باليــد ،    أجهــزة تفقيــس البيــض    آالت 

بيــع أوتوماتيــة. 
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Date :23/01/2020 التاريخ: 2020/01/23 

Trademark No.:37622 العالمة التجارية رقم: 37622  

Class: 11 في الصنف: 11   
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Applicant Name: Promedia Company For Electrical 
And Household Appliances 

بإسم  : شركة بروميديا لألجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية 

Applicant Address :Jenin ALYamoun                                        العنوان  : جنين اليامون

Applicant for Correspondence:  Attorney Mahmoud 
Ramadan/ Nablus - Sufyan Street - Antar Building/ 
JAWWAL: 0598648320 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي محمــود رمضــان / نابلــس شــارع ســفيان  
عمــارة عنتــر  / جــوال0598648320 : 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

أجهــزة لإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــو والتبريــد والتجفيــف 
والتهويــة وإمــداد الميــاه واألغــراض الصحيــة. 

(254)

 

Date :26/01/2020 التاريخ: 2020/01/26 

Trademark No.:37624 العالمة التجارية رقم: 37624  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: ABU ZENEH FOR CANDIES AND 
SWEETS

بإسم  : شركة أبو زينة للسكاكر والحلويات

Applicant Address :ABU ZENEH FOR CANDIES 
AND SWEETS/  HEBRON TAFFOUH   

العنــوان  : شــركة أبــو زينــة للســكاكر والحلويــات /الخليــل اول 
ــوح      ــق تف طري

Applicant for Correspondence:  ABU ZENEH FOR 
CANDIES AND SWEETS/  HEBRON TAFFOUH

ــو زينــة للســكاكر والحلويــات /الخليــل  عنــوان التبليــغ :  شــركة أب
اول طريــق تفــوح 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

sherbets ices شراب مثلجات
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Date :26/01/2020 التاريخ: 2020/01/26 

Trademark No.:37625 العالمة التجارية رقم: 37625  

Class: 30 في الصنف: 30   
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Applicant Name: ABU ZENEH FOR CANDIES AND 
SWEETS

بإسم  : شركة أبو زينة للسكاكر والحلويات

Applicant Address :ABU ZENEH FOR CANDIES 
AND SWEETS/  HEBRON TAFFOUH   

العنــوان  : شــركة أبــو زينــة للســكاكر والحلويــات /الخليــل اول 
ــوح      ــق تف طري

Applicant for Correspondence:  ABU ZENEH FOR 
CANDIES AND SWEETS/  HEBRON TAFFOUH

ــو زينــة للســكاكر والحلويــات /الخليــل  عنــوان التبليــغ :  شــركة أب
اول طريــق تفــوح 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

sharbets(ices) شراب) مثلجات(
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Date :26/01/2020 التاريخ: 2020/01/26 

Trademark No.:37626 العالمة التجارية رقم: 37626  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name:  Beauty Trade for import and 
distribution Company

بإسم  : شركة بيوتي تريد لاستيراد والتوزيع 

Applicant Address :Ramallah Al-Bireh Al-Mansour 
Street, Saadallah Atwa Building   

العنوان  : رام الله البيرة شارع المنصور عمارة سعد الله عطوة     

Applicant for Correspondence:  Ramallah Al-Bireh Al-
Mansour Street, Saadallah Atwa Building

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه البيــرة شــارع المنصــور عمــارة ســعد اللــه 
ة  عطو

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Shampoos  , Dry shampoos    شامبو ، مستحضرات الشامبو الجاف

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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Date :26/01/2020 التاريخ: 2020/01/26 

Trademark No.:37627 العالمة التجارية رقم: 37627  

Class: 35 في الصنف: 35   
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Applicant Name: AHMAD FADEL ALQAWASMEH بإسم  : احمد فضل محمد القواسمة

Applicant Address :AHMAD FADEL ALQAWASMEH/  
HEBRON- WADI ABU KTAYLEH/ TEL: 0598988662   

العنــوان  : الخليــل واد ابــو كتيلــة بالقــرب مــن ديــوان الهيمونــي/ 
جــوال0598988662 :    

Applicant for Correspondence:  AHMAD FADEL 
ALQAWASMEH/  HEBRON- WADI ABU KTAYLEH/ 
TEL: 0598988662

عنــوان التبليــغ :  الخليــل واد ابــو كتيلــة بالقــرب مــن ديــوان 
الهيمونــي /جــوال0598988662 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

ADVERTISING AGENCIES MODELING FOR PRO-
MOTION

دعايــة واعــان/ وكاالت الدعايــة واالعــان واجــراء اعمــال الدعايــة واالعــان/ 
خدمــات اعــداد نمــاذج الدعايــة واالعــان 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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Date :26/01/2020 التاريخ: 2020/01/26 

Trademark No.:37630 العالمة التجارية رقم: 37630  

Class: 7 في الصنف: 7   

Applicant Name: Jaffa general trading company بإسم  : شركة يافا للتجارة العامة

Applicant Address :Nablus - old rujep street        العنوان  : نابلس – شارع روجيب القديم

Applicant for Correspondence:  nablus- sufyan street - 
antar builing -jawal : 059648320

عنــوان التبليــغ :  نابلــس - شــارع ســفيان - عمــارة عنتــر جــوال 
فلســطين  0598648320

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Soft drink manufacturing machines,Soda water man-
ufacturing devices, Ventilation devices,Air con-
densers,Air extraction machines,Alternating current 
generators],Electric whisk,Whisking machines,Electro-
mechanical machines for preparing beverages,Bicycle 
generators,Fan Blade Holders [Machine Parts],
Household electric mixers,Bottle Covering Ma-
chines,Bottle filling machines, Bottle washing ma-
chines,Bread cutting machines,Electric can openers,
Machines and electrical appliances for shampooing car-
pets],Corrosive, Oven dross sieves [machines]],Acety-
lene cleaning devices,Electrical cleaning machines 
and devices,Coal cutting machines,Coffee grinders 
other than hand-operated,Coin operated washers,Au-
tomated assemblies for boiler shells, Air brushes for 
coloring,Pneumatic machines,Pneumatic sprinklers 
to extrude mastics,Pneumatic machines,Pneumatic 
pumps,Compressors for refrigerators], Steam capac-
itors [Machine Parts],Condensation facilities,Pneu-
matic control switches for machines, motors and ma-
chines,Corn peeling machines],

آالت تصنيــع المشــروبات الغازيــة ,أجهــزة تصنيــع الميــاه الغازيــة, 
ــار  ــدات التي ــواء ,مول ــفط اله ــة ,االت ش ــات هوائي ــة , مكثف ــزة تهوي أجه
المتــردد ,خفاقــات كهربائيــة ,آالت خفــق ,آالت كهروميكانيكيــة لتحضيــر 
المشــروبات ,مولــدات للدراجــات الهوائيــة ,حامــات ريــش المــراوح 
]أجــزاء آالت [,خاطــات كهربائيــة لألغــراض المنزليــة ,آالت تغطيــة 
القواريــر ,آالت تعبئــة القواريــر ,آالت غســل القواريــر  ,آالت تقطيــع الخبــز, 
فتاحــات كهربائيــة للعلــب ,آالت وأجهــزة كهربائيــة لغســل الســجاد 
بالشــامبو  [,ممخضــات ,مناخــل خبــث األفــران] آالت     [[,أجهــزة تنظيــف 
باألســيتيلين ,آالت وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة ,آالت تقطيــع الفحــم, 
مطاحــن قهــوة بخــاف التــي تــدار باليــد       ,غســاالت تعمــل بقطــع النقــد, 
مجمعــات آليــة لقشــور المراجــل ,فراشــي هوائيــة للتلويــن ,مكائــن تــدار 
ــن  ــق المعاجي ــوط لبث ــواء المضغ ــدار باله ــات ت ــوط ,مرش ــواء المضغ باله
المصطكاويــة ,آالت تــدار بالهــواء المضغــوط ,مضخــات تُدار بالهــواء 
المضغــوط ,ضاغطــات للثاجــات [,مكثفــات بخــار] أجــزاء آالت منشــآت 
تكثيــف ,مفاتيــح تحكــم تــدار بالهــواء المضغــوط لــآلالت والمحــركات 
ــرازات القشــدة عــن الحليــب ,مجــارش/   ــذرة [,ف والمكائــن ,آالت تقشــير ال
مطاحــن كهربائيــة منزليــة ,آالت جــرش ,مولــدات التيــار ,أجهــزة كهربائيــة 
لســحب الســتائر [,أجهــزة قطــع بالقــوس الكهربائــي ,آالت قطــع ,مزيــات 
شــحوم] آالت غســاالت صحــون ,أجهــزة ســحق ,آالت التخلــص مــن النفايــات 
]الفضــات آالت توزيــع أوتوماتيكيــة ,أقفــال كهربائيــة لألبــواب [ ,مفاتيــح 

ــواب, ــة لألب كهربائي
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Cream separators for milk,Household electric grinders 
/ grinders,Jerash machines,Current generators,Electric 
blinds,Arc cutting devices,Cutting machines,Degreas-
ers [machinery]],Dishwashers,Crushing devices,Waste 
disposal machines [waste],Automatic dispensers,Elec-
tric door locks],Switchgear for doors,Dust removal 
equipment for cleaning purposes, Electric genera-
tors,Pastry making machines,Arc cutting devices,Elec-
tric hammers,Filling machines,Flour making ma-
chines,Food processors [Electric],Electric fruit juices 
for household purposes,Galvanizing machines, Waste 
disposal machines,Gas-powered flashlights,Gearbox-
es other than those used for land vehicles,Gears for 
knitting looms,Current generators,Electricity gener-
ators,Electric glue guns,Grain peelers,Grain separa-
tors,Human or vegetable turning machines],Household 
grinders / grinders,Grinding machines,Electric glue 
guns,Pistols for spraying paints, A hand-held number 
other than that hand-managed,High pressure washers, 
Cranes],Looms for sewing clothes t],Corn and grain 
peelingmachines,Hydraulic door switches and locks 
[Machine Parts],Ironing machines,Electric kitchen 
machines,Kneading machines,Knitting machines,Elec-
tric knives,Knives for lawn mowers,Knives[Ma-
chineParts],Labelingmachines,Perforatingmachines,-
Contemporary,Meat choppers [machinery]],Milking 
Cup Absorbent Cups [Suction Cups],Grinding ma-
chines,Household Mills [other than hand-operated],Mills 
[machinery],The millstones,Mining excavators,Mineral 
water manufacturing machines,Mining machinery,Mix-
ers [machines],Mixing machines,Electric can open-
ers,Packaging machines,Wax parquet floor polishes, 
electric R.,Pepper mills other than hand operated,Sand-
ing machines and machines [Electric],Straightening 
presses,Printers,Rollers for printing machines,Adhesive 
bands for rollers,Rollers [machine parts],Crushers [ma-
chines],Automatic winding devices,Chamfering ma-
chines,Rivet machines,Rollers,Rotary printers,Portable 
rotary steam presses for textiles,Sewing machines],Elec-
tric shoe polishing machines,Electric welding devices 
g,Electric irons welding,Gas irons for welding,Welding 
lights),Lesson machines,Ratchet mallets,Electric can 
openers],Parts attached to vacuum cleaners to spread 
perfumes and antiseptics,Vacuum cleaner bags,Vacu-
um cleaner hoses,Vacuum cleaners],Vehicle washing 
equipment],Vulcanization devices,Truck cranes,Wash-
ing machines,Vehicle washing equipment,Washers,-
Coin operated washers,Washing machines [for wash-
ing clothes],Waste milling machines,Waste disposal 
machines,Waste disposal machines,Water heaters [ma-
chine parts],Water separation tanks,Electric machines 
and devices for grinding or polishing with wax,Electric 
welding devices,,Arc welding machines,Gas-powered 
welding devices,Electric welding machines,Winding 
wrapping machines,Squeezing machines for washing,

معــدات إزالــة الغبــار لغايــات التنظيــف ,مولــدات كهربائيــة ,آالت 
تصنيــع معاجيــن لــألكل ,أجهــزة قطــع بالقــوس الكهربائــي ,مطــارق 
كهربائيــة ,آالت تعبئــة ,آالت تصنيــع الطحيــن ,معالجــات أغذيــة 
ــة,  ــةم آالت غلفن ــراض المنزلي ــة لألغ ــه كهربائي ــر فواك ــة [عصائ ]كهربائي
آالت التخلــص مــن الفضــات .مشــاعل نفــخ تعمــل بالغــاز ,صناديــق 
مســننات بخــاف المســتخدمة فــي المركبــات البريــة ,مســننات ألنــوال 
ــاء ,مسدســات غــراء كهربائيــة,  الحياكــة ,مولــدات التيــار ,مولــدات الكهرب
ــروات[,  ــرط الخض ــر أو خ ــوب, ة آالت بش ــرازات حب ــوب ,ف ــير الحب آالت تقش
مطاحــن / مجــارش كهربائيــة لألغــراض المنزليــة ,آالت طحــن ,مسدســات 
ــات ,عــدد تحمــل باليــد بخــاف  غــراء كهربائيــة ,مسدســات لــرش الدهان
التــي تــدار يدويــا ً,,غســاالت عاليــة الضغــط ,رافعــات [,أنــوال لحياكــة 
المابــس ت [,آالت تقشــير الــذرة والحبــوب ,مفاتيــح وأقفــال هيدروليــة 
لألبــواب] أجــزاء آالت [,آالت كــي ,آالت المطبــخ الكهربائيــة ,آالت عجــن, 
آالت حياكــة ,ســكاكين كهربائيــة ,ســكاكين آلالت جــز العشــب ,ســكاكين 
]أجــزاء آالت [,آالت لصــق البطاقــات ,آالت تصنيــع المخرمــات ,معاصــر, 
فرامــات لحــم] آالت [,أكــواب ماصــة آلالت الحلــب] أكــواب شــفط [[,آالت 
ــن  ــد [,مطاح ــدار بالي ــي ت ــاف الت ــة] بخ ــراض المنزلي ــن لألغ ــن ,مطاح طح
ــة,  ــاه المعدني ــارات مناجــم ,آالت تصنيــع المي ــارة الرحــى ,حف ]آالت [,حِج
آالت حفــر المناجــم ,خاطــات] آالت [,آالت خلــط ,فتاحــات كهربائيــة للعلــب 
,ة آالت تغليــف ,ملمعــات أرضيــات باركيــه بالشــمع ، كهربائيــة ر ,مطاحــن 
فلفــل بخــاف التــي تــدار باليــد ,آالت وأجهــزة صقــل] كهربائيــة [,مكابــس 
تمليــس ,طابعــات ,أســطوانات آلالت الطباعــة ,أربطــة الصقــة للبكــرات, 
بكــرات] أجــزاء آالت [,ســاحقات] آالت [,أجهــزة لــف آليــة ,آالت شــطف, 
آالت برشــمة ,مدلفنــات ,طابعــات دوارة ,آالت كهربائيــة لتلميــع األحذيــة, 
ــدار  ــام ت ــكاوي لح ــة ,م ــام كهربائي ــكاوي لح ــة ز ,م ــام كهربائي ــزة لح أجه
ــة  بالغــاز ,مصابيــح لحــام (,آالت درس ,مطــارق ســقاطة ,فتاحــات كهربائي
للعلــب [,قطــع ملحقــة بالمكانــس الكهربائيــة لنشــر العطــور والمطهــرات, 
أكيــاس المكانــس الكهربائيــة ,خراطيــم المكانــس الكهربائيــة ,مكانــس 
كهربائيــة [,معــدات غســل المركبــات [,أجهــزة فلكنــة ,رافعــات للشــاحنات, 
أجهــزة غســيل ,معــدات غســل المركبــات ,غســاالت ,غســاالت تعمــل بقطــع 
النقــد ,غســاالت] لغســل المابــس [,آالت هــرس النفايــات ,آالت التخلــص 
ــزاء آالت[,  ــاء] أج ــخانات م ــات ,س ــن النفاي ــات ,آالت التخلــص م ــن النفاي م
خزانــات فصــل المــاء ,آالت وأجهــزة كهربائيــة للصقــل أو التلميــع بالشــمع, 
أجهــزة لحــام كهربائيــة ,أجهــزة لحــام بالقــوس الكهربائــي ,أجهــزة لحــام 
تــدار بالغــاز ,آالت لحــام كهربائيــة ,آالت تغليــف باللــف ,آالت عصــر 

ــيل,,, للغس
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Date :26/01/2020 التاريخ: 2020/01/26 

Trademark No.:37631 العالمة التجارية رقم: 37631  

Class: 11 في الصنف: 11   

Applicant Name: Jaffa general trading company بإسم  : شركة يافا للتجارة العامة

Applicant Address :Nablus - old rujep street        العنوان  : نابلس – شارع روجيب القديم

Applicant for Correspondence:  nablus- sufyan street - 
antar builing -jawal : 059648320

عنــوان التبليــغ :  نابلــس - شــارع ســفيان - عمــارة عنتــر جــوال 
فلســطين  0598648320

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Accumulators (Heat—), Accumulators (Steam —), Acet-
ylene burners, Air conditioners for vehicles, Air cooling 
apparatus, Air deodorising apparatus, Air driers [dry-
ers], Air reheaters, Air sterilisers, Aquarium lights,Arc 
lamps, Aquarium lights, Ash boxes (Furnace—), Au-
toclaves [electric pressure cookers],Barbecues, Bath 
fittings (Hot air—),Bath installations,Bath installations 
(Sauna—),Bath linings, Baths (Heaters for—),Bed-
warmers,Beverage cooling apparatus, Bidets, Brackets 
for gas burners, Bread baking machines,Bread toast-
ers,Bread-making machines, Burners, Burners (Gas—), 
Burners (Incandescent—), Chandeliers, Chinese lan-
terns, Coffee machines, electric Coffee percolators, 
electric, Dampers [heating],Deep fryers, electric, Desic-
cating apparatus, Driers (Air—),Driers (Hair—), Drying 
apparatus, Extractor hoods for kitchens, Fans [air-con-
ditioning],Fans (Electric—)for personal use, Fireplac-
es, domestic, Fittings, shaped, for furnaces, Flashlights 
[torches], Footmuffs, electrically heated, Furnaces, other 
than for laboratory use, Gas lamps,Gas lighters, Grates 
(Furnace—),Griddles [cooking appliances], Hair driers 
[dryers],Hand drying apparatus for washrooms, Hearths, 
Heating apparatus,Heating apparatus, electric, Heat-
ers for baths, Hot air bath fittings, Ice boxes, Kettles, 
electric, Kilns,Kitchen ranges [ovens], Lamps, Laundry 
dryers, electric, Microwave ovens [cooking apparatus], 
Pressure cookers [autoclaves], electric, Roasters, Roast-
ing spits, Toasters, Warming pans

ــواء  ــات ه ــيتيلينية ،مكيف ــد اس ــار ، مواق ــات بخ ــة ، مركم ــات حراري مركم
ــة  ــات ،اجهــزة تكييــف الهــواء ،اجهــزة تبريــد الهــواء ، اجهــزة ازال للمركب
الروائــح الكريهــة مــن الجــو، مجففــات هواء)مجففات،(اجهــزة اعــادة 
تســخين الهــواء ،معقمــات هواء،اضــواء احــواض الســمك،مصابيح قوســية 
 ،صناديــق رمــاد االفــران ،اوتــوكاف) طناجــر ضغــط كهربائية،(شــوايات، 
ــوازم تدفئــة الحمــام بالهــواء الســاخن ،معــدات للحمــام ،معــدات لحمــام  ل
الســاونا ، بطانــات للحمام،ســخانات للحمامات،دفايــات فراش،اجهــزة 
تبريــد للمشــروبات ،شــطافات ،مســاند للمواقــد الغازيــة ، مكنــات 
للخبز،محمصــات خبــز ،مكنــات صنــع الخبز،مواقــد ،مواقــد غازية،مواقــد 
متوهجة،ثريات،مصابيــح صينية،مكنــات كهربائيــة لصنــع القهــوة،  
غايات)اباريــق (كهربائيــة للقهــوة، مخمدات)تدفئة،(مقالــي عميقــة 
كهربائية،اجهــزة تجفيف،مجففــات هــواء ،مجففــات شــعر ، اغطيــة 
شــفط للمطابــخ ،مراوح)لتكييــف الهواء،(مــراوح كهربائيــة لاســتخدام 
الشــخصي،مواقد نــار منزلية،مصابيــح جيــب كهربائية،دفايــات كهربائيــة 
للقدمين،افــران بخــاف المســتخدمة فــي المختبرات،مصابيــح غاز،قداحــات 
غاز،معــدات مشــكلة لألفران،مصبعــات االفــران ،صوانــي شــوي ، اجهــزة 
لتجفيــف اليديــن عنــد المغاســل ،مدافئ،اجهــزة تســخين ،اجهــزة 
تســخين كهربائيــة ،ســخانات للحمامات،لــوازم تدفئــة الحمــام بالهــواء 
الســاخن،ثاجات، غايــات كهربائية،مواقــد افــران المطبخ،مصابيح،مجففات 
كهربائيــة للغســيل،افران ميكرويــف) اجهــزة طهو،(طناجــر ضغــط 

كهربائية،محمصات،ســياخ شــوي،محمصات خبز،دفايــات لألســرة.

(260)

 

Date :26/01/2020 التاريخ: 2020/01/26 
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Trademark No.:37635 العالمة التجارية رقم37635  : 

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Elevate Marketing & Events Activity 
Company  

بإسم  : شركة ايليفيت للتسويق وتنظيم الفعاليات

Applicant Address :Ramallah Irsal Zaytonah bldng 3rd 
floor   

العنوان  : رام الله االرسال عمارة الزيتونة الطابق الثالث    

Applicant for Correspondence:  Ramallah Irsal 
Zaytonah bldng 3rd floor

عنوان التبليغ :  رام الله االرسال عمارة الزيتونة الطابق الثالث
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Advertising  , Business management assistance, Exhi-
bitions (Organization of —)for commercial or adver-
tising purposes, Compilation of information, Marketing 
research, Marketing studies, Opinion polling

دعايــة وإعــان ، المســاعدة  فــي ادارة االعمــال ،تنظيــم المعــارض لغايــات 
تجاريــة او دعائيــة ،تجميــع المعلومات،ابحــاث التســويق ،دراســات 

التسويق،االســتفتاء واســتطاع الــرأي 

(261)

 

Date :27/01/2020 التاريخ: 2020/01/27 

Trademark No.:37636 العالمة التجارية رقم: 37636  

Class: 7 في الصنف: 7   

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO  ــة ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم  : ش بإس
المحــدودة.  

Applicant Address :Mafra&apos; Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقال ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان  : مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ :  المحامــي مــارك نســناس -  اتقــان للخدمــات 
االستشــارية / رام اللــه - بــرج رام اللــه التجــاري - ط 3فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Machines and machine tools; motors and engines (ex-
cept for land vehicles); machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles); home 
and electrical tools. Electric beaters, beating machines, 
electric blenders for household purposes , bread cutting 
machines, electric carpet shampooing machines and 
apparatus, cleaning appliances utilizing steam, electric 
cleaning machines and apparatus, coffee grinders other 
than hand operated , cutters, dish washers, emergency 
power generators, electric fruit presses for household 
purposes, grating machines for vegetables , electric 
grinders of crushers for household purposes, grinding 
machines, ironing machines, electric kitchen machines,

الماكنــات وأدوات الماكنــات؛ والمحــركات) باســتثناء محــركات المركبــات(؛ 
وأدوات وصــل الماكنــات بعضهــا ببعــض والســيور) باســتثناء ما يســتعمل 
للمركبــات(؛  وأدوات كهربائيــة ومنزليــة ،.خفاقــات كهربائيــة ، االت خفــق، 
خاطــات كهربائيــة لاغــراض المنزليــة ، االت تقطيــع الخبــز ،االت واجهــزة 
كهربائيــة لغســل الســجاد بالشــامبو ، أدوات تنظيــف باســتخدام البخــار،  
االت وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة مطاحــن قهــوة ال تــدار باليــد ،قطاعــات، 
غســاالت صحون،مولــدات طاقــة للطــوارئ ، خــاط كهربائــي  لاغــراض 
ــة  ــارش كهربائي ــن او مج ــراوات ،مطاح ــرط الخض ــر او خ ــة،االت بش المنزلي
لاغــراط المنزليــة ،االت طحــن ،االت حياكــة ،مطاحــن لاغــراط المنزليــة،  
مكانــس كهربائيــة ، غســاالت ،ســخانات مــاء ،خفاقــات كهربائيــة لاغــراض 
المنزليــة ، االت عصــر للغســيل ، محضــر طعــام ، خــاط ، خفــاق ، فــرن 

توســتر ، نشــافة ، جايــة. 
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kneading machines, knitting machines, mills for house-
hold purpose, vacuum cleaner, washing machines, 
water heaters, electric whisks for household purposes, 
wringing machines for laundry, food processor, blender, 
mixer, steam iron , clothes dryer, dish washer 

(262)

 

Date :27/01/2020 التاريخ: 2020/01/27 

Trademark No.:37637 العالمة التجارية رقم: 37637  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO  ــة ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم  : ش بإس
المحــدودة.  

Applicant Address :Mafra&apos; Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقال ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان  : مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ :  المحامــي مــارك نســناس -  اتقــان للخدمــات 
االستشــارية / رام اللــه - بــرج رام اللــه التجــاري - ط 3فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or im-
ages; magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machine and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-extinguish-
ing apparatus, Televisions, video tapes, sound appara-
tus, loudspeakers, compact disc players, radio tapes. 

ــه والماحــه والمســاحه  اآلالت واالجهــزه المســتعمله فــي الشــؤون العلمي
والكهربــاء) بمــا فيهــا الاســلكي (واالجهــزه واالدوات الفونوغرافيــه 
والســينمائيه والبصريــه وآالت واجهــزة الــوزن والقيــاس واعطــاء االشــارات 
ــدادات  ــات وع ــد النقــود والفوتوغراف ــم وآالت ع ــاذ والتعلي ــط واالنق والضب
النقــود واآلالت الحاســبه واجهــزة اطفــاء الحريــق ،اجهــزة التلفزيــون اجهــزة 
التســجيل،واجهزة االســتقبال و اإلرســال ،التصميم،اجهــزة تضخيــم 
ــي دي(  ــة) دي ف ــو رقمي ــراص فيدي ــور .اق ــوت و / أو الص ــاخ الص واستنس

ــرض.  ــزة الع ــتقبال وأجه ــزة االس ــغات وأجه مش

(263)

 

Date :27/01/2020 التاريخ: 2020/01/27 
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Trademark No.:37639 العالمة التجارية رقم: 37639  

Class: 28 في الصنف: 28   

Applicant Name: fadi mustafa abd alkader mubark  بإسم  : فادي مصطفى عبد القادر مبارك

Applicant Address :ramllah/slwad العنوان  : رام الله / سلواد  

Applicant for Correspondence:    Maktab Injaz 
Lelmoham’a Ramllah Alersal street  Altiger Building 
Floor 7 

عنــوان التبليــغ :  مكتــب أنجــاز للمحامــاة رام اللــه / شــارع األرســال/  
عمــارة التايجــر   ط 7 جــوال0568438410 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Games and playthings  gymnastic and sporting articles not 
included in other classes  decorations for Christmas trees. 

اللعــب وأدوات اللعــب ،أدوات الرياضــة الجمنازيــة واألدوات الرياضيــة غيــر 
الــواردة فــي فئــات أخــرى ،زينــة لشــجرة عيــد الميــاد. 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(264)

 

Date :27/01/2020 التاريخ: 2020/01/27 

Trademark No.:37641 العالمة التجارية رقم: 37641  

Class: 4 في الصنف: 4   

Applicant Name: Al-Sayed Company for Foodstuff, 
Import and Export Trading

ــر  ــة واالســتيراد والتصدي بإســم  : شــركة الســيد للمــواد الغذائي
ــة التجاري

Applicant Address :Hebron Bab Al-Zawia  Mr Coffee       العنوان  : الخليل  باب الزاوية  قهوة السيد

Applicant for Correspondence:  AttorneyMahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar 
Bui ld ing0598648320 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي محمــود رمضــان نابلــس شــارع ســفيان  
عمــارة عنتــر0598648320  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Charcoal الفحم

(265)

 

Date :27/01/2020 التاريخ: 2020/01/27 
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Trademark No.:37643 العالمة التجارية رقم: 37643  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: al faloja industrial foodstuff company بإسم  : شركة الفالوجة للمواد الغذائية الصناعية

Applicant Address :hebron jabal abu rumman       العنوان  : الخليل جبل ابو رمان

Applicant for Correspondence:  hebron jabal abu 
rumman

عنوان التبليغ :  الخليل جبل ابو رمان
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

fish االسماك

(266)

 

Date :27/01/2020 التاريخ: 2020/01/27 

Trademark No.:37644 العالمة التجارية رقم: 37644  

Class: 6 في الصنف: 6   

Applicant Name: sharikat al tajheez wal bena le senaat 
abwab al aman

بإسم  : شركة التجهيز والبناء لصناعة ابواب االمان

Applicant Address :al khalil beit outta العنوان  : الخليل بيت اوال  المنطقة الصناعية     ةيعانصلا ةقطنملا

Applicant for Correspondence:  al khalil beit outta عنوان التبليغ :  الخليل بيت اوال 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

security doors ابواب امان

(267)

 

Date :28/01/2020 التاريخ: 2020/01/28 

Trademark No.:37645 العالمة التجارية رقم: 37645  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Ghassan Huseen Muhmmad Mishkah بإسم  : غسان حسين محمد مشقاح

Applicant Address :Jenin - Old Town        العنوان  : جنين - البلدة القديمة
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Applicant for Correspondence:  Advocate Mohmmad 
Farahti/  jenin - aladel buliding - fourth floor/ jawwal: 
0598108160

عنــوان التبليــغ :  المحامــي محمــد فراحتــي /جنيــن - عمــارة العــدل 
 -الطابــق الرابــع - جــوال0598108160 : 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cafes , cafeterias , canteens , catreing (food and drink 
) , restaurants , restaurants ( self - service ) snak - bars.

المقاهــي ، الكافتيريــات ، المطاعــم المؤقتــة أو المتنقلــة ) الكانتينــات، (  
التزويــد بالطعــام والشــراب ، المطاعــم ، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم 

تقديــم الوجبــات الخفيفــة. 

(268)

 

Date :28/01/2020 التاريخ: 2020/01/28 

Trademark No.:37646 العالمة التجارية رقم: 37646  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: Teile For Auto Parts Imports Company بإســم  : شــركة تايلــى الســتيراد قطــع الســيارات المســاهمه 
الخصوصيــة المحــدوده

Applicant Address :Ramallah, Alirsal St, AlbazzarBld, 
5th Floor    

العنوان  : رام الله شارع االرسال عمارة البزار الطابق الخامس     

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Alirsal St, 
AlbazzarBld, 5th Floor 

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه شــارع االرســال عمــارة البــزار الطابــق 
الخامــس 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Air Bags (Safty Devices For Automobiles , Automobile 
Bodies , Automobile chains , Automobile Chassis ,  Au-
tomobile Hoods ,  Automobile Tires ,  Automobiles ,  
Automobile(Sun Blinds Adapted for-) , Axle Journals , 
Axle for vehicles , Balance Weights For Vehicle Wheels 
, Bodies For Vehicles , Brake Linings For Vehicles 
, Brake Pads For  Automobile , Brake Segmants For 
Vehicles , Brake Shoes For Vehicles , Bumpers For Au-
tomobile , Bumpers For Vehicle , Doors For Vehicles , 
Hydrolic Circuits For Vehicle , Motor cars , Motor Bus-
es , Motor Cycles , Non-Skid Devices For Vehicle Tires 
, Rearview Mirrors , Reversing Alarms For Vehicles , 
Rims for Vehicle wheels .

ــل  ــيارات ، ساس ــاكل س ــيارات ،هي ــي الس ــان ف ــزة ام ــواء) اجه ــاس ه اكي
للســيارات ،شاســيهات ســيارات ، اســقف ســيارات ، إطــارات ســيارات، 
ســيارات، حاجبــات شمســيه للســيارات ، مرتكــزات محــاور ،محــاور دواليــب 
المركبــات ،اثقــال تــوازن لعجــات المركبــات ،هيــاكل مركبــات ،بطانــات 
ــات ،لقــم  ــح المركب ــح الســيارات ،قطــع مكاب ــادات مكاب ــات ،لب ــح المركب مكاب
مكابــح المركبــات ، واقيــات صدمــات للســيارات ،واقيــات صدمــات للمركبات، 
ابــواب للمركبــات ،دارات هيدروليــه للمركبــات ،ســيارات ، حافــات ،درجــات 
ناريــة ،ادوات مانعــه النــزالق اطــارات المركبــات ،مرايــا الرؤيــة الخلفيــه، 

ــات. ــف ،اطــارات لعجــات المركب ــى الخل ــات ال ــذار رجــوع المركب اجهــزة ان

اشــتراطات خاصــة :ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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(269)

 

Date :29/01/2020 التاريخ: 2020/01/29 

Trademark No.:37648 العالمة التجارية رقم: 37648  

Class: 32 في الصنف: 32   

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

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

العنــوان  :   1547ان.نوليــس اف ،.لــوس انجيليــس ،كاليفورنيــا 
 90063الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Energy drinks; Soft drinks; Sports drinks  مشروبات الطاقة؛ المشروبات الخفيفة؛ المشروبات الرياضية

(270)

 

Date :29/01/2020 التاريخ: 2020/01/29 

Trademark No.:37649 العالمة التجارية رقم: 37649  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: PT Nutrifood Indonesia بإسم  : ب ت نيوتريفود إندونيسيا

Applicant Address :Jalan Rawabali II Nomor 3, 
KawasanIndustriPulogadung, Jakarta Timur, Indonesia 
13920   

العنــوان  : جــاال راوابالــي II نومــور ،3 كاواســان اندســتري 
بولوجاديونــج ،جاكرتــا تيمــور ،إندونيســيا،13920     

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 
768 / tel: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
ــف09 :-2383777 ــنتر،ص.ب - 768.هات ــا س ــارة جاليري ،عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Dietetic foods adapted for medical purposes, namely 
cereal mix, cookies, fruit sugar, jam, milk, powdered 
beverages, soft drink, soup, soya sauce, syrup, fiber 
drink, low calorie sweetener.

ــكر  ــى، س ــك محل ــوب، كع ــج حب ــة؛ مزي ــات طبي ــدة لغاي ــة مع ــة حمي أغذي
فواكــه، مربــى، حليــب، مســحوق المشــروبات، مشــروبات غازيــة، شــوربة، 
صلصــة صويــا، شــراب مركــز، مشــروب أليــاف،  محلــي منخفــض الســعرات 

الحراريــة.
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(271)

 

Date :30/01/2020 التاريخ: 2020/01/30 

Trademark No.:37655 العالمة التجارية رقم: 37655  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Laboratoires Lierac بإسم  : البوراتوريز ليراك

Applicant Address :99 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS  FRANCE

العنــوان 99  : رو دو فوبــورج ســانت هونوريــه  75008باريــس 
فرنســا

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property Nablus- palestine- rafedia St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
ــق الســادس تلفــون رقــم09 - ــارة جــوال الطاب ــا- عم -شــارع رفيدي

فلســطين  ،2389203ص.ب219  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Soaps, perfumery, essentials oil, cosmetics, non 
medical preparations for skin care and skin embel-
lishment, cosmetic products for slimming purposes, 
deodorants for personal use, before and after shav-
ing cosmetic preparations, cosmetic preparations for 
hair care and hair embellishment, shampoos, hair lo-
tion, cosmetic preparations for sun tanning and after 
sun tanning, beauty masks, cosmetic products for the 
bath, preparations for make-up and make-up remover                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                       

ــون ،عطــور ،زيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل ،مســتحضرات غيــر  صاب
طبيــة للعنايــة بالبشــرة وتزيينهــا ،منتجــات تجميــل ألغــراض التنحيــف، 
ــل  ــح الكريهــة لاســتخدام الشــخصي ،مســتحضرات تجمي مزيــات للروائ
لمــا قبــل وبعــد الحاقــة ،مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالشــعر وتزيينــه، 
شــامبو ،غســوالت) لوشــن (للشــعر ،مســتحضرات تجميــل للتســمير بفعــل 
الشــمس وبعــد التســمير بفعــل الشــمس ،أقنعــة تجميليــة ،منتجــات 
تجميــل لاســتحمام ،مســتحضرات المكيــاج ومســتحضرات إلزالــة المكيــاج

(272)

 

Date :02/02/2020 التاريخ: 2020/02/02 

Trademark No.:37656 العالمة التجارية رقم: 37656  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Lamiraj International Trading 
Company 

بإسم  : شركة الميراج انترناشيونال التجارية 

Applicant Address :Gaza Alremal- Al nasar Street العنوان  : غزة الرمال -شارع النصر  

Applicant for Correspondence:  Hanna Hanania 
Attorney Office-Ramallha-Hanania And Kharz Center-
PO.BOX 1377.

ــارة  ــه -عم ــا رام الل ــا حناني ــي حن ــب المحام ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
حنانيــا وخــراز -الطابــق 3 جــوال0597522511  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Advertising  , Business management assistance, Exhi-
bitions (Organization of —)for commercial or adver-
tising purposes, Compilation of information, Marketing 
research, Marketing studies, Opinion polling 

دعايــة وإعــان ، المســاعدة  فــي ادارة االعمــال ،تنظيــم المعــارض لغايــات 
تجاريــة او دعائيــة ،تجميــع المعلومات،ابحــاث التســويق ،دراســات 

التسويق،االســتفتاء واســتطاع الــرأي 

(273)

 

Date :02/02/2020 التاريخ: 2020/02/02 

Trademark No.:37657 العالمة التجارية رقم: 37657  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Lamiraj International Trading 
Company 

بإسم  : شركة الميراج انترناشيونال التجارية 

Applicant Address :Gaza Alremal- Al nasar Street العنوان  : غزة الرمال -شارع النصر  

Applicant for Correspondence:  Hanna Hanania 
Attorney Office-Ramallha-Hanania And Kharz Center-
PO.BOX 1377.

ــارة  ــه -عم ــا رام الل ــا حناني ــي حن ــب المحام ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
حنانيــا وخــراز -الطابــق 3 جــوال0597522511  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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    condi-
ments     spices  ice And all products in this item 

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

التوابــل       البهــارات    الثلــج  وكل مــا ذكــر فــي الصنــف30  

(274)

 

Date :02/02/2020 التاريخ: 2020/02/02 

Trademark No.:37658 العالمة التجارية رقم: 37658  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: Lamiraj International Trading 
Company 

بإسم  : شركة الميراج انترناشيونال التجارية 

Applicant Address :Gaza Alremal- Al nasar Street العنوان  : غزة الرمال -شارع النصر  

Applicant for Correspondence:  Hanna Hanania 
Attorney Office-Ramallha-Hanania And Kharz Center-
PO.BOX 1377.

ــارة  ــه -عم ــا رام الل ــا حناني ــي حن ــب المحام ــغ :  مكت ــوان التبلي عن
حنانيــا وخــراز -الطابــق 3 جــوال0597522511  

فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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  and all Products in this item 

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خاصــات اللحــم ،فواكــه 
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام    جيلــي    ومربيــات وفواكــه 
مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون 

الصالحــة لــألكل وكل مــا ذكــر فــي الصنــف29  

(275)

 

Date :02/02/2020 التاريخ: 2020/02/02 

Trademark No.:37659 العالمة التجارية رقم: 37659  

Class: 11 في الصنف: 11   

Applicant Name: Palestinian Heating Air Conditioning 
Company 

بإسم  : الشركة الفلسطينية للتدفئة والتكييف 

Applicant Address :Al-Bireh Al-Maaref Street, next to 
Al-Quds Bank, opposite Al-Jariri Rent A Ca   

ــل  ــدس مقاب ــك الق ــب بن ــارف بجان ــارع المع ــرة ش ــوان  : البي العن
الجريــري لتأجيــر الســيارات     

Applicant for Correspondence:  Al-Bireh Al-Maaref 
Street, next to Al-Quds Bank, opposite Al-Jariri Rent 
A Ca

عنــوان التبليــغ :  البيــرة شــارع المعــارف بجانــب بنــك القــدس 
مقابــل الجريــري لتأجيــر الســيارات 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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

أجهــزة لإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــو والتبريــد والتجفيــف 
والتهويــة وإمــداد الميــاه واألغــراض الصحيــة.

(276)

 

Date :02/02/2020 التاريخ: 2020/02/02 

Trademark No.:37661 العالمة التجارية رقم: 37661  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Arabia Oregano Company For 
Restaurants And Bakery 

بإسم  : شركة آرابيا أوريجانو ألعمال المطاعم والمخابز 

Applicant Address :Ramallah  Ein munjed Beside 
Fareed Zamaan Cafe

العنــوان  : رام اللــه  عيــن منجــد  مطعــم اوريجانــو بجانــب مقهــى 
فريــد زمــان  
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Applicant for Correspondence:  Lawer Najwa Quraan 
Al Bireh Al Ersal Street Al Amal Building jawal 
0598174168 

ــرة  شــارع اإلرســال   ــوان التبليــغ :  المحاميــة نجــوى قرعــان البي عن
ــوال0598174168   ــل ج ــارة األم عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Cafes  , Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restau-
rants , Restaurants (Self-service) , Snack-bars 

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

(277)

 

Date :03/02/2020 التاريخ: 2020/02/03 

Trademark No.:37664 العالمة التجارية رقم: 37664  

Class: 19 في الصنف: 19   

Applicant Name: Northern Cement Company  بإسم  : شركة إسمنت الشمالية

Applicant Address :P.O.BOX 961186 - Amman 11196 
- Jordan

العنوان  : ص.ب - 961186 عمان - 11196 االردن  

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: 

Non-metal building materials  مواد بناء غير معدنية

(278)

 

Date :03/02/2020 التاريخ: 2020/02/03 

Trademark No.:37665 العالمة التجارية رقم: 37665  

Class: 19 في الصنف: 19   

Applicant Name: Northern Cement Company  بإسم  : شركة إسمنت الشمالية

Applicant Address :P.O.BOX 961186 - Amman 11196 
- Jordan

العنوان  : ص.ب - 961186 عمان - 11196 االردن  

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: 

Cement and non-metal building materials  اسمنت ومواد بناء غير معدنية
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(279)

 

Date :03/02/2020 التاريخ: 2020/02/03 

Trademark No.:37666 العالمة التجارية رقم: 37666  

Class: 19 في الصنف: 19   

Applicant Name: Northern Cement Company  بإسم  : شركة إسمنت الشمالية

Applicant Address :P.O.BOX 961186 - Amman 11196 - Jordan العنوان  : ص.ب - 961186 عمان - 11196 االردن  

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: 

Cement and non-metal building materials  اسمنت ومواد بناء غير معدنية

(280)

 

Date :03/02/2020 التاريخ: 2020/02/03 

Trademark No.:37667 العالمة التجارية رقم: 37667  

Class: 1 في الصنف: 1   

Applicant Name: Northern Cement Company  بإسم  : شركة إسمنت الشمالية

Applicant Address :P.O.BOX 961186 - Amman 11196 - Jordan العنوان  : ص.ب - 961186 عمان - 11196 االردن  

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: 

Adhesives for affixing wall tiles, Adhesives for apply-
ing floor tiles, Adhesives for ceramic tiles, Adhesives 
for floor tiles, Adhesives for laying ceramic tiles, Ad-
hesives for the building industry, Adhesives for the 
construction industry, Adhesives for use in building, 
Adhesives for use in construction 

مــواد الصقــة لبــاط الجــدران, مــواد الصقــة لبــاط االرضيــات ,مــواد 
الصقــة الســيراميك ,مــواد الصقــة لبــاط االرضيــات ,مــواد الصقــة لوضــع 
ــة  ــة لصناع ــواد الصق ــاء ,م ــة البن ــة لصناع ــواد الصق ــيراميك ,م ــاط الس ب
ــاء ,المــواد الاصقــة  ــواد الصقــة لاســتخدام فــي البن ــاء والتشــييد ,م البن

لاســتخدام فــي البنــاء والتشــييد 

(281)

 

Date :03/02/2020 التاريخ: 2020/02/03 
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Trademark No.:37668 العالمة التجارية رقم: 37668  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: Hyundai Motor Company  بإسم  : هيونداي موتور كومباني

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea

العنــوان ،12  : هيولوينــغ - رو ,سيوشــو-غو ,ســيؤل ,جمهوريــة 
ــا   كوري

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف 2989760 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Automobiles; Sport Utility Vehicles  السيارات ,السيارات الرياضية متعددة االغراض

(282)

 

Date :03/02/2020 التاريخ: 2020/02/03 

Trademark No.:37669 العالمة التجارية رقم: 37669  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Jabal goods  company for foods & 
ecofriendly products 

بإسم  : شركة جبل غودز لإلغذية والمنتجات الصديقة للبيئة 

Applicant Address :Ramallah - Al- Teereh- Shalash bldg. العنوان  : رام الله - الطيرة - عمارة شلش  

Applicant for Correspondence:  Al- Bereh - Al-Amal 
BLDG- Shaer Aroury Law office 

عنــوان التبليــغ :  البيــرة - عمــارة األمــل - مكتــب المحامــي شــاهر 
العــاروري  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Beers  mineral and aerated waters and other non  alco-
holic beverages  fruit beverages and fruit juices  syrups 
and other preparations for making beverages. 

البيــرة    شــراب الشــعير    والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن 
المشــروبات غيــر الكحوليــة ،مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر 

الفواكــه ،شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمــل المشــروبات. 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(283)

 

Date :03/02/2020 التاريخ: 2020/02/03 
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Trademark No.:37670 العالمة التجارية رقم: 37670  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Usama turki ameen nairat بإسم  : اسامة تركي امين نعيرات 

Applicant Address :Jenin-Maithaloun -polec senter st.     :العنــوان  : جنيــن - ميثلــون - بجانــب مركــز الشــرطة جــوال
      0599871877

Applicant for Correspondence:  Jenin-Maithaloun 
-polec senter st.

عنــوان التبليــغ :  جنيــن - ميثلــون - بجانــب مركــز الشــرطة جــوال 
  : 0599871877

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Honey ,Bee glue*, PropolisFondants [confectionery]*,-
Foods (Farinaceous—),Glucose for culinary purposes 
,Golden syrup,,  Lozenges [confectionery] ,      

عســل نحــل .شــمع نحــل ، شــمع نحــل ) *عكبــر . (اقــراص ســكرية .اغذيــة 
نشــوية.غلوكوز الغــراض الطهــو . دبــس الســكر . قطــع حلــوى ) حلويــات.(  

(284)

 

Date :03/02/2020 التاريخ: 2020/02/03 

Trademark No.:37671 العالمة التجارية رقم: 37671  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: Al-Ajjawi Stores Trading Company  بإسم  : شركة محات العجاوي التجارية

Applicant Address :Jenin-Ajja العنوان  : جنين-عجة  

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
-عمــارة عنتــر0598648320  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

margarine السمن  الحيواني

(285)

 

Date :04/02/2020 التاريخ: 2020/02/04 

Trademark No.:37674 العالمة التجارية رقم: 37674  

Class: 29 في الصنف: 29   
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Applicant Name: tayseer ghasi tamazeh بإسم  : تيسير غازي عيسى اطميزة

Applicant Address :hebron idna       العنوان  : الخليل اذنا وسط البلد

Applicant for Correspondence:  hebron idna عنوان التبليغ :  الخليل اذنا وسط البلد فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

tahini seesem seed halawa/seasem oil olive oil طحينة) عجينة بذور السمسم(حاوة زيت السمسم زيت الزيتون

(286)

 

Date :04/02/2020 التاريخ: 2020/02/04 

Trademark No.:37679 العالمة التجارية رقم: 37679  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: cosmetics dantella  plus for cosmetics بإسم  : شركة كوزمتكس دانتيا بلس لمواد التجميل

Applicant Address :hebron al ismaelia mall       العنوان  : الخليل باب الزاوية/ االسماعية مول

Applicant for Correspondence:  hebron al salam st عنوان التبليغ :  الخليل شارع السام/ عمارة السام ط3
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

cosmetics مواد التجميل

(287)

 

Date :04/02/2020 التاريخ: 2020/02/04 

Trademark No.:37680 العالمة التجارية رقم: 37680  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: Darras for General Trading 
&Transport  Company 

بإسم  : شركة درس للتجارة العامة والنقليات  

Applicant Address :Ramallah Industrial zon Batonia 
-Fasil Darras Bullding    

ــل  ــارة فيص ــة -عم ــة الصناعي ــا المنطق ــه- بتوني ــوان  : رام الل العن
درس جــوال0562544460      

Applicant for Correspondence:  Ramallah Industrial 
zon Batonia -Fasil Darras Bullding 

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه- بتونيــا المنطقــة الصناعيــة -عمــارة 
فيصــل درس جــوال  0562544460 فلســطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Meat ,fish, poultry and game,meat,extracts,prese-
vead,dried and cooked fruits and vegetable,jellies jams 
compokes eags milk ,and milk product edible oil and 
fats 

 االقهــوة , الشــاي ، الــكاكاو ، القهــوة االصناعيــة ،االرز، الملــح،  
المســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب الهبــز والفطائــر والحلوبــات 
ــحوق  ــرة. ومس ــود. الخمي ــل االس ــل, والعس ــل النح ــات المثلجة,عس الحلوي
الخبــز, الملح,الخردل,والخل,والصلصــات والتوابــل والبهــارات الثلــج 

(288)

 

Date :04/02/2020 التاريخ: 2020/02/04 

Trademark No.:37681 العالمة التجارية رقم: 37681  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: Darras for General Trading 
&Transport   Company 

بإسم  : شركة درس للتجارة العامة والنقليات  

Applicant Address :Ramallah Industrial zon Batonia 
-Fasil Darras Bullding    

ــل  ــارة فيص ــة/ عم ــة الصناعي ــا المنطق ــه- بتوني ــوان  : رام الل العن
درس جــوال0562544460      

Applicant for Correspondence:  Ramallah Industrial 
zon Batonia -Fasil Darras Bullding 

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه- بتونيــا المنطقــة الصناعيــة/ عمــارة 
فيصــل درس جــوال  0562544460 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Meat ,fish, poultry and game,meat,extracts,prese-
vead,dried and cooked fruits and vegetable,jellies jams 
compokes eags milk ,and milk product edible oil and 
fats 

ــه  ــم فواك ــات اللح ــد ، خاص ــن، الصي ــوم الدواج ــماك، ولح ــوم ، واالس  اللح
وخضــروات المحفوظــة والمجففــة والمطهــوة هــام) الجيلي(ومربيــات 
الفواكــه مطبوخــة بالســكر, البيــض, والحليــب زمنتجــات الحليــب, الزيــوت 

والدهــون الصالحــة ألكل

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(289)

 

Date :04/02/2020 التاريخ: 2020/02/04 

Trademark No.:37682 العالمة التجارية رقم: 37682  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: Darras for General Trading 
&Transport  Company 

بإسم  : شركة درس للتجارة العامة والنقليات  

Applicant Address :Ramallah Industrial zon Batonia 
-Fasil Darras Bullding    

ــل  ــارة فيص ــا  عم ــة بتوني ــة الصناعي ــه  المنطق ــوان  : رام الل العن
درس جــوال05692544460     
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Applicant for Correspondence:  Ramallah Industrial 
zon Batonia -Fasil Darras Bullding 

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه  المنطقــة الصناعيــة بتونيــا  عمــارة 
فيصــل درس جــوال05692544460 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Meat ,fish, poultry and game,meat,extracts,prese-
vead,dried and cooked fruits and vegetable,jellies jams 
compokes eags milk ,and milk product edible oil and 
fats 

ــه  ــم فواك ــات اللح ــد ، خاص ــن، الصي ــوم الدواج ــماك، ولح ــوم ، واالس اللح
وخضــروات المحفوظــة والمجففــة والمطهــوة هــام) الجيلي(ومربيــات 
الفواكــه مطبوخــة بالســكر, البيــض, والحليــب زمنتجــات الحليــب, الزيــوت 

والدهــون الصالحــة ألكل

ــارات والرســومات   ــات والعب ــق باســتخدام الكلم ــة المطل ــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحماي اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العام
ــة ــن العام ــام ذات االســتخدام العــام بمعــزل ع ــة واألرق الوصفي

(290)

 

Date :04/02/2020 التاريخ: 2020/02/04 

Trademark No.:37683 العالمة التجارية رقم: 37683  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Darras for General Trading 
&Transport  Company 

بإسم  : شركة درس للتجارة العامة والنقليات  

Applicant Address :Ramallah Industrial zon Batonia 
-Fasil Darras Bullding    

ــل  ــارة فيص ــا  عم ــة بتوني ــة الصناعي ــه  المنطق ــوان  : رام الل العن
درس جــوال0562544460     

Applicant for Correspondence:  Ramallah Industrial 
zon Batonia -Fasil Darras Bullding 

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه  المنطقــة الصناعيــة بتونيــا  عمــارة 
فيصــل درس جــوال0562544460 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Meat ,fish, poultry and game,meat,extracts,prese-
vead,dried and cooked fruits and vegetable,jellies jams 
compokes eags milk ,and milk product edible oil and 
fats

 االقهــوة , الشــاي ، الــكاكاو ، القهــوة االصناعيــة ،االرز، الملــح،  
المســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب الهبــز والفطائــر والحلوبــات 
ــحوق  ــرة. ومس ــود. الخمي ــل االس ــل, والعس ــل النح ــات المثلجة,عس الحلوي
الخبــز, الملح,الخردل,والخل,والصلصــات والتوابــل والبهــارات الثلــج  

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(291)

 

Date :04/02/2020 التاريخ: 2020/02/04 
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Trademark No.:37684 العالمة التجارية رقم: 37684  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name:  Darras for General Trading 
&Transport  Company 

بإسم  : شركة درس للتجارة العامة والنقليات  

Applicant Address :Ramallah Industrial zon Batonia 
-Fasil Darras Bullding    

ــل  ــارة فيص ــة/ عم ــة الصناعي ــا المنطق ــه- بتوني ــوان  : رام الل العن
درس جــوال0562544460      

Applicant for Correspondence:  Ramallah Industrial 
zon Batonia -Fasil Darras Bullding 

عنــوان التبليــغ :  رام اللــه- بتونيــا المنطقــة الصناعيــة/ عمــارة 
فيصــل درس جــوال  0562544460 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Meat ,fish, poultry and game,meat,extracts,prese-
vead,dried and cooked fruits and vegetable,jellies jams 
compokes eags milk ,and milk product edible oil and 
fats 

 االقهــوة , الشــاي ، الــكاكاو ، القهــوة االصناعيــة ،االرز، الملــح،  
المســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب الهبــز والفطائــر والحلوبــات 
ــحوق  ــرة. ومس ــود. الخمي ــل االس ــل, والعس ــل النح ــات المثلجة,عس الحلوي
الخبــز, الملح,الخردل,والخل,والصلصــات والتوابــل والبهــارات الثلــج  

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(292)

 

Date :05/02/2020 التاريخ: 2020/02/05 

Trademark No.:37687 العالمة التجارية رقم: 37687  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: NanoSys for Trade and Technology 
Company

بإسم  : شركة نانوسس للتجارة و التكنولوجيا 

Applicant Address :Nablus-Rafidia-Omnia Mall-
Second Floor 0597259098       

العنــوان  : نابلس-رفيديا-مجمــع امنيــة التجاري-الطابــق الثانــي 
    0597259098

Applicant for Correspondence:  Nablus-Rafidia-Omnia 
Mall-Second Floor 0597259098    

عنــوان التبليــغ :  نابلس-رفيديا-مجمــع امنيــة التجاري-الطابــق 
فلســطين الثانــي0597259098  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Electonic, Computer and Software Devices األجهزة االكترونية و الحاسوبية و البرمجية

(293)

 

Date :06/02/2020 التاريخ: 2020/02/06 

Trademark No.:37689 العالمة التجارية رقم: 37689  
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Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: zero cosmetics and accessories  
company 

بإسم  : شركة زيرو للنثريات واالكسسوارات

Applicant Address :zero cosmetics and accessories  
company / hebron al salam st/ jawwal: 0599828988   

العنــوان  : شــركة زيــرو للنثريــات واالكسســوارات /الخليــل شــارع 
ــوال0599828988 :     ــام / ج الس

Applicant for Correspondence:  zero cosmetics and 
accessories  company / hebron al salam st/ jawwal: 
0599828988

عنــوان التبليــغ :  شــركة زيــرو للنثريــات واالكسســوارات /الخليــل 
شــارع الســام / جــوال0599828988 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

women diapers فوط نسائية

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(294)

 

Date :06/02/2020 التاريخ: 2020/02/06 

Trademark No.:37694 العالمة التجارية رقم: 37694  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: National almawared company for 
investment

بإسم  : شركة الموارد الوطنية لاستثمار 

Applicant Address :Abu kutaila st       العنوان  : الخليل شارع ابو كتيلة

Applicant for Correspondence:  muntaser dwaik/ 
hebron iben rushd st./ jawwal: 0568016666

عنــوان التبليــغ :  المحامــي منتصــر الدويــك/ الخليــل دوار ابــن 
فلســطين رشــد /جــوال0568016666 : 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

rice االرز

(295)

 

Date :09/02/2020 التاريخ: 2020/02/09 

Trademark No.:37695 العالمة التجارية رقم: 37695  

Class: 39 في الصنف: 39   

Applicant Name: Flit Technologies Ltd  .بإسم  : فليت تيكنولوجيز ال تي دي
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Applicant Address :WeWork , 2 Eastbourne Terrace , 
London , W2 6LG, United Kingdom

العنــوان  : ويــورك 2 ،ايســتبورن تيــراس ،لنــدن ،دبليــو2  6ال جــي، 
المملكــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية/ بيت ساحور - ص.ب182  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Taxi services; taxi transport; chauffeur services; taxi 
booking agency services; transport services including 
transport by car and taxi; planning, arranging and booking 
of transport services by electronic means; arranging the 
transportation of persons and goods by road; coordinating 
travel arrangements for individuals and for groups; pro-
viding information relating to traffic, traffic congestion 
and travel; travel arrangements and reservation services; 
providing information regarding transportation services 
and bookings for transportation via a website; information 
and advisory services, including such services provided 
online and on telephone, all related to the aforesaid. 

خدمــات ســيارات األجــرة؛ نقــل ســيارات األجــرة؛ خدمــات قيــادة الســيارات؛ 
خدمــات وكاالت حجــز ســيارات األجــرة؛ خدمــات النقــل بمــا فــي ذلــك النقــل 
بالســيارة وســيارات األجــرة؛ تخطيــط وترتيــب وحجــز خدمــات النقــل 
بالوســائل اإللكترونيــة؛ ترتيــب نقــل األشــخاص والبضائــع عــن طريــق البــر؛ 
تنســيق ترتيبــات الســفر لألفــراد والجماعــات؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة 
بحركــة المــرور واالزدحــام المــروري والســفر؛ ترتيبــات الســفر وخدمــات 
الحجــز؛ توفيــر المعلومــات المتعلقــة بخدمــات النقــل وحجــوزات النقــل 
ــك  ــي ذل ــا ف ــارات بم ــات واالستش ــات المعلوم ــي؛ خدم ــع إلكترون ــر موق عب
الخدمــات المقدمــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف وكلهــا تتعلــق بمــا ســبق ذكــره 

(296)

 

Date :09/02/2020 التاريخ: 2020/02/09 

Trademark No.:37696 العالمة التجارية رقم: 37696  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Flit Technologies Ltd  .بإسم  : فليت تيكنولوجيز ال تي دي

Applicant Address :WeWork , 2 Eastbourne Terrace , 
London , W2 6LG, United Kingdom

العنــوان  : ويــورك 2 ،ايســتبورن تيــراس ،لنــدن ،دبليــو2  6ال جــي، 
المملكــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer software and/or applications for use with 
satellite and/or GPS navigation systems; computer soft-
ware and/or applications for use with route planners, 
electronic maps and digital dictionaries for navigation 
and translation purposes; electronic global positioning 
systems; computer software and/or applications for 
global positioning system [GPS] and/or satellite navi-
gation; software for the location and reservation of tax-
is via mobile phone or mobile devices; digital display 
and information systems, digital screens, visual display 
screens; telecom communications equipment, appara-
tus and instruments; geographical positioning software 
to facilitate the dispatch of a taxi; taxi meters; cards 
(magnetic or encoded-); card readers for credit cards. 

برمجيــات الحاســوب و/أو تطبيقــات لاســتخدام مــع األقمــار الصناعيــة و/
ــتخدام  ــات لاس ــوب و/أو تطبيق ــات الحاس ــةGPS ؛ برمجي ــة الماح أو أنظم
مــع محــددات المســار و الخرائــط اإللكترونيــة والقواميــس الرقميــة ألغــراض 
الماحــة والترجمــة؛ نظــم تحديــد المواقــع اإللكترونيــة العالميــة؛ برمجيــات 
الحاســوب و/أو تطبيقــات لنظــام تحديــد المواقــع العالمــي [GPS] و/أو 
الماحــة عبــر األقمــار الصناعيــة؛ برمجيــات للموقــع وحجــز ســيارات األجــرة 
ــة  ــرض الرقمي ــة الع ــة؛ أنظم ــزة المحمول ــول أو األجه ــف المحم ــر الهات عب
والمعلومــات؛ الشاشــات الرقميــة و شاشــات العــرض المرئيــة؛ معــدات 
وأجهــزة االتصــاالت الســلكية والاســلكية؛ برمجيــات تحديــد المواقــع 
الجغرافيــة لتســهيل ارســال ســيارة أجــرة؛ عــداد التاكســي؛ بطاقــات 

ــان  ــات االئتم ــات لبطاق ــات البطاق ــفرة؛ قارئ ــة أو مش ممغنط
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Date :09/02/2020 التاريخ: 2020/02/09 

Trademark No.:37698 العالمة التجارية رقم: 37698  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: NADER AHMAD RAJA ABIDALLAH بإسم  : نادر احمد رجا عبيدالله

Applicant Address :NADER AHMAD RAJA 
ABIDALLAH/ BETHLEHEM/ALDOHA/OMAR 
BEN ELKHTTAB ST/ JAWWAL: 0598688189   

العنــوان  : نــادر احمــد رجــا عبيداللــه /بيــت لحم/الدوحة/شــارع عمــر 
بــن الخطــاب /جــوال0598688189 :    

Applicant for Correspondence:  NADER AHMAD 
RAJA ABIDALLAH/ BETHLEHEM/ALDOHA/
OMAR BEN ELKHTTAB ST/ JAWWAL: 0598688189

ــة/ ــت لحم/الدوح ــه /بي ــا عبيدالل ــد رج ــادر احم ــغ :  ن ــوان التبلي عن
ــن الخطــاب /جــوال0598688189 : ــر ب شــارع عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

ALL KINDS OF BREAD/CAKES/SWEETS AND 
BISCUITS

الخبز بانواعه/قرشلة/حلويات وبسكويت

(298)

 

Date :09/02/2020 التاريخ: 2020/02/09 

Trademark No.:37699 العالمة التجارية رقم: 37699  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: ISSAM LAFI ABU GHALION بإسم  : عصام الفي عكرمة ابو غليون

Applicant Address :ISSAM LAFI ABU GHALION/ 
HEBRON AL HAWOOZ/ JAWWAL: 0599668669   

العنــوان  : عصــام الفــي عكرمــة ابــو غليــون /الخليــل الحــاووز االول 
 /جــوال0599668669 :    

Applicant for Correspondence:  ISSAM LAFI ABU 
GHALION/ HEBRON AL HAWOOZ/ JAWWAL: 
0599668669

عنــوان التبليــغ :  عصــام الفــي عكرمــة ابــو غليــون /الخليــل الحــاووز 
االول / جــوال0599668669 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

POP CORN  ذرة منفوشة
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Date :09/02/2020 التاريخ: 2020/02/09 

Trademark No.:37700 العالمة التجارية رقم: 37700  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Fahead Jaber ahmad muslim بإسم  : فهد جبر احمد مسلم حامل هوية رقم967797374 

Applicant Address :Tunis street - nablus .        العنوان  : نابلس- شارع تونس

Applicant for Correspondence:  Ad mohammd hussein 
/nablus -sufian street-alul and abusalha building (floor4 
western entrance)/ JAWWAL: 0599988087
Jawwal (0599988087)

عنــوان التبليــغ :  مكتــب المحامــي محمــد حســين/نابلس - عمــارة 
عالــول و ابــو صالحــة) ط 4المدخــل الغربــي(

جوال رقم(0599988087)  فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Snack-bars تقديم الوجبات الخفيفة 

(300)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37701 العالمة التجارية رقم: 37701  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Mayoral Moda Infantil, S.A.  .بإسم  : مايورال مودا انفانتيل ،أس.ايه

Applicant Address :La Orotava, 118 - Polg. San Luis, 
29006 Malaga, SPAIN

ــا،  ــس 29006 ،ماالغ ــان لوي ــغ .س ــا -118 ،بول ــوان  : ال اوروتاف العن
إســبانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Articles of outer clothing and underwear; footwear; 
headwear; combinations (clothing) for babies; layettes 
(clothing); school uniforms; bibs, not of paper. 

ــرأس  ــة ال ــدم؛ أغطي ــة؛ والبســة الق ــة و المابــس الداخلي المابــس الخارجي
ــاء  ــس(؛ أزي ــود) ماب ــل المول ــوة الطف ــال؛ كس ــس (لألطف ــات) ماب ؛ مجموع

ــة.  ــر الورقي ــال ،غي ــات لألطف ــدة؛ مري ــدارس الموح الم

اشتراطات خاصة:حماية العامة باللون االزرق ،البرتقالي ،واالبيض



197 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

(301)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37702 العالمة التجارية رقم: 37702  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Mayoral Moda Infantil, S.A.  .بإسم  : مايورال مودا انفانتيل ،أس.ايه

Applicant Address :La Orotava, 118 - Polg. San Luis, 
29006 Malaga, SPAIN

ــا،  ــس 29006 ،ماالغ ــان لوي ــغ .س ــا -118 ،بول ــوان  : ال اوروتاف العن
إســبانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Articles of outer clothing and underwear; footwear; 
headwear; combinations (clothing) for babies; layettes 
(clothing); school uniforms; bibs, not of paper. 

ــرأس  ــة ال ــدم؛ أغطي ــة؛ والبســة الق ــة و المابــس الداخلي المابــس الخارجي
ــاء  ــس(؛ أزي ــود) ماب ــل المول ــوة الطف ــال؛ كس ــس (لألطف ــات) ماب ؛ مجموع

ــة.  ــر الورقي ــال ،غي ــات لألطف ــدة؛ مري ــدارس الموح الم

(302)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37703 العالمة التجارية رقم: 37703  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Mayoral Moda Infantil, S.A.  .بإسم  : مايورال مودا انفانتيل ،أس.ايه

Applicant Address :La Orotava, 118 - Polg. San Luis, 
29006 Malaga, SPAIN

ــا،  ــس 29006 ،ماالغ ــان لوي ــغ .س ــا -118 ،بول ــوان  : ال اوروتاف العن
إســبانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Articles of outer clothing and underwear; footwear; 
headwear; combinations (clothing) for babies; layettes 
(clothing); school uniforms; bibs, not of paper. 

ــرأس  ــة ال ــدم؛ أغطي ــة؛ والبســة الق ــة و المابــس الداخلي المابــس الخارجي
ــاء  ــس(؛ أزي ــود) ماب ــل المول ــوة الطف ــال؛ كس ــس (لألطف ــات) ماب ؛ مجموع

ــة.  ــر الورقي ــال ،غي ــات لألطف ــدة؛ مري ــدارس الموح الم

اشتراطات خاصة:حماية العامة باللون االزرق ،واالبيض
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(303)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37704 العالمة التجارية رقم: 37704  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Mayoral Moda Infantil, S.A.  .بإسم  : مايورال مودا انفانتيل ،أس.ايه

Applicant Address :La Orotava, 118 - Polg. San Luis, 
29006 Malaga, SPAIN

ــا،  ــس 29006 ،ماالغ ــان لوي ــغ .س ــا -118 ،بول ــوان  : ال اوروتاف العن
إســبانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; commercial business management; busi-
ness administration; assistance in the business man-
agement; office functions;  wholesale and retail sale 
services in stores as well as sales services via global 
computer networks of bags, handbags, school bags, 
school backpacks, backpacks, wallets, toilet cases, key 
rings, briefcases and other holders for objects, bath-
robes, bed linen, articles of outer clothing and under-
wear, footwear, headwear, layettes (clothing), school 
uniforms and bibs; presentation of goods on communi-
cation media for retail purposes; rental of sales stands; 
promoting the sales of goods and services of others 
through the distribution of printed matter and promo-
tional contests; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; provision of 
information and advice to consumers regarding the se-
lection of products and items to be purchased; adviso-
ry services for business management and assistance in 
product commercialization within the framework of a 
franchise contract. 

خدمــات الدعايــة واإلعــان؛ ادارة االعمــال التجاريــة؛ خدمــات تولــي وتســيير 
شــؤون األعمــال؛ المســاعدة فــي إدارة األعمــال؛ خدمــات الوظائــف المكتبيــة 
ــات  ــك خدم ــة فــي المتاجــر وكذل ــع بالتجزئ ــة والبي ــع بالجمل ــات البي ؛ خدم
المبيعــات عبــر شــبكات الكمبيوتــر العالميــة للحقائــب ،حقائــب اليــد، 
الحقائــب المدرســية ،الحقائــب المدرســية التــي تحمــل علــى الظهــر، 
حقائــب الظهــر ،ومحافــظ النقــود ،حقائــب مــواد الزينــة ،وحلقــات 
المفاتيــح ،الحقائــب لــألوراق وحافظــات أخــرى لألشــياء ،وأرواب االســتحمام، 
بياضــات لألســرّة ،المابــس الخارجيــة و المابــس الداخليــة ،والبســة القــدم، 
أغطيــة الــرأس ، كســوة الطفــل المولــود) مابــس ،(األزيــاء المدرســية 
الموحــدة والمريــات؛ عــرض البضائــع علــى وســائط االتصــال لغايــات البيــع 
ــج لمبيعــات الســلع  ــات؛ التروي ــاالت العــرض للمبيع ــر حم ــة؛ تأجي بالتجزئ
والخدمــات لآلخريــن مــن خــال توزيــع المطبوعــات والمســابقات الترويجيــة؛ 
خدمــات توفيــر أســواق عبــر االنترنــت للمشــترين والباعــة للبضائــع 
والخدمــات؛ تقديــم المعلومــات والنصائــح للمســتهلكين حــول اختيــار 
المنتجــات والمــواد التــي يــراد شــراؤها؛ خدمــات استشــارية إلدارة األعمــال 

ــاز.  والمســاعدة فــي تســويق المنتجــات فــي إطــار عقــد امتي

اشتراطات خاصة:حماية العامة باللون االزرق ،واالبيض

(304)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37705 العالمة التجارية رقم: 37705  

Class: 25 في الصنف: 25   
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Applicant Name: Mayoral Moda Infantil, S.A.  .بإسم  : مايورال مودا انفانتيل ،أس.ايه

Applicant Address :La Orotava, 118 - Polg. San Luis, 
29006 Malaga, SPAIN

ــا،  ــس 29006 ،ماالغ ــان لوي ــغ .س ــا -118 ،بول ــوان  : ال اوروتاف العن
إســبانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف   2989760 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Articles of outer clothing and underwear; footwear; 
headwear; combinations (clothing) for babies; layettes 
(clothing); school uniforms; bibs, not of paper. 

ــرأس  ــة ال ــدم؛ أغطي ــة؛ والبســة الق ــة و المابــس الداخلي المابــس الخارجي
ــاء  ــس(؛ أزي ــود) ماب ــل المول ــوة الطف ــال؛ كس ــس (لألطف ــات) ماب ؛ مجموع

ــة  ــر الورقي ــال ،غي ــات لألطف ــدة؛ مري ــدارس الموح الم

اشتراطات خاصة:حماية العامة باللون االزرق واالبيض

(305)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37706 العالمة التجارية رقم: 37706  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Mayoral Moda Infantil, S.A.  .بإسم  : مايورال مودا انفانتيل ،أس.ايه

Applicant Address :La Orotava, 118 - Polg. San Luis, 
29006 Malaga, SPAIN                   

ــا،  ــس 29006 ،ماالغ ــان لوي ــغ .س ــا -118 ،بول ــوان  : ال اوروتاف العن
إســبانيا                     

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; commercial business management; busi-
ness administration; assistance in the business manage-
ment; office functions;  wholesale and retail sale services 
in stores as well as sales services via global computer 
networks of bags, handbags, school bags, school back-
packs, backpacks, wallets, toilet cases, key rings, brief-
cases and other holders for objects, bathrobes, bed lin-
en, articles of outer clothing and underwear, footwear, 
headwear, layettes (clothing), school uniforms and bibs; 
presentation of goods on communication media for re-
tail purposes; rental of sales stands; promoting the sales 
of goods and services of others through the distribution 
of printed matter and promotional contests; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; provision of information and advice to 
consumers regarding the selection of products and items 
to be purchased; advisory services for business manage-
ment and assistance in product commercialization with-
in the framework of a franchise contract. 

خدمــات الدعايــة واإلعــان؛ ادارة االعمــال التجاريــة؛ خدمــات تولــي وتســيير 
شــؤون األعمــال؛ المســاعدة فــي إدارة األعمــال؛ خدمــات الوظائــف المكتبيــة 
ــات  ــك خدم ــة فــي المتاجــر وكذل ــع بالتجزئ ــة والبي ــع بالجمل ــات البي ؛ خدم
المبيعــات عبــر شــبكات الكمبيوتــر العالميــة للحقائــب ،حقائــب اليــد، 
الحقائــب المدرســية ،الحقائــب المدرســية التــي تحمــل علــى الظهــر، 
حقائــب الظهــر ،ومحافــظ النقــود ،حقائــب مــواد الزينــة ،وحلقــات 
المفاتيــح ،الحقائــب لــألوراق وحافظــات أخــرى لألشــياء ،وأرواب االســتحمام، 
بياضــات لألســرّة ،المابــس الخارجيــة و المابــس الداخليــة ،والبســة القــدم، 
أغطيــة الــرأس ، كســوة الطفــل المولــود) مابــس ،(األزيــاء المدرســية 
الموحــدة والمريــات؛ عــرض البضائــع علــى وســائط االتصــال لغايــات البيــع 
ــج لمبيعــات الســلع  ــات؛ التروي ــاالت العــرض للمبيع ــر حم ــة؛ تأجي بالتجزئ
والخدمــات لآلخريــن مــن خــال توزيــع المطبوعــات والمســابقات الترويجيــة؛ 
خدمــات توفيــر أســواق عبــر االنترنــت للمشــترين والباعــة للبضائــع 
والخدمــات؛ تقديــم المعلومــات والنصائــح للمســتهلكين حــول اختيــار 
المنتجــات والمــواد التــي يــراد شــراؤها؛ خدمــات استشــارية إلدارة األعمــال 

ــاز.  والمســاعدة فــي تســويق المنتجــات فــي إطــار عقــد امتي

اشتراطات خاصة:حماية العامة باللون االزرق واالبيض
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(306)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37708 العالمة التجارية رقم: 37708  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Price Costco International, Inc.    .بإسم  : برايس كوستكو انترناشيونال ,انك

Applicant Address : 999 Lake Drive, Issaquah, 
Washington, U.S.A., 98027 

العنــوان  :   999ليــك درايــف ,ايســاكوا ,واشــنطن ,الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة98027 ,   

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-
Birah - ramallah

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــه   ــرة   -رام الل البي
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Retail and wholesale services and online retail and 
wholesale sales services in the fields of fresh meats, 
fruits,  vegetables, and pre-prepared foods, coffee, tea, 
dry packaged foods, dairy products, baked goods,  con-
fectionery, alcoholic and non-alcoholic beverages, to-
bacco products, clothing and footwear, toys, sporting 
 goods, kitchen utensils and equipment, household lin-
ens, artificial plants and trees, glassware, porcelain and 
 earthenware, household paper products, laundry prepa-
rations, soaps and cleaning products, cosmetics,  per-
sonal care products, pharmaceutical preparations, vita-
mins, nutritional supplements, gardening products  and 
equipment, pet food and pet care products, power and 
hand tools, automotive goods and gasoline,  household 
and outdoor furniture, office furniture and equipment, 
computers and computer peripherals,  computer soft-
ware and hardware, small and major appliances, com-
pact discs and DVDs, consumer  electronics, all purpose 
batteries, luggage, jewelry, watches, entertainment tick-
ets, holiday ornaments and  decorations; Dissemination 
of advertising matter via printed publications, product 
displays, and on-line  electronic communications, or 
other media; Distribution of samples; Import and export 
services; Advisory  services relating to import and ex-
port services; Ordering and sales services for prescrip-
tion pharmaceutical  preparations via online electronic 
communications or other media; Photocopying services 

ــر  ــرق عب ــة والمف ــع بالجمل ــات البي ــرق وخدم ــة والمف ــع بالجمل ــات البي خدم
ــة  ــه ،الخضــراوات ،االطعم ــة ،الفواك ــوم الطازج ــاالت اللح ــي مج ــت ف االنترن
ــات  ــة ، منتج ــف المعبئ ــة المجف ــاي ،االطعم ــوة ،الش ــبقا ،القه ــدة مس المع
االلبــان ،المنتجــات المخبــوزة ،الحلويــات ،المشــروبات الكحوليــة والغيــر 
كحوليــة ،منتجــات التبــغ ،المابــس ولبــاس القــدم ،االلعــاب ،بضائــع 
ــات  ــجار والنبات ــي ، االش ــان المنزل ــخ ،الكت ــدات المطب ــة ،ادوات ومع الرياض
الصناعيــة ،االوانــي الزجاجيــة ،أوانــي خــزف صينــي وأوانــي خزفيــة، 
منتجــات ورقيــة للمنــزل ،مســتحضرات غســيل المابــس ،الصابــون 
ومنتجــات التنظيــف ،مســتحضرات تجميــل ، منتجــات العنايــة الشــخصية، 
المســتحضررات الصيدالنيــة ،الفيتامينــات ،المكمــات الغذائيــة ،معــدات 
ومنتجــات البســتنة ،طعــام للحيوانــات االليفــة ومنتجــات العنايــة 
بالحيوانــات االليفــة ،معــدات اليــة  ويدويــة ،بضائــع ومحروقــات الســيارات، 
اثــاث منزلــي وخــارج المنــزل ،معــدات واثــاث المكاتــب ،الكمبيوتــرات 
وملحقــات الكمبيوتــر ،برامــج واجــزاء الكمبيوتــر ،األجهــزة الصغيــرة 
والكبيــرة ،االقــراص المدمجــة  واقــراص الفيديــو الرقميــة ،االلكترونيــات 
ــاعات،  ــرات ،س ــب ،مجوه ــراض ،حقائ ــع األغ ــات لجمي ــتهاكية ،بطاري االس
تذاكــر ترفيهيــة ،حلــي وزينــة االعيــاد؛ نشــر المــواد اإلعانيــة عبــر 
المنشــورات المطبوعــة  وعــرض المنتجــات واالتصــاالت اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت أو الوســائط األخــرى؛ توزيــع العينــات؛ خدمــات االســتيراد 
ــر؛  ــر؛ خدمــات استشــارية متعلقــة بخدمــات االســتيراد والتصدي والتصدي
خدمــات  الطلــب والمبيعــات للمســتحضرات الصيدالنيــة بوصفــة طبيــة 
ــات  ــت أو الوســائط االخــرى؛ خدم ــر اإلنترن ــة عب ــر االتصــاالت االلكتروني عب

التصويــر 
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Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37710 العالمة التجارية رقم: 37710  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: OUD MILANO  بإسم  : شركة عود ميانو

Applicant Address :Avenue des Champs-Elysees 34, 
75008 Paris, France

العنوان  : أفينو ديه شانزلزيه 75008 ،34 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited / green 
tower building/ al-nuzha street- P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد / عمــارة البــرج االخضــر / شــارع النزهــة - ص ب 

 3800البيــرة - رام اللــه   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Bleaching preparations and other substances for laun-
dry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
 preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmet-
ics, hair lotions; dentifrices 

مســتحضرات تبييــض االقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل فــي غســل وكــي 
ــور،  ــون؛ عط ــط؛ صاب ــي وكش ــل ،جل ــف ،صق ــتحضرات تنظي ــس؛ مس الماب
ــل ،غســول) لوشــن ( للشــعر؛ منظفــات  ــة ،مســتحضرات تجمي زيــوت عطري

أســنان 

(308)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37711 العالمة التجارية رقم: 37711  

Class: 18 في الصنف: 18   

Applicant Name: OUD MILANO  بإسم  : شركة عود ميانو

Applicant Address :Avenue des Champs-Elysees 34, 
75008 Paris, France

العنوان  : أفينو ديه شانزلزيه 75008 ،34 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited / green 
tower building/ al-nuzha street- P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــطين ــرة   فلس البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; animal 
 skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, para-
sols and walking sticks, whips, harness and saddlery 

الجلــود المدبوغــة وتقليــد الجلــود المدبوغــة والمنتجــات المصنوعــة 
ــواردة فــي فئــات أخــرى؛ جلــود الحيوانــات الخــام  مــن هــذه المــواد غيــر ال
أو المدبوغــة؛ الصناديــق والحقائــب الســفرية؛ الشماســي والمظــات 

 والعصــي؛ الســياط ،أطقــم الحيوانــات والســروج 
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Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37712 العالمة التجارية رقم: 37712  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: OUD MILANO  بإسم  : شركة عود ميانو

Applicant Address :Avenue des Champs-Elysees 34, 
75008 Paris, France

العنوان  : أفينو ديه شانزلزيه 75008 ،34 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited / green 
tower building/ al-nuzha street- P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــطين ــرة   فلس البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing, footwear, headgear  المابس ،لباس القدم ،أغطية الرأس

(310)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37713 العالمة التجارية رقم: 37713  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: OUD MILANO  بإسم  : شركة عود ميانو

Applicant Address :Avenue des Champs-Elysees 34, 
75008 Paris, France

العنوان  : أفينو ديه شانزلزيه 75008 ،34 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited / green 
tower building / al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر / شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــطين ــرة   فلس البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions 

خدمــات الدعايــة واإلعــان؛ إدارة و توجيــه األعمــال؛ تفعيــل النشــاط 
لمكتبــي  ا
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Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37714 العالمة التجارية رقم: 37714  

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: OUD MILANO  بإسم  : شركة عود ميانو

Applicant Address :Avenue des Champs-Elysees 34, 
75008 Paris, France

العنوان  : أفينو ديه شانزلزيه 75008 ،34 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــطين ــرة   فلس البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
 services; design and development of computer hard-
ware and software 

الخدمــات العلميــة والتقنيــة ،وخدمــات البحــث والتصميــم المتعلقــة بهــا، 
ــاد  ــر عت ــة ،خدمــات تصميــم وتطوي خدمــات التحاليــل واألبحــاث الصناعي

وبرامــج الكمبيوتــر 

(312)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37715 العالمة التجارية رقم: 37715  

Class: 44 في الصنف: 44   

Applicant Name: OUD MILANO  بإسم  : شركة عود ميانو

Applicant Address :Avenue des Champs-Elysees 34, 
75008 Paris, France

العنوان  : أفينو ديه شانزلزيه 75008 ،34 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property - TMP Agents Limited/ green 
tower building/ al-nuzha street - P.O. Box 3800 Al-
Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد /عمــارة البــرج االخضــر /شــارع النزهــة - ص ب3800  

ــطين ــرة    فلس البي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
 horticulture and forestry services 

الخدمــات الطبيــة ،الخدمــات البيطريــة ،خدمــات العنايــة الصحيــة 
والمحافظــة علــى الجمــال للكائنــات البشــرية أو الحيوانــات ،خدمــات الزراعــة 

والبســتنة والغابــات 
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Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37716 العالمة التجارية رقم: 37716  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: KARATASH KOSMETIK KIMY 
SANAYI

ــات  بإســم  : شــركة قاراطــاش لمســتحضرات التجميــل والكيمائي
والصناعــة والتجــارة

Applicant Address :TURKEY ISTANBUL   
Applicant for Correspondence:  HEBRON DERBAHA

ــل  ــغ :  الخلي ــوان التبلي ــدوزو عن ــطنبول بيلي ــا اس ــوان  : تركي العن
ــر بحــة  /فلســطين دي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

COSMETICS AND PERFUMS مواد تجميل عطور

(314)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37717 العالمة التجارية رقم: 37717  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name:  Stichting BDO .بإسم  : شركة ستيشتنج ب د و

Applicant Address :Dr. Holtroplaan 27, 5652 XR 
Eindhoven, The Netherlands     

العنــوان   : شــارع هولتروبــان 5652 ،27 اكــس آر ايندهوفــن، 
هولنــدا.    

Applicant for Correspondence:  .Firas Attereh 
Intellectual Property/ Nablus, Galarya Center, P.O.Box 
768/ phone: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة /نابلــس، 
ــا ســنتر ،ص .ب /768.هاتــف09 :/2383777 ــارة جاليري عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer software; apps (software); mobile apps; elec-
tronic publications.

برمجيــات كومبيوتــر ،تطبيقــات) برمجيــات ،(تطبيقــات للهواتــف النقالــة، 
منشــورات الكترونيــة                 

(315)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37718 العالمة التجارية رقم: 37718  
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Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Foshan Haitian Flavouring &amp; 
Food Co., Ltd. 

بإسم  : فوشان هايتيان فايفورينغ آند فود كو ،.ليمتد. 

Applicant Address :No. 16, Wen Sha Road Foshan City, 
Guangdong Province, CHINA

ــغ  ــيتي ،غوانغدون ــان س ــا رود فوش ــن ش ــر ،16 .وي ــوان  : نمب العن
ــن   ــس ،الصي بروفين

Applicant for Correspondence:  JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH / Tammun - P.O. Box  21 - State 
of Palestine 

عنــوان التبليــغ :  جهــاد علــي أغريــب حســن بنــي عــودة / طمــون 
 ––دولــة -  ص.ب21  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Soya sauce; vinegar; oyster sauce [condiment]; soya 
bean paste [condiment]; chicken essence powder [con-
diments]; Monosodium glutamate; ketchup [sauce]; 
chow-chow [condiment]; spices; condiments; Sea-
soning sauce; seasonings; sauces [condiments]; meat 
gravies; relish [condiment]; cooking salt; instant rice; 
cereal preparations; noodles; starch for food; tea-based 
beverages; white sugar; bread; yeast; food flavorings, 
other than essential oils; meat tenderizers for household 
purposes; honey; candy; cereal-based snack food; cof-
fee flavorings; tea; edible ices; preparations for stiffen-
ing whipped cream; gluten prepared as foodstuff. 

ــا]   ــول الصوي ــن ف ــارات[؛ عجي ــار] به ــة المح ــل؛ صلص ــا؛ خ ــة الصوي صلص
بهــارات[ ؛ مســحوق لــب الدجــاج] توابــل[؛ غلوتامــات أحاديــة الصوديــوم؛ 
صلصــة الطماطــم؛  تشاو-تشــاو] بهــارات[؛ التوابــل؛ البهــارات؛ صلصــة 
التوابــل؛ متبــات الطعــام؛  صلصــات] بهــارات؛ صلصــة مــرق اللحــم؛ 
ــوب؛  ــتحضرات الحب ــوري؛  مس ــي؛ األرز الف ــح الطه ــارات[؛  مل ــات] به مُقَّب
معكرونــة علــى شــكل شــرائط؛ نشــا للطعــام؛  مشــروبات أساســها الشــاي؛ 
ــة؛   ــوت العطري ــاف الزي ــام ،بخ ــات الطع ــرة؛ نكه ــز؛ خمي ــض؛ خب ــكر أبي س
ــة  ــات خفيف ــوى؛ وجب ــل؛ حل ــة؛ عس ــراض المنزلي ــم لألغ ــة اللح ــواد تطري م
أساســها الحبــوب؛ مكســبات نكهــة للقهــوة؛ الشــاي؛ مثلجــات صالحــة 
لــألكل؛  مســتحضرات لشــد قــوام الكريمــة المخفوقــة؛ الغلوتيــن معــد 

ــة.  ــادة غذائي كم

(316)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37720 العالمة التجارية رقم: 37720  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: The Golden Bakery Company  بإسم  : شركة المخبز الذهبي

Applicant Address :The Golden Bakery Company / 
Manger Street – Bethlehem – Palestine                   

ــي / شــارع المهــد - بيــت لحــم-   ــز الذهب ــوان  : شــركة المخب العن
ــطين                      فلس

Applicant for Correspondence:   The Golden Bakery 
Company / Manger Street – Bethlehem – Palestine                   
                

ــي / شــارع المهــد - بيــت  ــز الذهب ــغ  :  شــركة المخب ــوان التبلي عن
لحــم - فلســطين                     

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Import, marketing and retail and wholesale services, 
The bringing together, of a variety of goods Flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry and con-
fectionery; bakery products, namely, pies, cakes, do-
nuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, 

االســتيراد والتســويق والبيــع بالتجزئــة وخدمــات بيــع الجملــة ،تجميــع 
ــن  ــة م ــتحضرات المصنوع ــق والمس ــع الدقي ــن بضائ ــة م ــة متنوع مجموع
الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ منتجــات الخبيــز والمعنــى بهــا 
الفطائــر والكيــك والدونــات وكعــك وتورتــات) كيــك بالفواكــه ،(بيتــزا، 

سندويشــات ،حلــوى الكيــك ،خلطــات الكيــك الجاهــزة، 
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puddings, ready cake mixes; desserts, namely, bakery 
desserts, chocolate desserts,  desserts confectionery and 
desserts made of flour; flaxseed for human consumption 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; such ser-
vices may be provided by retail stores, wholesale outlets. 

حلــوى مــا بعــد الطعــام والمعنــى بهــا الحلويــات المخبــوزة وحلويــات 
الشــوكوالتة؛ الحلويــات وحلــوى مــا بعــد الطعــام المصنوعــة مــن الطحيــن؛ 
بــذور كتــان لاســتهاك البشــري) باســتثناء نقلهــا ،(لتمكيــن الزبائــن مــن 
ــذه  ــح ،و ه ــكل مري ــع بش ــلع والبضائ ــك الس ــراء تل ــة وش ــاهدة ومعاين مش
الخدمــات يمكــن تقديمهــا بواســطة متاجــر البيــع بالتجزئــة ومنافــذ البيــع 

ــة واماكــن البيــع المباشــر.  بالجمل

(317)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37721 العالمة التجارية رقم: 37721  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: The Golden Bakery Company  بإسم  : شركة المخبز الذهبي

Applicant Address :The Golden Bakery Company / 
Manger Street – Bethlehem – Palestine                   

ــي / شــارع المهــد - بيــت لحــم-   ــز الذهب ــوان  : شــركة المخب العن
ــطين                      فلس

Applicant for Correspondence:   The Golden Bakery 
Company / Manger Street – Bethlehem – Palestine                   
                

ــي / شــارع المهــد - بيــت  ــز الذهب ــغ  :  شــركة المخب ــوان التبلي عن
لحــم - فلســطين                     

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Flour and preparations made from cereals; bread, pas-
try and confectionery; bakery products, namely, pies, 
cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches,  pud-
dings, ready cake mixes; desserts, namely, bakery des-
serts, chocolate desserts,  desserts confectionery and 
desserts made of flour; flaxseed for human consumption 

الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر 
ــات  ــك والدون ــر والكي ــا الفطائ ــى به ــز والمعن ــات الخبي ــات؛ منتج والحلوي
ــك،  ــوى الكي ــات ،حل ــزا ،سندويش ــه ،(بيت ــك بالفواك ــات) كي ــك وتورت وكع
خلطــات الكيــك الجاهــزة ،حلــوى مــا بعــد الطعــام والمعنــى بهــا الحلويــات 
المخبــوزة وحلويــات الشــوكوالتة؛ الحلويــات وحلــوى مــا بعــد الطعــام 

المصنوعــة مــن الطحيــن؛ بــذور كتــان لاســتهاك البشــري 

(318)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37722 العالمة التجارية رقم: 37722  

Class: 16 في الصنف: 16   

Applicant Name: The Palestinian Manufacturing 
Company for Tissue Paper and Hygienic Products 

بإســم  : الشــركة الفلســطينية لتصنيــع المناديــل الورقيــة 
لصحيــة  ا و
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Applicant Address :The Palestinian Manufacturing 
Company for Tissue Paper and Hygienic Products / 
Industrial Zone - Bethlehem  - Palestine                   

العنــوان  : الشــركة الفلســطينية لتصنيــع المناديــل الورقيــة 
والصحيــة / المنطقــة الصناعيــة - بيــت لحــم – فلســطين                     

Applicant for Correspondence:  عنوان التبليغ:  فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Paper and cardboard for packaging and wrapping pur-
poses, cardboard boxes; paper towels; toilet paper; pa-
per napkins 

الــورق والكرتــون ألغــراض التعبئــة والتغليــف؛ صناديــق مــن الــورق 
المقــوى؛ مناشــف ورقيــة؛ ورق التواليــت؛ المناديــل الورقيــة 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(319)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37725 العالمة التجارية رقم: 37725  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: ALMUQARRAM AUTO SPARE 
PARTS TRADING LLC 

بإسم  : المكرم لتجارة قطع غيار السيارات) ش.ذ.م.م( 

Applicant Address :P.O. Box: 77563, Dubai, United 
Arab Emirates

العنوان  : ص.ب ،77563 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ :  طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.  .المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي

(320)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37726 العالمة التجارية رقم: 37726  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: ALkhitir For Food Stuff Company  بإسم  : شركة الختيار للمواد الغذائية

Applicant Address :Hebron Alharya Vally العنوان  : الخليل واد الهرية  
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Applicant for Correspondence:  Lawyer Abedelraheem 
Arafeh Hebron Ain Sara Alnor Bulding Fl. 6 Jawwal 
0569060565 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي عبدالرحيــم عرفــة الخليــل عيــن ســارة 
ــق الســادس جــوال0569060565   ــور الطاب ــارة الن عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

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    con-
diments     spices  ice.All Items Mensioned in class 30 

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

ــف  ــي الصن ــر ف ــا ذك ــج .وكل م ــارات    الثل ــل       البه التواب

(321)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37728 العالمة التجارية رقم: 37728  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Ajman-A.U.E  )بإسم  : شركة اوفيس كوزمتكس تريدنج) م.م.خ

Applicant Address :CHINA MALL-CA099-AJMAN-
U.A.E

العنــوان  : عجمــان- الســوق الصينــي ,  CA009 االمــارات العربيــة 
المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  Lawyer office Issam 
Al-Tamimi Al-Khalil, Ras Al-Joura, Al-Jaabari 
Building, 3rd floor 

عنــوان التبليــغ :  مكتــب المحامــي عصــام التميمــي الخليــل رأس 
ــري ط 3 جــوال0599760135   ــارة الجعب الجــورة عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

almond milk for cosmetic purposes,aloe vera prepara-
tions for cosmetics purposes
Baths cosmetic preparations for beauty masks,cos-
metics,creams cosmetic eyebrow pencils,eyelashes 
lip glosses,make -up,perfumery,essential oils, cosmet-
ics,hair lotions,dentifrices 

حليــب اللــوز الغــراض التجميــل ، االســتعدادات  االلوفيــرا الغــراض 
مســتحضرات التجميــل حمامــات مســتحضرات التجميــل اقنعــة الجمــال 
مجموعــات مســتحضرات التجميــل. مســتحضرات التجميــل مــواد( الكريمــات 
مســتحضرات التجميــل مســتحضرات التجميــل مســتحضرات تجميــل 
الحواجــب اقــام الحواجــب. الرمــوش , مســتحضرات التجميــل , لمعــان 
الشــفاه, احمــر الشــفاه ميــك اب مكيــاج والروائــح العطريــة والزيــوت الطيــاره 
ــامبو  ــة والش ــنان والحاق ــن االس ــعر ومعاجي ــل الش ــن ومحالي ــواد التزيي وم

(322)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37729 العالمة التجارية رقم: 37729  
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Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Qamha Bakery Company  بإسم  : شركة مخبز قمحة

Applicant Address :Kofr Qasem AlsultaniSstreet العنوان  : كفر قاسم شارع السلطاني  

Applicant for Correspondence:  Adv Safi Odeh 
Ramallah albakri bld 2f 0599583515 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي صافــي عــودة رام للــه عمــارة البكــري ط 
ــطين   05995835152فلس

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Artificial coffee,Biscuits,Bread,Bread (Ginger),Bread 
rolls,Breadcrumbs,Buns,Cake paste,Cakes,Can-
dy,Coffee,Confectionery,Cookies,Corn flakes,Corn 
flour,Flour,Flour-milling products,Leaven,Loz-
enges,Pastries,Pies,Pâté [pastries],Pizzas,Sweetmeats 
[candy],Unleavened, breadWheat flour. 

قهــوة اصطناعية,بســكويت,خبز,خبز زنجبيل,خبــز فرنجي,لــب 
خبز,كعك,عجينــة كيك,كيك,حلوى,قهوة,حلويات,كعــك محلى,رقائــق 
ذرة,دقيــق ذرة,دقيق,منتجــات طحــن الدقيق,خميرة,قطــع 
حلوى,فطائر,معجنات,بيتزا,حلويــات ســكرية,خبز بــدون خميرة,طحيــن 

قمــح. 

(323)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37730 العالمة التجارية رقم: 37730  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: The Golden Tires Company  بإسم  : الشركة الذهبية لإلطارات مساهمة خصوصية

Applicant Address :Alram Hazma Main Hazma Street         العنوان  : الرام حزما شارع حزما الرئيسي

Applicant for Correspondence:  Alram Hazma Main 
Hazma Street 

عنوان التبليغ :  الرام حزما شارع حزما الرئيسي 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Rims For Vehicle Wheels  اطارات لعجات السيارات

(324)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37732 العالمة التجارية رقم: 37732  

Class: 35 في الصنف: 35   
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Applicant Name: Aftim Saliba Aftim Salameh  بإسم  : افتيم صليبا افتيم سامة

Applicant Address :Aftim Saliba Aftim Salameh / 
Manger Street – Bethlehem – Palestine                   

ــوان  : افتيــم صليبــا افتيــم ســامة / شــارع المهــد - بيــت  العن
لحــم - فلســطين                     

Applicant for Correspondence:  عنوان التبليغ :  فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Import, marketing and retail,The bringing together, of a 
variety of Clothing, footwear, headgear (excluding the 
transport thereof), enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, through mail 
order catalogues or by means of electronic media, for 
example, through web sites or shopping programmes 

االســتيراد والتســويق والبيــع بالتجزئــة ،خدمــات تجميــع مجموعــة متنوعــة 
ــن  ــرأس) باســتثناء نقلهــا ،(لتمكي ــة ال ــدم وأغطي ــاس الق ــن المابــس ولب م
الزبائــن مــن مشــاهدة ومعاينــة وشــراء تلــك الســلع والبضائــع بشــكل مريــح، 
و هــذه الخدمــات يمكــن تقديمهــا بواســطة متاجــر البيــع بالتجزئــة ومنافــذ 
البيــع بالجملــة ومــن خــال فهــارس طلبــات البريــد او بواســطة وســائل النظــم  
ووســائط اإلعــام اإللكترونيــة واماكــن البيــع المباشــر ،وعلــى ســبيل المثــال، 
مــن خــال مواقــع علــى مواقــع شــبكة اإلنترنــت أو برامــج التســوق األلكترونيــة 

(325)

 

Date :10/02/2020 التاريخ: 2020/02/10 

Trademark No.:37733 العالمة التجارية رقم: 37733  

Class: 16 في الصنف: 16   

Applicant Name: Loorpal investment company بإسم  : شركة لوربال لاستثمار

Applicant Address :Loorpal investment company/ 
Tubas/Wadi Al-fara’/Main street/ Mobile: 0568210590

العنــوان  : شــركة لوربــال لاســتثمار /طوبــاس /واد الفارعــة /الشــارع 
الرئيســي مقابــل محطــة محروقــات الفارعة/ هاتــف0568210590 :    

Applicant for Correspondence:  Loorpal investment 
company/ Tubas/Wadi Al-fara’/Main street/ Mobile: 
0568210590

عنــوان التبليــغ :  شــركة لوربــال لاســتثمار /طوبــاس /واد الفارعــة/ 
الشــارع الرئيســي مقابــل محطــة محروقــات الفارعــة/ هاتــف: 

فلســطين  0568210590

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Baby diapers حفاظات اطفال

(326)

 

Date :11/02/2020 التاريخ: 2020/02/11 

Trademark No.:37734 العالمة التجارية رقم: 37734  
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Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Nawaf Nihad Nawaf Thaher بإسم  : نواف نهاد نواف ظاهر

Applicant Address :Nawaf Nihad Nawaf Thaher / Jenin 
- Burqin jawwal: 0597410189   

ــن ،  جــوال:   ــن - برقي ــواف ظاهــر /جني ــواف نهــاد ن ــوان  : ن العن
    0597410189

Applicant for Correspondence:  Nawaf Nihad Nawaf 
Thaher / Jenin - Burqin jawwal: 0597410189

عنــوان التبليــغ :  نــواف نهــاد نــواف ظاهــر /جنيــن - برقيــن،   
فلســطين جــوال0597410189 :  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

table water مياه الشرب الصحية 

(327)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37736 العالمة التجارية رقم: 37736  

Class: 17 في الصنف: 17   

Applicant Name: JELANCO FOR TRADE & 
I N D U S T RY

بإســم  : شــركة جيانكــو للتجــارة والصناعــة المســاهمة 
الخصوصيــة المحــدودة

Applicant Address :Namera, Al-Rama, Hebron, West 
Bank, Palestine

نمرة, الرامة, الخليل, الضفة الغربية, فلسطين  ص ب 176  

العنــوان  : نمــرة ,الرامــة ,الخليــل ,الضفــة الغربيــة ,فلســطين ص ب 
 176نمــرة ,الرامــة ,الخليــل ,الضفــة الغربيــة ,فلســطين  ص ب176    

Applicant for Correspondence:  Namera, Al-Rama, 
Hebron, West Bank, Palestine

عنــوان التبليــغ :  نمــرة ,الرامــة ,الخليــل ,الضفــة الغربيــة  ,ص ب 
ــطين 176 فلس

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

silicons /mastic/acrylic/insulating/vacuum packing 
materials

سيليكون/ ماستيك/مواد عازلة/مواد تعبئة فراغات

(328)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 
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Trademark No.:37737 العالمة التجارية رقم: 37737  

Class: 6 في الصنف: 6   

Applicant Name: JELANCO FOR TRADE & 
I N D U S T RY

بإســم  : شــركة جيانكــو للتجــارة والصناعــة المســاهمة 
الخصوصيــة المحــدودة

Applicant Address :JELANCO FOR TRADE & 
INDUSTRY8 Namera, Al-Rama, Hebron, West Bank, 
Palestine/ P.O. Box 176/ tel: 2225597

نمرة, الرامة, الخليل, الضفة الغربية, فلسطين  ص ب 176  

العنــوان  : شــركة جيانكــو للتجــارة والصناعــة /نمــرة ,يئــر حــرم 
الرامــة ,الخليــل ,الضفــة الغربيــة ,فلســطين ص ب /176 هاتــف: 
 2225597نمــرة ,الرامــة ,الخليــل ,الضفــة الغربيــة ,فلســطين  

ص ب176    

Applicant for Correspondence:  JELANCO FOR 
TRADE & INDUSTRY8 Namera, Al-Rama, Hebron, 
West Bank, Palestine/ P.O. Box 176/ tel: 2225597

عنــوان التبليــغ :  شــركة جيانكــو للتجــارة والصناعــة /نمــرة ,يئــر 
حــرم الرامــة ,الخليــل ,الضفــة الغربيــة  ,ص ب /176 هاتــف: 

فلســطين  2225597

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

screws setscrew blind rivets wedges building materials 
mineral raw materials

براغي صواميل تباشيم اسافين عدد ومواد بناء خامات معادن

(329)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37738 العالمة التجارية رقم: 37738  

Class: 20 في الصنف: 20   

Applicant Name: VAZA COMPANY FOR THE 
TRADING OF SOUVENIRS AND GIGTS

بإسم  : شركة فازا لتجارة التحف والهدايا

Applicant Address :VAZA COMPANY FOR THE 
TRADING OF SOUVENIRS AND GIGTS/ NABLUS  
- Bait Ieba-  Main street/ jawwal: 0568115115   

العنــوان  : شــركة فــازا لتجــارة التحــف والهدايــا /نابلــس – بيــت 
ــوال0568115115 :     ــا – الشــارع الرئيســي /ج ايب

Applicant for Correspondence:  VAZA COMPANY 
FOR THE TRADING OF SOUVENIRS AND 
GIGTS/ NABLUS  - Bait Ieba-  Main street/ jawwal: 
0568115115

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــازا لتجــارة التحــف والهدايــا /نابلــس–  
بيــت ايبــا – الشــارع الرئيســي /جــوال0568115115 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Air cushions, not for medical purposes, Air mattresses, 
not for medical purposes, Air pillows, not for medical 
purposes , Amber (Yellow—) , Ambroid bars , Ambroid 
plates , Animal horns , Animals (Stuffed—), Armchairs, 
Art (Works of —) of wood, wax, plaster or plastic, Bags 
(Sleeping —) for camping , Bamboo, Bamboo curtains,

وســائد هوائيــة ليســت لغايــات طبيــة ،فرشــات هوائيــة ليســت لغايــات 
ــان  ــر ،قضب ــان أصف ــة ،كهرم ــات طبي ــة ليســت لغاي ــة ،مخــدات هوائي طبي
مــن الكهرمــان ،لوحــات مــن الكهرمــان ،قــرون حيوانــات ،حيوانــات محنطــة، 
كراســي ذات ذراعيــن ،أشــغال فنيــة مــن الخشــب أو الشــمع أو الجبــس أو 
الباســتيك ،أكيــاس نــوم للتخييــم ،خيــزران ،ســتائر مــن الخيــزران ،براميــل 

غيــر معدنيــة،
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Barrels, not of metal, Bassinettes, Bead curtains for 
decoration , Bed fittings, not of metal, Bedding, except 
linen, Beds * ,Beds for household pets, Beds (Hydro-
static [water] —) not for medical purposes, Bedsteads 
of wood, Benches [furniture], Bins, not of metal, Bins 
of wood or plastic, Blinds (indoor
window) shades (furniture) , Blinds (Slatted indoor—) 
Boards (Display—), Bolsters, Book rests [furniture], 
Bottle caps, not of metal , Bottle casings of wood , Bot-
tle closures, not of metal , Bottle racks, Boxes (Nest-
ing—), Brackets (Picture frame—), Brush mountings,
Bungs, not of metal ,Busts of wood, wax, plaster or 
plastic, Cabinet work , Cabinets (Index—) [furniture], 
Cabinets (Medicine—) ,Caps, not of metal (Bottle—), 
Caps, not of metal (Sealing—) ,Cards (Plastic key—) 
[not encoded] ,Carts for computers [furniture], Cases 
of wood or plastic , Casings of wood (Bottle—) ,Cask 
hoops, not of metal, Cask stands, not of metal , casks, 
not of metal , Casks of wood for decanting wine, Cast-
ers, not of metal (Furniture—), Chairs [seats] ,Chests 
for toys, Chests of drawers, Chests, not of metal, 
Chimes (Wind —) [decoration], Chopping blocks [ta-
bles], Closets (Towel—) [Furniture],Closures, not of 
metal, for containers ,Clothes hooks, not of metal ,Coat 
hangers ,Coathooks, not of metal,  Coatstands, Contain-
ers, not of metal [storage, transport], Costume stands 
Cots ,Counters [tables], Covers (Garment—) [storage], 
Covers for clothing [wardrobe], Cradles Curtain hold-
ers, not of textile material ,Curtain hooks ,Curtain rails 
,Curtain rings , Curtain rods ,Curtain rollers ,Curtain 
tie-backs ,Curtains (Bamboo—) ,Curtains (Bead—) for 
decoration ,Cushions ,Cushions (Pet—) ,Deck chairs 
,Decorations of plastic for foodstuffs ,Desks, Desks 
(standing) ,Dinner wagons [furniture], Dispensers 
(Towel—), not of metal, fixed, Display boards, Dis-
play stands, Divans, Door fittings, not of metal, Door 
handles, not of metal, Doors for furniture, Draught-
mans tables, Dressing tables, Dressmakers’ dummies 
Drinking straws, Easy chairs, Edgings of plastic for 
furniture, Embroidery frames, Figurines [statuettes] of 
wood, wax, plaster or plastic , Filing cabinets, Fittings, 
not of metal (Bed —), Fittings, not of metal (Coffin —) 
,Fittings, not of metal (Door—) ,Fittings, not of metal 
(Furniture-), Fittings, not of metal (Window—), Flow-
er-pot pedestals, Flower-stands [furniture], Foodstuffs 
(Decorations of plastic for-), Footstools, Frames (Em-
broidery—), Frames (Picture—) , Furniture, Furniture 
casters, not of metal, Furniture Fittings, not of metal, 
Furniture of metal, Furniture (Office—) , Furniture 
(Partitions of wood for—) , Furniture shelves,  Garment 
covers [storage], Glass (Silvered—) [mirrors, Hair-
dressers’ chairs Hampers [baskets], Hand-held mirrors 
[toilet mirrors], Handles (Door-), not of metal, Hang-
ers (Coat—), Hat stands, Head-rests [furniture], High 
chairs for babies, Hinges, not of metal,

 أســرة علــى أشــكال ساســل ،ســتائر خــرز للديكــور ،تراكيــب غيــر معدنيــة 
لألســرة ،فــراش نــوم) مــا عــدا البيضــات ،(أســرة ،أســرة للحيوانــات األليفــة 
المنزليــة ،أســرة مائيــة ليســت لغايــات طبيــة ،هيــاكل أســرة) مــن الخشــب( 
نضــد أثــاث ،صناديــق غيــر معدنيــة ،صناديــق مــن الخشــب أو الباســتيك، 
ســتائر داخليــة للنوافــذ) أثــاث ،(ســتائر داخليــة مضلعــة ،لوحــات عــرض، 
ــب  ــر ،مناص ــة للقواري ــر معدني ــة خي ــاث (أغطي ــب) أث ــاند كت ــائد ،مس وس
للقواريــر ،صناديــق تعشــيش ،دعامــات إلطــارات الصــور ،مســاند للفراشــي، 
ســدادات غيــر معدنيــة ،هيــاكل جذعيــة مــن الخشــب أو الشــمع أو 
ــات  ــاث (خزان ــب) اث ــات كت ــبية ،خزان ــغال خش ــتيك ،أش ــس أو الباس الجب
أدويــة ،أغطيــة غيــر معدنيــة للقواريــر ،أغطيــة إحــكام غيــر معدنيــة، 
بطاقــات باســتيك للمفاتيــح ،عربــات ألجهــزة الكمبيوتــر) أثــاث ،(علــب مــن 
الخشــب أو الباســتيك ،أغطيــة مــن الخشــب للقواريــر ،أطــواق براميــل غيــر 
ــل  ــة ،برامي ــر معدني ــل غي ــل ،برامي ــة للبرامي ــر معدني ــد غي ــة ،قواع معدني
مــن الخشــب للخمــر ،عجــات غيــر معدنيــة لألثــاث ،كراســي) مقاعــد( 
صناديــق للدمــى ،صناديــق غيــر معدنيــة ،خزانــات ذات أدراج ،أجــراس 
تقــرع بحركــة الهــواء) ديكــور ،(ألــواح فــرم) طــاوالت ،(خزانــة مناشــف 
ــس،  ــة للماب ــر معدني ــة ،مشــابك غي ــة لألوعي ــر معدني ــة غي ــاث ،(أغطي )أث
ــر معدنيــة للمعاطــف ،مناصــب للمعاطــف،  عاقــات معاطــف ،مشــابك غي
أوعيــة غيــر معدنيــة) للتخزيــن والنقــل ،(مناصــب للمابــس ،أســرة لألطفــال، 
نضــد) طــاوالت ،(خزانــات مابــس ،خزانــات مابــس) للتخزيــن ،(أســرة 
هــزازة لألطفــال ،حوامــل غيــر نســيجة للســتائر ،مشــابك للســتائر ،قضبــان 
للســتائر ،حلقــات للســتائر ،بكــرات للســتائر ،حبــال زينــة للســتائر ،ســتائر 
مــن الخيــزران ،ســتائر خــرز للديكــور ،وســائد ،وســائد للحيوانــات األليفــة، 
كراســي قابلــة للطــي ،زخــارف مــن الباســتيك للمــواد الغذائيــة ،مكاتــب، 
مكاتــب) اثــاث ،(عربــات طعــام) أثــاث ،(أوعيــة صــرف مناديــل غيــر معدنيــة 
ــر  ــواب ،مقابــض غي ــة لألب ــر معدني ــوازم غي ــب ،ل ــرض ،كن ــم ع ــة ،قوائ ثابت
معدنيــة لألبــواب ،أبــواب لألثــاث ،طــاوالت للرســامين ،طــاوالت تجميــل ،دمى 
لمصممــي األزيــاء ،كراســي مريحــة ،حــواف مــن الباســتيك لألثــاث ،اطــارات 
ــات  ــتيك ،خزان ــمع أو الباس ــب أو الش ــن الخش ــرة م ــاكل صغي ــز ،هي تطري
حفــظ الملفــات ،لــوازم غيــر معدنيــة لألســرّة ،لــوازم غيــر معدنيــة للتوابيــت، 
لــوازم غيــر معدنيــة لألبــواب ،لــوازم غيــر معدنيــة لألثــاث ،لــوازم غيــر 
معدنيــة للنوافــذ ،قواعــد ألوعيــة الزهــور ،مناصــب زهــور) أثــاث ،(زخــارف 
مــن الباســتيك للمــواد الغذائيــة ،مســاند للقدميــن ،إطــارات تطريــز، 
ــة  ــر معدني ــوازم غي ــاث ،ل ــة لألث ــر معدني ــاث ،عجــات غي إطــارات صــور ،أث
لألثــاث ،أثــاث معدنــي ،أثــاث مكاتــب ،حواجــز مــن الخشــب لألثــاث ،رفــوف 
لألثــاث ،خزانــات مابــس) للتخزيــن ،(زجــاج مطلــي بالفضــة) مرايــا ،(كراســي 
ــض  ــة (مقاب ــا للزين ــد ) مراي ــة بالي ــا محمول لمصففــي الشــعر ،ســال ،مراي
غيــر معدنيــة لألبــواب ،مناصــب للقبعــات ،مســاند الــرأس) أثــاث (كراســي 

ــات للســتائر، ــة ،كاب ــر معدني عاليــة لألطفــال ،مفصــات غي
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Hooks (Curtain—), Hooks, not of metal, for clothes 
rails, Hoops, not of metal (Barrel —) , House numbers, 
not of metal, non-luminous, Hydrostatic beds, not for 
medical purposes, Index cabinets [furniture], Indoor 
window blinds [shades] [furniture], Infant walkers, 
Inflatable publicity objects, Interior textile window 
blinds, Ivory, un worked or semi-worked, Keyboards 
for hanging keys, Ladders of wood or plastics, Library 
shelves, Magazine racks, Mannequins, Medicine cab-
inets, Mirror tiles , Mirrors (Hand-held-) [toilet mir-
rors] , Mirrors [looking glasses], Mobiles [decoration] 
, Moldings for picture frames , Mother-of-pearl, un 
worked or semi- worked , Mouldings for picture frames 
, Nameplates, not of metal, Newspaper display stands, 
Office furniture, Paper blinds, Picture frames, Picture 
frames (Moldings [mouldings] for—) , Pillows , Pipe 
or cable clips of plastics , Placards of wood or plastics, 
Plaited straw, except matting, Plaits (Straw—), Plate 
racks, Playpens for babies, Playpens (Mats for infant-),  
Plugs, not of metal, Poles, not of metal , Pulleys of plas-
tics for blinds , Racks [furniture] , Rails (Curtain —),  
Rattan,  Reeds [plaiting material], Reels of wood for 
yarn, silk, cord, Rings (Curtain —), Rods (Curtain—) 
, Rods (Picture—) [frames], Rods (Stair—) ,Rollers 
(Curtain —), School furniture,  Shades (indoor win-
dow- ) [furniture], Shells, Shelves for storage , Shelves 
for typewriters, Sideboards , Signboards of wood or 
plastics , Stakes for plants or trees , Stands (Costume 
—) , Stands for calculating machines , Statues of wood, 
wax, plaster or plastic , Statuettes of wood, wax, plas-
ter or plastic , Staves of wood , Steps [ladders], not of 
metal , Stools , Straw edgings, Straw mattresses , Straw 
plaits , Stuffed animals , Table tops , Tables * , Tables of 
metal , Tailors’ dummies, Tea carts , Tea trolleys , Tiles 
(Mirror—), Tortoiseshell, Towel closets [furniture] , 
Wagons (Dinner—),  [furniture] , Wax figures , Wood 
ribbon, Works of art, of wood, wax, plaster or plastic 
Woven timber blinds [furniture].  

أطــواق براميــل غيــر معدنيــة ،أرقــام غيــر معدنيــة وغيــر مضيئــة للمنــازل، 
أســرة مائيــة ليســت لغايــات طبيــة ،خزانــات كتــب) أثــاث ،(ســتائر 
ــخ،  ــة للنف ــة قابل ــواد للدعاي ــال ،م ــاث (مشــايات لألطف ــذ ،أث ــة للنواف داخلي
ســتائر نســيجية داخليــة للنوافــذ ،عــاج غيــر مشــغول أو نصــف مشــغول،  
   :لوحــات لتعليــق المفاتيــح ،ســالم مــن الخشــب أو الباســتيك ،رفــوف 
مكتبــات ،رفــوف مجــات ،موديــات لعــرض المابــس واألزيــاء ،خزانــات 
ــع  ــا ،قط ــة ،(مراي ــا للزين ــد) مراي ــة بالي ــا محمول ــا ،مراي ــواح للمراي ــة ،أل أدوي
متحركــة للديكــور ،قوالــب إلطــارات الصــور  ،عــرق اللؤلــؤ) غيــر مشــغول أو 
ــماء،  ــة لألس ــر معدني ــات غي ــور ،لوح ــارات الص ــب إلط ــغول (قوال ــبه مش ش
قواعــد عــرض الجرائــد ،اثــاث مكاتــب ،ســتائر ورقيــة ،إطــارات صــور ،قوالــب 
إلطــارات الصــور ،مخــدات ،مشــابك مــن الباســتيك للمواســير أو الكبــات، 
ــر(  ــدا الحُص ــدول) ع ــش مج ــتيك ،ق ــب أو الباس ــن الخش ــان م ــات إع لوح
جدائــل قــش ،رفــوف لألوانــي ،حظائــر لعــب لألطفــال ،حصــر لحظائــر 
ــن  ــرات م ــة ،بك ــر معدني ــدة غي ــة ،أعم ــر معدني ــر غي ــال ،خوابي لعــب لألطف
ــواد تجديــل،(  ــتائر ،قواعــد) أثــاُث ،(راتونيــاء ،قصــب) م الباســتيك للس
ــارات،(  ــور) إط ــان للص ــال ،قضب ــر والحب ــزل والحري ــب للغ ــن الخش ــرات م بك
قضبــان للســالم ،أثــاث مــدارس ،صــدف ،رفــوف للتخزيــن ،رفــوف 
للطابعيــن ،خزانــات طعــام ،الفتــات مــن الخشــب أو الباســتيك ،أعمــدة هــز 
ــن الخشــب أو الشــمع  ــاكل م ــس ،هي ــات أو األشــجار ،مناصــب للماب للنبات
ــي  ــر معدن أو الجبــس أو الباســتيك ،أضــاع براميــل مــن الخشــب ،درج غي
للســالم ،كراســي بــدون ظهــر أو مســاند ،حــواف مــن القــش ،فرشــات مــن 
القــش ،جدائــل قــش ،حيوانــات محنطــة ،أغطيــة طــاوالت ،طــاوالت ،طــاوالت 
معدنيــة ،دمــى للخياطيــن ،عربــات شــاي ،عربــات ترولــي للشــاي ،ألــواح 
للمرايــا ،صــدف الســلحفاة ، خزانــة مناشــف) أثــاث ،(عربــات طعــام) أثــاث،( 
هيــاكل شــمع ،أشــرطة مــن الخشــب ،أشــغال فنيــة مــن الخشــب أو الشــمع 

ــاث( ــة) أث ــبية محبوك ــتائر خش ــتيك ،س ــس أو الباس أو الجب

(330)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37739 العالمة التجارية رقم: 37739  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: MUHEE ELDIN M ZALLOUM بإسم  : محي الدين محمد ماجد زلوم 
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Applicant Address :MUHEE ELDIN M ZALLOUM/ 
HEBRON ISMELIEH MALL 2 Floor/ jawwal: 
0599263363   

العنــوان  : محــي الديــن محمــد ماجــد زلــوم / الخليــل االســماعيلية 
مــول ط / 2حــوال0599263363 :    

Applicant for Correspondence:  MUHEE ELDIN M 
ZALLOUM/ HEBRON ISMELIEH MALL 2 Floor/ 
jawwal: 0599263363

عنــوان التبليــغ :  محــي الديــن محمــد ماجــد زلــوم / الخليــل 
االســماعيلية مــول ط / 2حــوال0599263363 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Head gear scarfs غطاء الراس) شال(

(331)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37740 العالمة التجارية رقم: 37740  

Class: 44 في الصنف: 44   

Applicant Name: Dr. Sulaiman Al Habib Medical 
Services Group Company (Closed Joint Stock )

بإســم  : شــركة مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات 
الطبيــة) مســاهمة مقفلــة(

Applicant Address :P.O. Box 301578, Riyadh 11372, Al 
Olaya, King Fahad Road     Saudi Arabia   

العنــوان  : ص.ب ،301578 .الريــاض ،11372 العليــا ،طريــق الملــك 
فهــد ،المملكــة العربيــة الســعودية    

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property / Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
- -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب 219 تلفــون رقــم09 -

  2389203فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; medical clin-
ics; healthcare; plastic surgery; nursing homes; hospic-
es; hospitals; midwife services; nursing; opticians’ ser-
vices; medical assistance and; advisory and consultancy 
services, counselling and provision of information and 
advice relating to health, healthcare, medical problems, 
medical products and preparations; services for the test-
ing of blood, sera and/or urine; blood bank services; 
x-ray services; medical health assessment services; 
medical analysis services; compilation of medical re-
ports and conducting of medical tests and examinations; 
medical information services including the provision of 
medical test results and supporting information; provi-
sion of medical and healthcare information and data; 
medical services for the diagnosis of conditions of the 
human body; health and medical information services; 
medical health and fitness assessment services; adviso-
ry services relating to medical instruments, products, 
services and treatment; 

خدمــات طبيــة؛ خدمــات بيطريــة؛ خدمــات العنايــة بالنظافــة والعنايــة 
بالجمــال لإلنســان والحيــوان؛ العيــادات الطبيــة؛ الرعايــة الصحيــة؛ 
الجراحــات التقويميــة؛ دور التمريــض؛ دور العجــزة والمقعديــن؛ 
ــات؛ التمريــض؛ خدمــات فنيــي البصريــات؛  المستشــفيات؛ خدمــات القاب
المســاعدة الطبيــة وخدمــات المشــورة واالستشــارات وتقديــم المشــورة 
والمعلومــات والنصائــح بشــأن الصحــة والرعايــة الصحيــة والمشــاكل 
الطبيــة والمنتجــات والمســتحضرات الطبيــة؛ خدمــات تحليــل الــدم و/

ــر باألشــعة  ــدم؛ خدمــات التصوي ــول؛ خدمــات بنــوك ال أو األمصــال و/أو الب
ــي؛  ــل الطب ــات التحلي ــي؛ خدم ــي والطب ــم الصح ــات التقيي ــينية؛ خدم الس
تجميــع التقاريــر الطبيــة وإجــراء االختبــارات والفحوصــات الطبيــة؛ خدمــات 
تقديــم المعلومــات الطبيــة بمــا فــي ذلــك تقديــم نتائــج التحاليــل الطبيــة 
والمعلومــات المســاندة؛ تقديــم المعلومــات والبيانــات الطبيــة وبشــأن 
الرعايــة الصحيــة؛ الخدمــات الطبيــة لتشــخيص الحــاالت التــي تصيــب 
ــم  ــات تقيي ــة؛ خدم ــة والطبي ــات الصحي ــات المعلوم جســم اإلنســان؛ خدم
الصحــة واللياقــة الطبيــة؛ خدمــات المشــورة المتعلقــة باألجهــزة والمنتجات 
والخدمــات والعاجــات الطبيــة؛ توفيــر المرافــق الطبيــة؛ الخدمــات الطبيــة 
ــة  ــل والرعاي ــادة التأهي ــات إع ــة وخدم ــة والعاجي ــخيصية والوقائي والتش
الصحيــة؛ العــاج الطبيعــي؛ النصائــح الصيدالنيــة؛ الخدمــات الصيدالنيــة؛ 

ــاب؛  ــب األعش ــات ط ــة؛ خدم ــات الصيدالني ــرف المنتج ص
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provision of medical facilities; medical, medical diag-
nostic, preventative, remedial, rehabilitation and health-
care services; physiotherapy; pharmacy advice;  phar-
macy services; dispensing of pharmaceutical products; 
herbal medicine services; dentistry services; cosmetic 
dentistry; provision of information in relation to all the 
aforementioned services, including provision of infor-
mation on these services via a global computer netw                

خدمــات طــب األســنان؛ طــب األســنان التجميلــي؛ تقديــم المعلومــات فيمــا 
يتعلــق بكافــة هــذه الخدمــات بمــا فــي ذلــك تقديــم المعلومــات عــن هــذه 

الخدمــات عبــر شــبكة حاســوب عالميــة

(332)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37741 العالمة التجارية رقم: 37741  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Hugo Boss Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG

بإســم  : هيوجــو بــوس تريــد مــارك مانيجمنــت جــي إم بــي إتــش 
آنــد كــو .كيــه جــي

Applicant Address :Dieselstrasse 12 Metzingen FED 
REP GERMANY 72555   

العنــوان  : ديسيلشتراســه 12 ميتزينغــن فيــد ريــب ألمانيــا 
    72555

Applicant for Correspondence:   SMAS Intellectual 
Property / Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
- -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب 219 تلفــون رقــم09 -

 2389203فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Perfumes, aftershave, bath gel, shower gel, bath foams 
and deodorants for personal use; toilet soap

ــة ،جــل اســتحمام ،جــل لاغتســال،  ــا بعــد الحاق عطــور ،مســتحضرات لم
رغــوة لاســتحمام ومزيــات للروائــح الكريهــة لاســتعمال الشــخصي؛ 

ــت ــون توالي صاب

(333)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37742 العالمة التجارية رقم: 37742  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant for Correspondence:  SMAS Intellectual 
Property / Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
- -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب 219 تلفــون رقــم09 -

  2389203فلســطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Still or sparkling water(mineral or non -mineral),fruit 
or vegetable juices ,fruit or vegetable drinks, lemonades 
,sodas ,sorbet drinks ,preparation for making beverag-
es, syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable 
extracts, alcohol-free drinks, non-alcoholic plant-based 
beverages ,non-alcoholic vegetable beverages except 
substitutes for milk products .

ــر الفواكــه أو  ــة(؛ عصائ ــر معدني ــة أو غي ــاه معدني ــوار) مي ــاء مقطــر أو ف  م
الخضــراوات؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات؛ الليموناضــة؛ مــاء الصــودا؛ 
شــربات؛ مســتحضرات لعمــل المشــروبات؛ عصيــر فاكهــة مركــز لعمــل 
المشــروبات؛ خاصــات الفواكــه أو الخضــراوات الخاليــة مــن الكحــول؛ 
ــروبات  ــات؛ مش ــها النبات ــروبات أساس ــول؛ مش ــن الكح ــة م ــروبات خالي مش

ــب.         ــات الحلي ــل منتج ــدا بدائ ــا ع ــراوات فيم الخض

(334)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37744 العالمة التجارية رقم: 37744  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم  : كومباني جرفي دانون

Applicant for Correspondence:   SMAS Intellectual 
Property / Nablus- palestine- rafedia , jawwal building 
- 6th floor Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ :  شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس 
- -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب 219 تلفــون رقــم09 -

  2389203فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Milk, milk products and their substitutes; milk powder; 
gelled, flavoured and whipped milk; milk-based desserts; 
yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; beverages 
composed mainly of milk or milk products; milky bever-
ages mainly made of milk; milky beverages comprising 
fruit; fermented plain or flavoured milky products; milk 
substitutes of plant origin; substitutes for milk products 
made from plants or nuts; fruit or vegetable drinks com-
posed mainly of milk products; compotes; fruit puree.

الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب المخثــر 
والمنكــه والمخفــوق؛ حلــوى أساســها الحليــب؛ اللبــن ،مشــروبات اللبــن؛ جبن 
الحلــوم؛ المشــروبات التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ 
مشــروبات الحليــب التــي تتألــف أساســا ًمــن الحليــب؛ مشــروبات الحليــب 
التــي تشــتمل علــى الفواكــه؛ منتجــات الحليــب المخمــر الســادة أو المنكــه؛ 
بدائــل الحليــب مــن أصــل نباتــي؛ بدائــل لمنتجــات الحليــب مصنوعــة مــن 
النباتــات أو البنــدق؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات التــي تتألــف أساســاً 

مــن منتجــات الحليــب؛ فواكــه مطبوخــة بالســكر؛ هريــس فواكــه

(335)

 

Date :12/02/2020 التاريخ: 2020/02/12 

Trademark No.:37745 العالمة التجارية رقم: 37745  
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Class: 25 في الصنف25   : 

Applicant Name: Number One Company For Clothes 
And Accessories

بإسم  : شركة نمبر وان للمابس واالكسسوارات

Applicant Address :jenin - aljabriat       العنوان  : جنين - الجابريات

Applicant for Correspondence:  Lawyer : Ahmad 
Shaban/ Jenin - Al-Adl Building - opposite the 
Magistrate Court/ jawwal: 0598124023

عنــوان التبليــغ :  المحامــي احمــد شــعبان / جنيــن - عمــارة العــدل 
 -مقابــل محكمــة الصلــح ، جــوال0598124023: 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

ready - made clothing , babies bants (clothing ) , cloth-
ing  , clothes of leather , furs ( clothes ) , jackets (clothes 
) , uniforms . 

مابــس جاهــزة ، ســراويل اطفــال مابــس ،مابــس ، مابــس جلديــة،  
مابــس مــن الفــرو ، جاكيتــات ، ازيــاء موحــدة 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(336)

 

Date :13/02/2020 التاريخ: 2020/02/13 

Trademark No.:37746 العالمة التجارية رقم: 37746  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: ENKA HIJYEN URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم  : اينــكا هيجيــن اورونليــري ســانايى فــي تيجاريــت انونيــم 
شــيركيتي 

Applicant Address :5. Organize Sanayi Bolgesi, 83535 
Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - Gaziantep, Turkey

العنــوان .5  : اورجانيــزى ســانايى بولجيســي 83535 ،نولــو جــادي، 
نــو 15:شــهيتكاميل - غازيانتــاب ،تركيــا  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Bleaching and cleaning preparations, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for medical  
purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry 
use, stain removers, dishwasher detergents; perfumery; 
cosmetics (except medicated cosmetics); fragrances; 
deodorants for personal use and animals; soaps (except 
medicated soap); dental care preparations, dentifrices, 
denture polishes, tooth whitening preparations, mouth 
washes, not for medical purposes; abrasive prepara-
tions; emery cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive 
pastes; polishing preparations for leather, vinyl, metal 
and wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal 
and wood, wax for polishing 

مســتحضرات التنظيــف والتبيــض ،المنظفــات مختلفــة عــن مــا هــو ألجــل 
اســتخدامها فــي عمليــات التصنيــع ولألغــراض الطبيــة؛ مبيــض الغســيل؛ 
منعمــات القمــاش لاســتخدام فــي الغســيل؛ مزيــات البقــع؛ منظفــات 
غســالة صحــون؛ العطــور؛ مــواد التجميــل بأســتثناء مــواد التجميــل الطبيــة؛ 
عبيــر العطــور؛ مزيــات العــرق لاســتخدام الشــخصي والحيوانــات؛ الصابــون 
بأســتثناء الصابــون الطبــي؛ مســتحضرات العنايــة باألســنان؛ معاجيــن 
األســنان؛ ملمعــات األســنان؛ مســتحضرات تبييــض األســنان؛ غســوالت 
الفــم ليــس لألغــراض الطبيــة؛ مســتحضرات الجلــخ؛ قمــاش الصنفــرة؛ 
ــود  ورق زجــاج؛ حجــر الخفــاف؛ عجائــن كاشــطة؛ مســتحضرات تلميــع الجل
والفينيــل والخشــب والمعــدن؛ ملمعــات وكريمــات للجلــد والفينيــل 

ــع  ــمع للتلمي ــب؛ الش ــادن والخش والمع
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(337)

Date :13/02/2020 التاريخ: 2020/02/13 

Trademark No.:37748 العالمة التجارية رقم: 37748  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: ZIAD HASHIM DAWOD SROOR بإسم  : زياد هاشم داوود سرور

Applicant Address :ZIAD HASHIM DAWOD SROOR/ 
HEBRON WAD ALQUTAA/ jawwal: 0568587000   

ــاد هاشــم داوود ســرور /الخليــل واد القطــع /جــوال:  ــوان  : زي العن
    0568587000

Applicant for Correspondence:  ZIAD HASHIM 
DAWOD SROOR/ HEBRON WAD ALQUTAA/ 
jawwal: 0568587000

ــع/  ــل واد القط ــرور /الخلي ــم داوود س ــاد هاش ــغ :  زي ــوان التبلي عن
جــوال0568587000 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

PASTRY المعجنات

(338)

 

Date :13/02/2020 التاريخ: 2020/02/13 

Trademark No.:37749 العالمة التجارية رقم: 37749  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Vera alekseevna vaseley arda بإسم  : فيرا اليكسييفنا فاسلي عارضة

Applicant Address :Vera alekseevna vaseley arda/ 
Jenin, Arraba,Western warm/ mobile: 0568581204   

العنــوان  : فيــرا اليكســييفنا فاســلي عارضــة /جنيــن ،عرابــة ،الحــارة 
الغربية جــوال0568581204:    

Applicant for Correspondence:  Vera alekseevna 
vaseley arda/ Jenin, Arraba,Western warm/ mobile: 
0568581204

عنــوان التبليــغ :  فيــرا اليكســييفنا فاســلي عارضــة /جنيــن ،عرابــة، 
الحــارة الغربية جــوال0568581204:

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Adhesives for cosmetic purposes , After-shave lotion, 
Air fragrancing preparations, Almond milk for cos-
metic purposes, Almond oil, Almond soap, Aloe vera 
preparations for cosmetics purposes, Antiperspirant 
soap, Antiperspirants [toiletries], Aromatics [essential 
oils], Bath salts, not for medical purposes, Baths (Cos-
metic preparations for—), Beard dyes, Beauty masks, 
Bergamot oil, Breath freshening sprays, Breath fresh-
ening strips, Cedarwood (Essential oils of—), Cleaning 
dentures (Preparations for—), Cleaning preparations, 
Cosmetic kits, Cosmetic preparations for slimming pur-
poses, Cosmetics, Creams (Cosmetic-), Creams (Skin 
whitening -), Dental bleaching gels, Dentifrices, Den-
ture polishes, Dentures ( Preparations for cleaning -), 
Deodorant soap, Depilatories, Depilatory preparations, 
Disinfectant soap, Douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries], Dry sham-
poos, Dry-cleaning preparations, Dyes (Cosmetic—), 
Eau de Cologne, Essences (Ethereal—), Essential oils, 
Ethereal essences, Ethereal oils, Extracts of flowers 
[perfumes], Eyebrow cosmetics, Eyebrow pencils, 
Eyelashes (Adhesives for affixing false—), Eyelash-
es (Cosmetic preparations for—), Eyelashes (False-), 
False eyelashes, False nails, Foot perspiration (Soap 
for—), Fumigation preparations [perfumes], Gels 
(Dental bleaching-), Hair colorants, Hair dyes, Hair 
lotions, Hair spray, Hair waving preparations, Jelly 
(Petroleum—) for cosmetic purposes, Kits (Cosmetic-), 
Lacquer-removing preparations, Lemon (Essential oils 
of-), Lip glosses, Lipsticks, Make-up, Make-up pow-
der, Make-up preparations, Make-up removing prepara-
tions, Mascara, Masks (Beauty—), Massage gels other 
than for medical purposes, Milk (Cleansing —)for toilet 
purposes, Mint essence [essential oil], Mouth washes, 
not for medical purposes, Nail art stickers, Nail care 
preparation, Nail polish , Nail varnish , Nails (False - ), 
pencils (cosmetic --) , pencils (eyebrow- ), perfumery 
, perfumes , petroleum jelly for cosmetic purposes , 
polishing creams , powder (make - up - ) , rose oil , 
shampoos , shaving preparations , shaving soap, skin 
care (cosmetic preparations for --) , slimming purposes 
(cosmetic preparations for - ) , soap (antiperspirant - ) 
, soap (cakes of -), soap (deodorant - ) , soap (disinfec-
tant - ) , soap for foot  perspiration , soda ( bleaching - ) 
, sprays (breath frashening - ), strips (breath freshening 
- ) , sunscreen preparations , sun - tanning preparations 
(cosmetics) , tissues impregnated with cosmetic lotions 
, toilet water , toiletries , varnish (nail - ) , varnish- re-
moving preparations , waving preparations , waving 
preparations for the hair , whitwning the skin (craem 
for - ) ,

لواصــق ألغــراض التجميــل ,غســول) لوشــن (لمــا بعــد االحاقــة, 
ــوز,  ــوز الغــراض التجميــل ,زيــت الل مســتحضرات تعطيــر الجــو ,حليــب الل
صابــون اللــوز ,مســتحضرات صبــار األلوفيــرا ألغــراض التجميــل ,مضــادات 
العرق)مــواد تواليــت ,(عطور)زيــوت عطريــة ,(امــاح إســتحمام ليســت 
لغايــات طبيــة ,مســتحضرات تجميليــة لألســتحمام ,اصبــاغ اللحــى ,اقنعــة 
تجميليــة ,زيــت البرغمــوت ,رذاذات إلنعــاش رائحــة الفــم ,اشــرطة إلنعــاش 
رائحــة الفــم ,زيــوت عطريــة مــن خشــب االرز ,مســتحضرات لتنظيــف 
اطقــم االســنان ,مســتحضرات تنظيــف ,اطقــم تجميــل ,مســتحضرات 
تجميــل لغايــات التنحيــف ,مســتحضرات تجميــل ,كريمــات تجميليــة, 
كريمــات لتبييــض البشــرة ,هــام تبييــض االســنان ,منظفــات اســنان, 
ــون  ملمعــات اطقــم االســنان ,مســتحضرات تنظيــف اطقــم االســنان ,صاب
الزالــة الروائــح الكريهــة ,مزيــات شــعر ,مســتحضرات ازالــة شــعر ,صابــون 
مطهــر ,مســتحضرات اغتســال الغــراض صحيــة شــخصية او الزالــة الروائــح 
ــتحضرات  ــاف ,مس ــامبو الج ــتحضرات الش ــت ,(مس ــواد توالي ــة) م الكريه
التنظيــف الجــاف ,اصبــاغ تجميليــة ,مــاء الكولونيــا ,خاصــات اثيريــة, 
زيــوت عطريــة ,خاصــات اثيريــة ,خاصــات زهــور) عطــور ,(مســتحضرات 
ــتحضرات  ــتعارة ,مس ــوش المس ــت الرم ــق لتثبي ــب ,لواص ــل الحواج تجمي
تجميــل للرمــوش ,رمــوش مســتعارة ,رمــوش مســتعارة ,اظافــر مســتعارة, 
صابــون لتعــرق االقــدام ,مســتحضرات تبخيــر) عطــور ,(هــام تبييــض 
االســنان ,ملونــات للشــعر ,اصبــاغ للشــعر ,غســوالت) لوشــن (للشــعر, 
رذاذ) ســبراي (للشــعر ,مســتحضرات تجعيــد الشــعر ,فازليــن الغــراض 
التجميــل ,اطقــم تجميــل ,مســتحضرات ازالــة الاكيــه ,زيــوت عطريــة مــن 
الليمــون ,مــواد ملمّعــة للشــفاه ,طــاء الشــفاه ,مكيــاج ,مســاحيق مكيــاج, 
مســتحضرات مكيــاج ,مســتحضرات ازالــة المكيــاج ,مســكرة ,اقنعــة 
تجميليــة ,جــل للتدليــك بخــاف المســتخدم لاغــراض الطبيــة ,حليــب 
ــم  ــاع) زيــت عطــري ,(غســوالت للف ــة ,خــاص النعن ــراض الزين منظــف الغ
ــة  ــتحضرات العناي ــر ,مس ــة لاظاف ــات فني ــة ,ملصق ــات طبي ــت لغاي ليس
ــحذ  ــن لش ــتعارة ,معاجي ــر مس ــر ,اظاف ــاء اظاف ــر ,ط ــع اظاف ــر ,ملم باالظاف
امــواس الحاقــة ,اقــام تجميليــة ,اقــام الحواجــب ,عطــور ,عطــور ,فازليــن 
الغــراض التجميــل ,كريمــات صقــل ,مســاحيق مكيــاج ,زيــت الــورد ,شــامبو, 
مســتحضرات حاقــة ,صابــون حاقــة ,مســتحضرات تجميــل للعنايــة 
بالبشــرة ,مســتحضرات تجميــل الغــراض التنحيــف ,صابــون مضــاد 
للعــرق ,قطــع مــن الصابــون ,صابــون الزالــة الروائــح الكريهــة ,صابــون 
مطهــر ,صابــون لتعــرق االقــدام ,صــودا تبييــض ,رذاذات النعــاش رائحــة 
الفــم ,اشــرطة النعــاش رائحــة الفــم ,مســتحضرات الوقايــة مــن الشــمس, 
مســتحضرات الســمرار البشــرة بالتعــرض للشــمس) مســتحضرات تجميــل,( 
مناديــل ورقيــة مشــربة بغســوالت) لوشــن (تجميليــة ,كولونيــا ,مــواد 
ــد  ــاء ,مســتحضرات تجعي ــة الط ــر ,مســتحضرات ازال ــاء اظاف ــت ,ط توالي

ــرة. ــض البش ــات لتبيي ــعر ,كريم الش
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Date :13/02/2020 التاريخ: 2020/02/13 

Trademark No.:37750 العالمة التجارية رقم: 37750  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: VIVIANA KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI. 

بإسم  : شركة فيفيانا كوزمتيك للصناعة والتجارة المحدودة.

Applicant Address :Yenisehir Mah. Osmanli Bulvari 
Atlantis Avm A Blok No:8-1/11 Pendik Istanbul 
TURKEY   

العنــوان  : ينزهيــر مــاه ،شــارع عثمانــي بوليفــاري أتانتــس ،بلــوك 
رقــم11 /1- ،8بينــدك ،اســتانبول ،تركيــا    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property, Nablus, Galarya Center P.O Box: 
768/ Tel: 09/2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة ،نابلــس، 
ــف09 :/2383777 ــنتر ،ص.ب 768 هات ــا س ــارة جاليري عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Bleaching and cleaning preparations, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for medi-
cal purposes, laundry bleach, fabric softeners for laun-
dry use, stain removers, dishwasher detergents. Per-
fumery; cosmetics; fragrances; deodorants for personal 
use and animals. Soaps. Dental care preparations: den-
tifrices, denture polishes, tooth whitening preparations, 
mouth washes, not for medical purposes. Abrasive 
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice stone; 
abrasive pastes. Polishing preparations for leather, vi-
nyl, metal and wood, polishes and creams for leather, 
vinyl, metal and wood, wax for polishing.

مســتحضرات تبيــض األقمشــة ،منظفــات بخــاف المســتخدمة فــي 
ــات  ــة ،قاصــر للغســيل والكــي ،ملين ــات طبي ــة ولغاي العمليــات التصنيعي
لألقمشــة تســتخدم فــي الغســيل والكــي ،مزيــات البقــع ،منظفــات غســالة 
الصحون،عطــور ،مســتحضرات تجميــل ،روائــح طيبــة ،مزيــات روائــح 
لاســتخدام الشــخصي والحيــوان ،صابــون ،مســتحضرات العنايــة باالســنان، 
منظفــات أســنان ،ملمعــات اطقــم االســنان ،مســتحضرات تبيــض االســنان، 
غســوالت للفــم ليســت لغايــات طبيــة ،مســتحضرات ســحج ) ســنفرة،( 
قمــاش ســحج) ســنفرة ،(ورق ســحج ) ســنفرة ،(حجــر الخفــاف ،مــواد ســحج 
)ســنفرة ،(مســتحضرات صقــل للجلــد المدبــوغ ،الفينيــل ،حديــد وخشــب، 
ــد والخشــب ،شــمع  ــل ،والحدي ــوغ ،الفيني ــد المدب ــات للجل ملمعــات وكريم

صقــل.

(340)

 

Date :13/02/2020 التاريخ: 2020/02/13 

Trademark No.:37751 العالمة التجارية رقم: 37751  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: triple care company for cosmetics investment بإسم  : شركة تريبل كير للمواد التجميلية االستثمارية

Applicant Address :triple care company for cosmetics 
investment/ hebron namira adwa almadinas st/ jawwal: 
0599359916   

ــتثمارية/  ــة االس ــواد التجميلي ــر للم ــل كي ــركة تريب ــوان  : ش العن
ــرة شــارع اضــواء المدينــة / جــوال0599359916 :     الخليــل نم
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Applicant for Correspondence:  triple care company for 
cosmetics investment/ hebron namira adwa almadinas 
st/ jawwal: 0599359916

عنــوان التبليــغ :  شــركة تريبــل كيــر للمــواد التجميليــة 
االســتثمارية /الخليــل نمــرة شــارع اضــواء المدينــة / جــوال: 

فلســطين  0599359916

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

cosmetics/perfumes مستحضرات تجميل/ عطور

(341)

 

Date :13/02/2020 التاريخ: 2020/02/13 

Trademark No.:37752 العالمة التجارية رقم: 37752  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: VIVIANA KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI. 

بإسم  : شركة فيفيانا كوزمتيك للصناعة والتجارة المحدودة.

Applicant Address :YenisehirMah. Osmanli Bulvari 
Atlantis Avm A Blok No:8-1/11 Pendik Istanbul 
TURKEY    

العنــوان  : ينزهيــر مــاه ،شــارع عثمانــي بوليفــاري أتانتــس ،بلــوك 
رقــم1 /11- ،8بينــدك ،اســتانبول ،تركيــا.    

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 
768/ Tel: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
ــف09 :-2383777 ــنتر، ص.ب  768.هات ــا س ــارة جاليري ،عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising, marketing and public relations; organi-
zation of exhibitions and trade fairs for commercial 
or advertising purposes, Office functions; secretarial 
services; arranging newspaper subscriptions for oth-
ers; compilation of statistics; rental of office machines; 
systemization of information into computer databases; 
telephone answering for unavailable subscribers, Busi-
ness management, business administration and busi-
ness consultancy; accounting; commercial consultancy 
services; personnel recruitment, personnel placement, 
employment agencies, import-export agencies; tempo-
rary personnel placement services, Auctioneering, The 
bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, namely, Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing opera-
tions and for medical purposes, laundry bleach, fabric 
softeners for laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents, Perfumery; cosmetics; fragrances; deodor-
ants for personal use and animals, Soaps, Dental care 
preparations: dentifrices, denture polishes, tooth whit-
ening preparations, mouth washes, not for medical pur-
poses, Abrasive preparations, emery cloth; sandpaper; 
pumice stone; abrasive pastes, 

خدمــات الدعايــة واالعــان ،التســويق ،العاقــات العامــة ،تنظيــم المعــارض 
والمعــارض التجاريــة لغايــات تجاريــة واعانيــة ،تفعيــل النشــاط المكتبــي، 
ــع  ــن ،تجمي ــم االشــتراك فــي الصحــف لاخري ــات الســكرتارية ،تنظي خدم
البيانــات االحصائيــة ،تأجيــر االالت المكتبيــة ،تنظيــم المعلومــات 
فــي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر ،الــرد علــى الهاتــف للمشــتركين غيــر 
الموجوديــن ،ادارة وتوجيــه االعمــال ،استشــارات االعمــال المهنيــة، 
،محاســبة ،استشــارات االعمــال المهنيــة ،توظيــف االفــراد ،الــدوران 
الوظيفــي ،وكاالت التوظيــف ،وكاالت االســتيراد والتصديــر ،خدمــات 
المؤقتــة للــدوران الوظيفــي ،البيــع بالمــزاد العلنــي ، جمــع البضائــع 
المختلفــة ،مــن أجــل منفعــة الغيــر والتــي تشــمل؛ مســتحضرات تبيــض 
األقمشــة ،منظفــات بخــاف المســتخدمة فــي العمليــات التصنيعيــة 
ولغايــات طبيــة ،قاصــر للغســيل والكــي ،ملينــات لألقمشــة تســتخدم فــي 
ــرائها  ــع وش ــذه البضائ ــرض ه ــن ع ــاء م ــن العم ــي ، لتمكي ــيل والك الغس
بســهولة ، عــن طريــق متاجــر البيــع بالتجزئــة أو متاجــر البيــع بالجملــة أو عــن 

طريــق الوســائط اإللكترونيــة أو عــن طريــق البريــد.
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Polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal and 
wood, wax for polishing, enabling customers to conveni-
entiy 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,

(342)

 

Date :13/02/2020 التاريخ: 2020/02/13 

Trademark No.:37756 العالمة التجارية رقم: 37756  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Waseef qasem moustafa frihat بإسم  : واصف قاسم مصطفى فريحات

Applicant Address :jenin city       العنوان  : جنين - الشارع االلتفافي

Applicant for Correspondence:  specialized conulting 
for legal services company- her attornes is mousa 
qadoura , alaa frihat- alestsharya company /  jenin city 
- hifa street -  / jawwal: 0569200021

عنــوان التبليــغ :  الشــركة المختصــة االستشــارية للخدمــات 
القانونيــة -مكتــب المحامــون موســى قــدورة و عــاء فريحــات/ 

جنيــن - شــارع حيفــا  - جــوال0569200021 : 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Bar services , cafes , cafetrias , canteens , catering , 
(food and drink ) hotels , houses ( boarding ) , rental of 
meeting room , rental of temporatry accommodation , 
restaurants , restauraants ( self - service ) , self - service 
restaurants , snack - bars , tourist homes .

خدمــات الحانــات البــارات ، المقاهــي ، الكافيتريــات ، المطاعــم المؤقتــة أو 
ــر غــرف  ــزل ، تأجي ــادق ، الن ــد بالطعــام و الشــرب ،  الفن ــة ، التزوي المتنقل
االجتماعــات ، تأجيــر أماكــن اإلقامــة المؤقتــة ، المطاعــم ، مطاعــم الخدمــة 

الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة ، أماكــن إقامــة الســياح.  

(343)

 

Date :13/02/2020 التاريخ: 2020/02/13 

Trademark No.:37758 العالمة التجارية رقم: 37758  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Caesar Tourism Investment Compane بإسم  : شركة القيصر لاستثمار السياحي 

Applicant Address : Nablus / Rafidia / behind Al-Najah University        العنوان  : نابلس\ رفيديا\ خلف جامعة النجاح
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Applicant for Correspondence:  Attorney Ramzi Shoqo 
/ Nablus - Sufyan Street, Antar Building, fourth floor

ــزي شــقو / نابلــس -شــارع ســفيان  ــغ :  المحامــي رم ــوان التبلي عن
ــع  فلســطين ــق الراب ــر الطاب ــارة عنت عم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Accommodation reservations (temporary)\animals 
(boarding for)\bar services \boarding for animals \
boarding house bookings \boarding hpuse \buildings 
(rental os transportable)\cafes\cafeterias\camp services 
(holiday)\campground facilities \canteens\caterings\
day-nurseries\holiday camp servises (lodging)\homes \
homes(tourist)\hotel reservation\hotels\houses (board-
ing)\motels\providing campground facilities\rental of 
chairs ,tables,table linen\rental of meeting rooms\renta-
lo of temporary accommodation \rental of tents\\rental 
of transportable buildings \ Restaurants\resturants (self 
service)\retirement homes\self -service restaurants\
snack -bars\tourist homes

ــة  ــر اماكــن االقامــة المؤقتةحجــز اماكــن االقام مكاتــب تاميــن االقامةتاجي
المؤقتــه ايــواء الحيوانــات خدمــات الحانــات حجــز النزاللنزلتاجيــر 
المبانــي المتنقلةالمقاهيالكفتيريــات خدمــات مخيمــات العطــات توفيــر 
تســهيات اراضــي المخيماتالمطاعــم المؤقتــه از المتنقلةالتمريــن 
بالطعــام والشــراب دور الحضانــة النهاريــة خدمــات مخيمــات العطــات 
بيــوت االعتكافاماكــن اقامــة الســياح الحجــز فــي الفنادقالنزاللفنــادق 
الصغيرةتوفيــر تســهيات اراضــي المخيمــات تاجيــر الكراســي والموائــد 
ــر  ــات تاجي ــرف االجتماع ــر غ ــة تاجي ــي الزجاجي ــد واالوان ــات الموائ وبياض
ــة حجــز اماكــن  اماكــن االقامــة المؤقتــه تاجيــر خيــم تاجيــر مبانــي متنقل
االقامــة المؤقتةالمطاعــم مطاعــم الخدمــة الذاتيــة بيــوت االعتكافمطاعــم 

تقديــم الوجبــات الخفيفةاماكــن اقامــة الســياح. 

(344)

 

Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37760 العالمة التجارية رقم: 37760  

Class: 32 في الصنف: 32   

Applicant Name: Nsder Hanna Abdallah Muaddi بإسم  : نادر حنا عبدالله معدي

Applicant Address :Nsder Hanna Abdallah Muaddi/  
Beait Jala,Chremisan st.NEAR Bethlehem Arab 
Society/ jawwal: 0592700343   

ــه معــدي /بيــت جاال-شــارع كريمــزان-  ــادر حنــا عبدالل العنــوان  : ن
ــل /جــوال0592700343 :     ــة للتاهي ــة العربي ــرب الجمعي ق

Applicant for Correspondence:  Nsder Hanna Abdallah 
Muaddi/  Beait Jala,Chremisan st.NEAR Bethlehem 
Arab Society/ jawwal: 0592700343

عنــوان التبليــغ :  نــادر حنــا عبداللــه معــدي /بيــت جاال-شــارع 
كريمــزان -قــرب الجمعيــة العربيــة للتاهيــل /جــوال0592700343 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Wine and spirits تقطير المشروبات الروحية,صناعة النبيذ

اشــتراطات خاصــة :ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة
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(345)

 

Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37761 العالمة التجارية رقم: 37761  

Class: 20 في الصنف: 20   

Applicant Name: Mahmoud Hassan Mohammad Safi بإسم  : محمود حسن محمد صافي

Applicant Address :Mahmoud Hassan Mohammad 
Safi/ Bethlehem,irtas,Opposite Martyrs Cemetery 
jawwal : 0598906630   

العنــوان  : محمــود حســن محمــد صافــي /بيــت لحم-ارطاس-قــرب 
مقبــرة الشــهداء جــوال رقــم0598906630:    

Applicant for Correspondence:  Mahmoud Hassan 
Mohammad Safi/ Bethlehem,irtas,Opposite Martyrs 
Cemetery jawwal : 0598906630

عنــوان التبليــغ :  محمــود حســن محمــد صافــي /بيــت لحم-ارطــاس-
قــرب مقبرة الشــهداء جوال رقــم0598906630:

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

OLIVE Wood crafts االقــام الخشــبية وااللعــاب الخاصــة بخشــب الزيتون,ادواتمطبــخ 
خشــبية,جاطات خشب,اشــكال خشــبية

(346)

 

Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37762 العالمة التجارية رقم: 37762  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Ehab musa junaidi بإسم  : ايهاب موسى الجنيدي

Applicant Address :Ehab musa junaidi/ hebron- ras al-
jora- alrama/jawwal: 0599393841   

العنــوان  : ايهــاب موســى الجنيــدي /الخليــل ضاحيــة الرامــة/ 
جــوال0599393841 :    

Applicant for Correspondence:  Ehab musa junaidi/ 
hebron- ras al-jora- alrama/jawwal: 0599393841

عنــوان التبليــغ :  ايهــاب موســى الجنيــدي /الخليــل ضاحيــة الرامــة/ 
جوال0599393841 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tea coffee sugar biscuits and candies الحلويات والبسكويت واالرز والقهوة واسكر والشاي
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(347)

 

Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37764 العالمة التجارية رقم: 37764  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Winter Holding GmbH & Co. KG  بإسم  : ونتير هولدينغ جي ام بي اتش اند كو .كي جي

Applicant Address :Heidelberger Str. 9-11, 69226 
Nussloch (Germany)                   

العنــوان  : هيديلبيرغيــر اس تــي ار9 .- 69226 ،11نوســلوتش، 
ــا                      الماني

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing, footwear, headgear.  .المابس ولباس القدم وأغطية الرأس

(348)

 

Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37765 العالمة التجارية رقم: 37765  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Julie’s Manufacturing Sdn. Bhd.  .بإسم  : جوليز مانيوفاكتشرينج اس دي ان .بي اتش دي

Applicant Address :A.G. 6876, Alor Gajah Industrial 
Estate, 78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia                   

العنــوان  : ايــه .جــي ، 6876 .الــور جاجــاه إنداســتريال ايســتيت،  
 78000الــور جاجــاه ،ملقــا ،ماليزيــا                     

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Flour and preparations made from cereals; confec-
tionery; biscuits; biscuit products; biscuits mixes; oat 
biscuits; rice biscuits; salted biscuits; salty biscuits; 
savoury biscuits; wafer biscuits; chocolate biscuits; 
chocolate covered biscuits; petit-beurre biscuits; bread 
biscuits; chocolate-coated biscuits; rolled wafers (bis-
cuits); shortbread biscuits; crackers; cream crackers; 
chocolate based products; bakery products; cookies;   

الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الحلويــات؛ البســكويت؛ 
منتجــات البســكويت؛ خلطــات البســكويت؛ بســكويت الشــوفان؛ بســكوت 
ــش؛  ــح اله ــكويت الممل ــح؛ البس ــكويت المال ــح؛ البس ــكوت الممل األرز؛ البس
رقائــق البســكويت ؛ بســكويت الشــوكوالته؛ البســكويت المغلــف 
بالشــوكوالته؛ بســكويت الزبــدة بيتــي بــور؛ بســكويت الخبــز؛ بســكويت 
مغطــى بالشــيكوالتة؛ رقائــق البســكوت المحلــى اســطواني الشــكل ؛ كعكــة 
الغريبــة؛ المقرمشــات؛ مقرمشــات الكريمــة؛ منتجــات اساســها الشــوكاته؛ 

ــز؛  ــات؛ الخب ــى؛ الكعــك؛ المعجن ــز؛ الكعــك المحل منتجــات المخاب
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cakes; pastry; bread; waffles; wafers; rice based snack 
foods; snack food products made from rice flour; snacks 
manufactured from cereals; prepared desserts (choco-
late based); prepared desserts (confectionery); prepara-
tions for making desserts; prepared desserts (pastries); 
malt biscuits; palm sugar; sugar confectionery; peanut 
confectionery; brown sugar biscuits; digestive biscuits; 
coconut biscuits 

كعكــة الوفــل؛ البســكويت الهــش والرقيــق؛ الوجبــات الخفيفــة التــي 
ــن  ــن طحي ــن طحي ــدّة م ــة المع ــة الخفيف ــات األغذي ــها األرز ؛ منتج أساس
األرز؛ األغذيــة الخفيفــة المحــضّرة مــن الحبــوب؛ الحلويــات الجاهــزة) التــي 
أساســها الشــوكوالته ؛ الحلويــات الجاهــزة) الحلويــات(؛ المســتحضرات 
ــات(؛ بســكويت الشــعير؛  ــات الجاهــزة) المعجن ــات؛ الحلوي لصناعــة الحلوي
ســكر النخيــل؛ حلويــات الســكر؛ حلويــات فــول ســوداني؛ البســكويت 
ــكويت  ــم؛ بس ــى الهض ــاعد عل ــكويت المس ــي؛ البس ــكر البن ــر بالس المحض

ــد  جــوز الهن

اشتراطات خاصة:حماية باللون االزرق، السماوي ،االصفر ،واالصفر الغامق، واالحمر واللون الخوخي الفاتح.
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Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37766 العالمة التجارية رقم: 37766  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Julie’s Manufacturing Sdn. Bhd.  .بإسم  : جوليز مانيوفاكتشرينج اس دي ان .بي اتش دي

Applicant Address :A.G. 6876, Alor Gajah Industrial 
Estate, 78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia                   

العنــوان  : ايــه .جــي ، 6876 .الــور جاجــاه إنداســتريال ايســتيت،  
 78000الــور جاجــاه ،ملقــا ،ماليزيــا                     

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف  2989760 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Flour and preparations made from cereals; confec-
tionery; biscuits; biscuit products; biscuits mixes; oat 
biscuits; rice biscuits; salted biscuits; salty biscuits; 
savoury biscuits; wafer biscuits; chocolate biscuits; 
chocolate covered biscuits; petit-beurre biscuits; bread 
biscuits; chocolate-coated biscuits; rolled wafers (bis-
cuits); shortbread biscuits; crackers; cream crackers; 
chocolate based products; bakery products; cookies; 
cakes; pastry; bread; waffles; wafers; rice based snack 
foods; snack food products made from rice flour; snacks 
manufactured from cereals; prepared desserts (choco-
late based); prepared desserts (confectionery); prepara-
tions for making desserts; prepared desserts (pastries); 
malt biscuits; palm sugar; sugar confectionery; peanut 
confectionery; brown sugar biscuits; digestive biscuits; 
coconut biscuits. 
  

الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الحلويــات؛ البســكويت؛ 
منتجــات البســكويت؛ خلطــات البســكويت؛ بســكويت الشــوفان؛ بســكوت 
ــش؛  ــح اله ــكويت الممل ــح؛ البس ــكويت المال ــح؛ البس ــكوت الممل األرز؛ البس
رقائــق البســكويت ؛ بســكويت الشــوكوالته؛ البســكويت المغلــف 
بالشــوكوالته؛ بســكويت الزبــدة بيتــي بــور؛ بســكويت الخبــز؛ بســكويت 
مغطــى بالشــيكوالتة؛ رقائــق البســكوت المحلــى اســطواني الشــكل ؛ كعكــة 
الغريبــة؛ المقرمشــات؛ مقرمشــات الكريمــة؛ منتجــات اساســها الشــوكاته؛ 
منتجــات المخابــز؛ الكعــك المحلــى؛ الكعــك؛ المعجنــات؛ الخبــز؛ كعكــة 
ــها  ــي أساس ــة الت ــات الخفيف ــق؛ الوجب ــش والرقي ــكويت اله ــل؛ البس الوف
األرز ؛ منتجــات األغذيــة الخفيفــة المعــدّة مــن طحيــن طحيــن األرز؛ األغذيــة 
الخفيفــة المحــضّرة مــن الحبــوب؛ الحلويــات الجاهــزة) التــي أساســها 
الشــوكوالته ؛ الحلويــات الجاهــزة) الحلويــات(؛ المســتحضرات لصناعــة 
الحلويــات؛ الحلويــات الجاهــزة) المعجنــات(؛ بســكويت الشــعير؛ ســكر 
ــر  ــكويت المحض ــوداني؛ البس ــول س ــات ف ــكر؛ حلوي ــات الس ــل؛ حلوي النخي
بالســكر البنــي؛ البســكويت المســاعد علــى الهضــم؛ بســكويت جــوز الهنــد 
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Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37767 العالمة التجارية رقم: 37767  

Class: 1 في الصنف: 1   

Applicant Name: BASF Coatings GmbH  بإسم  : باسف كوتينغز جي ام بي اتش

Applicant Address :Glasuritstrasse 1, Munster, 
Germany

العنوان  : جاسوريتستراسيه ،1 مونستير ،المانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Chemical substances, chemical materials and chemical 
preparations, and natural elements, especially chemical 
auxiliaries for use in the coagulation of lacquers, chem-
ical preparations for use in the manufacture of surface 
coatings, chemicals for use in removing coatings, in-
dustrial cleaners for use in manufacturing processes, 
wax remover, hardening preparations; detergents for 
use in manufacture and industry, especially degreasing 
agents [not for household use]; putties, and fillers and 
pastes for use in industry, 

المــواد الكيماويــة والكيماويــات والمســتحضرات الكيماويــة والعناصــر 
الطبيعيــة وخاصــة المســاعدات الكيميائيــة الســتخدامها فــي تخثــر اللــك 
ــع طــاءات األســطح  ــة المســتخدمة فــي تصني والمســتحضرات الكيميائي
والمــواد الكيماويــة المســتخدمة فــي إزالــة الطــاء والمنظفــات الصناعيــة 
الســتخدامها فــي عمليــات التصنيــع ومزيــات الشــمع ومســتحضرات 
التصليــب؛ المنظفــات لاســتخدام فــي التصنيــع والصناعــة وخاصــة عوامــل 
إزالــة الشــحوم] وليــس لاســتخدام المنزلــي[؛ والمعاجيــن والحشــوات 

ــة.  ــي الصناع ــن الســتخدامها ف والمعاجي
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Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37768 العالمة التجارية رقم: 37768  

Class: 2 في الصنف: 2   

Applicant Name: BASF Coatings GmbH  بإسم  : باسف كوتينغز جي ام بي اتش

Applicant Address :Glasuritstrasse 1, Munster, 
Germany

العنوان  : جاسوريتستراسيه ،1 مونستير ،المانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Coatings, especially paints, glazes, washes, lacquers 
and varnishes, additives for use in coatings, primers, 
preservatives, anti- corrosive substances, preservatives 
against rust in the nature of coatings, fillers in the nature 
of paint, thinners and thickeners for coatings, dyes and 
inks, especially binders for paints, stabilizers for paints, 
paint- drying substances; dyes, colorants, pigments and 
inks, especially siccatives for use as drying agents for 
coatings, 

الطــاءات وتحديــدا ًالدهانــات والطــاء الزجاجــي والغســوالت والاكيــه 
والورنيــش والمضافــات المســتخدمة فــي الطــاءات ودهانــات األســاس 
والمــواد الحافظــة والمــواد المقاومــة للتــآكل والمــواد الحافظــة ضــد الصــدأ 
علــى شــكل طــاءات والحشــوات التــي علــى شــكل دهانــات ومخففــات 
ومكثفــات للطــاءات واألصبــاغ واألحبــار وتحديــدا ًعوامــل تماســك 
ــواد  ــاغ وم ــواد تجفيــف الدهــان؛ األصب ــات وم ــات الدهان ــات ومثبت الدهان
التلويــن والصبغــات واألحبــار وتحديــدا ًالمجففــات المســتخدمة كعوامــل 

ــاء  ــف للط تجفي
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Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37769 العالمة التجارية رقم: 37769  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Volkswagen Aktiengesellschaft  بإسم  : فولكسواغن أكتنجزلشافت

Applicant Address :Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
Germany

العنوان  : بيرلينر رينغ 38440 ،2 وولفسبورغ ،المانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Scientific, research, navigation, surveying, photograph-
ic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, 
measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
the distribution or use of electricity; Apparatus and 
instruments for recording, transmitting, reproducing 
or processing sound, images or data; Recorded and 
downloadable media, computer software, blank digital 
or analogue recording and storage media; Information 
technology and audiovisual equipment; Magnets, mag-
netizers and demagnetizers; Apparatus, instruments 
and cables for electricity; Optical devices, enhancers 
and correctors; Safety, security, protection and signal-
ling devices; Diving equipment; Navigation, guidance, 
tracking, targeting and map making devices; Measur-
ing, detecting and monitoring instruments, indicators 
and controllers; Automatic indicators of low pressure 
in vehicle tyres;

األجهــزة واالدوات العلميــة ،البحثيــة ،الماحيــة ،المســاحية ،للتصويــر 
الفوتوغرافــي ،الســينمائية ،الســمعية البصريــة ،البصريــة ،للــوزن ،القيــاس، 
اإلشــارات ،الكشــف ،االختبــار ،التفتيــش ،إنقــاذ الحيــاة والتعليــم؛ أجهــزة 
ــع  ــم أو التحكــم فــي توزي ــع ،تنظي ــل ،تجمي ــل ،تحوي وأدوات لوصــل ،تبدي
ــاج أو  ــادة إنت ــاء؛ أجهــزة وأدوات لتســجيل ،ارســال ،إع أو اســتخدام الكهرب
معالجــة الصــوت ،الصــور أو البيانــات؛ الوســائط المســجلة والقابلــة للتنزيــل، 
برمجيــات الكمبيوتــر ،وســائط التســجيل والتخزيــن الفارغــة الرقميــة او 
التناظريــة؛ معــدات تكنولوجيــا المعلومــات والمعــدات الســمعية البصريــة؛ 
ــه المغناطيــس؛ أجهــزة ،أدوات  مغناطيســات ،اجهــزة مغناطيســية و إلزال
وكابــات للكهربــاء؛ األجهــزة البصريــة ،المعــززات والمصححــات؛ أجهــزة 
ــة،  ــة واإلشــارات؛ معــدات الغــوص؛ أجهــزة الماح ــن ،الحماي الســامة ،األم
التوجيــه ،التتبــع ،االســتهداف وصنــع الخرائــط؛ أدوات القيــاس ،الكشــف 
والرصــد ،المؤشــرات وأجهــزة التحكــم؛ مؤشــرات تلقائيــة للضغــط 
ــات؛ اجهــزة  ــال للمركب ــات؛ مســجات األمي المنخفــض فــي إطــارات المركب
البحــث العلمــي واألجهــزة المخبريــة ،األجهــزة التعليميــة وأجهــزة المحاكاة؛ 
النظــارات ،علــب النظــارات ،مناظيــر ،العدســات المكبــرة] البصريــات[؛ 
نظــارات شمســية؛ مثلثــات تحذيــر تعطــل المركبــات؛ مصابيــح تحذيــر 
للمركبــات؛ البطاريــات ،الكهربائيــة وقطعهــا ،مراكمــات ،كهربائيــة 

ــات، ــية؛ البطاري ــات الشمس ــا ،البطاري ــود وقطعه ــا الوق ــا ،خاي وقطعه
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Mileage recorders for vehicles; Scientific research and 
laboratory apparatus, educational apparatus and simu-
lators; Eyewear, Spectacle cases, Binoculars, Magni-
fying glasses [optics]; Sunglasses; Vehicle breakdown 
warning triangles; Warning lamps for vehicles; Bat-
teries, electric and theirs parts, Accumulators, electric 
and their parts, Fuel cells and their parts, Solar batter-
ies; Batteries, electric, for vehicles; Chargers for Bat-
teries, electric; Burglar alarms, Fire alarms, Smoke 
alarms, gas alarms; Fire extinguishers; Scales; Spirit 
levels; Compasses for measuring; Rulers [measuring 
instruments], Acid hydrometers, Quantity indicators; 
Electronic control devices and Power supply apparatus 
for vehicle headlights and their parts, Light-emitting di-
odes [LED], Electronic power controllers; Electric and 
Electronic controllers, regulating apparatus and control 
instruments; Simulators for the steering and control 
of vehicles; Voltage regulators for vehicles; Speed in-
dicators; Revolution counters; Measuring apparatus 
and Measuring instruments; Lifesaving apparatus and 
equipment, namely Life-saving rafts, Fire escapes, 
Safety nets, Safety tarpaulins, Life belts, Life buoys, 
Life jackets; Electrical fuses, Relays, electric; Laser, 
not for medical purposes, Laser pointers; Remote con-
trol apparatus, Remote controls; Aerials; Navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; Mobile 
telephones; Telephone apparatus; Television appara-
tus; Video telephones; Radios; Directional compass-
es, Navigating apparatus [compasses], Navigational 
instruments; Telematic apparatus; Telematic terminal 
apparatus; Magnetical, electronical and optical record-
ing medias, Phonograph records, Compact discs, DVDs 
and other digital recording medias, Sound recording 
carriers, Juke boxes, musical, Compact discs [read-on-
ly memory], Downloadable music files, Headphones, 
Loudspeakers, Cabinets for loudspeakers, Signs, lu-
minous, Compact disc players, DVD players, Video 
telephones, Phototelegraphy apparatus; Projection 
apparatus, Cameras [photography]; Films, exposed; 
Film cameras, Photocopiers, Electronical Translation 
apparatus (computers), Electronical pocket translator; 
Encoded magnetic cards, Integrated circuit cards [smart 
cards], Encoded telephone cards; Coin-operated mech-
anisms; Automated teller machines [ATM]; Cash regis-
ters, Calculating devices; Data processing equipment; 
Computers; Electronic agendas; Facsimile machines; 
Monitors [computer hardware] and Monitors [comput-
er programs]; Computer peripheral devices; Computer 
programs for use in the autonomous driving of vehicles; 
Computer programs for use in the autonomous naviga-
tion of vehicles; Computer programs for use in auton-
omous control of vehicles; Computer programs, re-
corded and downloadable, especially electronical data 
compilation; Computer software platforms, recorded or 
downloadable; Software; Application software;

الكهربائيــة للمركبــات؛ شــواحن للبطاريــات ،كهربائيــة؛ أجهــزة اإلنــذار ضــد 
الســرقة ،أجهــزة اإلنــذار ضــد الحريــق ،أجهــزة اإلنــذار ضــد الدخــان ،أجهــزة 
اإلنــذار ضــد الغــاز؛ طفايــات الحريــق؛ مقاييــس؛ موازيــن تســوية؛ البوصــات 
للقيــاس؛ المســاطر] أدوات القيــاس ،[مقيــاس الحموضــة ،مؤشــرات الكميــة؛ 
أجهــزة التحكــم اإللكترونيــة وأجهــزة إمــداد الطاقــة لمصابيــح المركبــات 
األماميــة وقطعهــا ،الثنائيــات الباعثــة للضــوء ، [LED]وحــدات التحكــم 
اإللكترونيــة بالطاقــة؛ أدوات التحكــم الكهربائيــة واإللكترونيــة ،أجهــزة 
تنظيــم وأجهــزة تحكــم؛ اجهــزة محــاكاة للتوجيــه والســيطرة علــى المركبــات؛ 
منظمــات الفلطيــة للمركبــات؛ مؤشــرات الســرعة؛ عــدادات اشــارة ســرعة 
ــاس؛ أجهــزة ومعــدات إنقــاذ  ــدوران الفــوري؛ أجهــزة القيــاس وأدوات القي ال
الحيــاة ،خاصــة الطوافــات المنقــذة للحيــاة ،اجهــزة النجــاة مــن الحريــق، 
ــات النجــاة ،ســترات  ــة النجــاة ،عوام ــان ،أحزم ــان ،مشــمعات األم شــبكات األم
النجــاة؛ الصمامــات الكهربائيــة ،التبديــات ،الكهربائيــة؛ الليــزر ،ليــس 
لألغــراض الطبيــة ،مؤشــرات ليــزر؛ جهــاز التحكــم عــن بعــد ،اجهــزة التحكــم 
عــن بعــد؛ هوائيــات؛ جهــاز الماحــة للمركبــات] أجهــزة الكمبيوتــر علــى متــن 
ــة؛ جهــاز الهاتــف؛ جهــاز التلفزيــون؛ هواتــف  ــرة[؛ الهواتــف المحمول الطائ
فيديــو؛ أجهــزة الراديــو؛ البوصــات االتجاهيــة ،أجهــزة التنقــل] البوصــات،[ 
ــن  ــة ع ــة الطرفي ــاز المحط ــد؛ جه ــن بع ــم ع ــاز التحك ــة؛ جه األدوات الماحي
بعــد؛ وســائط التســجيل المغناطيســية ،اإللكترونيــة والبصريــة ،تســجيات 
الفونوغــراف ،األقــراص المدمجــة ،أقــراص الفيديــو الرقميــة وغيرهــا 
مــن وســائط التســجيل الرقميــة ،حامــات التســجيل الصوتــي ،اجهــزة، 
ــد إدراج  ــا بتشــغيل تســجيل موســيقي محــدد عن موســيقية ،تقــوم تلقائي
عملــة معدنيــة ،األقــراص المدمجــة] ذاكــرة للقــراءة فقــط ،[ملفــات الموســيقى 
القابلــة للتنزيــل ،ســماعات الــرأس ،مكبــرات الصــوت ،خزائــن لمكبــرات 
الصــوت ،عامــات ،مضيئــة ،مشــغات األقــراص المضغوطــة ،مشــغات أقراص 
الفيديــو الرقميــة ،هواتــف الفيديــو ،أجهــزة التصويــر الضوئــي؛ جهــاز 
ــام،  ــر الفوتوغرافــي[؛ أف ــرات] التصوي ــم ،الكامي ــور او عــرض فيل تســليط الن
مكشــوفة؛ كاميــرات األفــام ،آالت التصويــر ،أجهــزة الترجمــة اإللكترونيــة 
)أجهــزة الكمبيوتر،(مترجــم جيــب الكترونــي؛ البطاقــات الممغنطــة المشــفرة، 
بطاقــات الدوائــر المتكاملــة] البطاقــات الذكيــة ،[بطاقــات الهاتــف المشــفرة؛ 
ــي [ATM]؛ آالت  ــراف اآلل ــة؛ آالت الص ــود المعدني ــع النق ــل بقط ــات تعم آلي
تســجيل النقــد ،اجهــزة للحســاب؛ معــدات معالجــة البيانــات؛ أجهــزة 
ــة؛ آالت الفاكــس؛ الشاشــات] أجهــزة  ــر؛ جــداول األعمــال اإللكتروني الكمبيوت
الكمبيوتــر [والشاشــات] برامــج الكمبيوتــر[؛ أجهــزة الكمبيوتــر الطرفيــة؛ 
برامــج الكمبيوتــر الســتخدامها فــي القيــادة المســتقلة للمركبــات؛ برامــج 
الكمبيوتــر الســتخدامها فــي الماحــة المســتقلة للمركبــات؛ برامــج الكمبيوتــر 
ــر،  ــج الكمبيوت ــات؛ برام ــى المركب ــتقلة عل ــيطرة المس ــي الس ــتخدامها ف الس
ــة للتنزيــل ،خاصــة تجميــع البيانــات اإللكترونيــة؛ منصــات  المســجلة والقابل
ــات  ــات؛ تطبيق ــل؛ البرمجي ــة للتنزي ــجلة أو القابل ــر ،المس ــات الكمبيوت برمجي
البرمجيــات؛ اآلالت الحاســبة للجيــب؛ المنشــورات اإللكترونيــة ،القابلــة 
للتنزيــل؛ ملفــات الصــور القابلــة للتحميــل؛ دمــى اختبــارات التصــادم؛ المجهر؛ 
الكابــات ،الكهربائيــة؛ منافــذ المقبــس؛ جهــاز إشــعال ،كهربائــي ،إلشــعاله 
ــرأس؛  ــة ال ــة؛ ادوات لحماي ــى مســافة؛ جهــاز إشــعاعي لألغــراض الصناعي عل
أقفــال إلكترونيــة؛ اجهــزة التحكــم اإللكترونــي وأنظمــة التحكــم اإللكترونــي؛ 
الرمــوز األمنيــة] أجهــزة التشــفير[؛ أنظمــة التحكــم فــي الوصــول اإللكترونيــة 
لألبــواب المتشــابكة؛ كاميــرات التصويــر الحــراري؛ موازيــن مــع تحليــل كتلــة 
الجســم؛ أغطيــة ألجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي؛ الصناديــق الســوداء] مســجات 
البيانــات[؛ محطــات الطقــس الرقميــة؛ محطــات شــحن للمركبــات الكهربائيــة؛ 
محطــات شاشــة تعمــل باللمــس التفاعليــة؛ حلقــات ذكيــة؛ وحــدات التأثيــرات 
الكهربائيــة واإللكترونيــة لــآلالت الموســيقية؛ واجهــات الصــوت؛ المعــادالت 
ــات  ــم؛ روبوت ــات للتعلي ــات؛ روبوت ــوف للمركب ــات وق ــوت[؛ مجس ــاز الص ]جه
تشــبه االنســان مــع ذكاء اصطناعــي؛ المســاعدون الرقميــون الشــخصيون 
 [PDAs]؛ كاميــرات الرؤيــة الخلفيــة للمركبــات؛ توصيــات األســاك 
الكهربائيــة للمركبــات؛ أجهــزة االتصــاالت الســلكية والاســلكية علــى شــكل 
ــات؛ قطــع وتجهيــزات لجميــع البضائــع المذكــورة  مجوهــرات؛ قفــازات البيان

اعــاه ،المشــمولة فــي هــذه الفئــة
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Pocket calculators; Electronic publications, down-
loadable; Downloadable image files; Crash test dum-
mies; Microscopes; Cables, electric; Socket outlets; 
Igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; 
Radiological apparatus for industrial purposes; Head 
protection; Electronic locks; Electronic controllers and 
Electronic control systems; Security tokens [encryp-
tion devices]; Electronic access control systems for 
interlocking doors; Thermal imaging cameras; Scales 
with body mass analysers; Covers for tablet computers; 
Black boxes [data recorders]; Digital weather stations; 
Charging stations for electric vehicles; Interactive touch 
screen terminals; Smart rings; Electric and electronic 
effects units for musical instruments; Audio interfaces; 
Equalizers [audio apparatus]; Parking sensors for vehi-
cles; Teaching robots; Humanoid robots with artificial 
intelligence; Personal digital assistants [PDAs]; Rear-
view cameras for vehicles; Electric wiring harnesses for 
vehicles; Telecommunication apparatus in the form of 
jewellery; Data gloves; parts and fittings of all aforesaid 
goods, included in this class;

(353)

 

Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37770 العالمة التجارية رقم: 37770  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: Volkswagen Aktiengesellschaft  بإسم  : فولكسواغن أكتنجزلشافت

Applicant Address :Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
Germany

العنوان  : بيرلينر رينغ 38440 ،2 وولفسبورغ ،المانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles and conveyances; Vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail and their parts; Motor land ve-
hicles; Driverless cars [autonomous cars]; Powertrains, 
including engines and motors, for land vehicles; Pro-
pulsion mechanisms for land vehicles; Chassis for vehi-
cles; Vehicle bodies; Vehicle couplings; Shock absorb-
ers for vehicles; Shock absorbing springs for vehicles; 
Pneumatic tyres; Tyres for vehicle wheels; Rims for 
vehicle wheels; Solid rubber tyres for vehicle wheels; 
Vehicle wheels; Hubs for vehicle wheels;

ــر ،الجــو ،المــاء  المركبــات ووســائل النقــل؛ مركبــات للتنقــل عــن طريــق الب
ــدون ســائق  ــات البريــة؛ ســيارات ب أو الســكك الحديديــة وقطعهــا؛ المركب
ــركات  ــك المح ــي ذل ــا ف ــة ،بم ــل الحرك ــات نق ــتقلة[؛ مجموع ــيارات مس ]س
ــة؛ الشاســيه  ــات البري ــة؛ آليــات الدفــع للمركب ــات البري والموتــورات ،للمركب
للمركبــات؛ أجســام المركبــات؛ وصــات المركبــات؛ اجهــزة امتصــاص 
ــارات  ــات؛ اإلط ــات للمركب ــات؛ نوابــض امتصــاص الصدم ــات للمركب الصدم
ــارات  ــات؛ إط ــوط عجــات المركب ــات؛ جن ــارات عجــات المركب ــة؛ اط الهوائي
ــات  ــاور لعج ــات؛ مح ــات المركب ــات؛ عج ــات المركب ــة لعج ــة صلب مطاطي

ــات؛ المركب
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Lug nuts for vehicle wheels; Inner tubes for pneumatic 
tyres; Casings for pneumatic tyres; Tyre mousse inserts; 
Repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; Spikes for tyres; Tire snow 
chains [land vehicle parts]; Non-skid devices for vehi-
cle tyres; Vehicle seats; Rearview mirrors; Head-rests 
for vehicle seats; Security systems for vehicles [other 
than locks], Anti-theft devices for vehicles; Cigar light-
ers for automobiles; Automotive vehicles; Cars; Robot-
ic cars; Motor racing cars; Vans [vehicles]; Trailers and 
semi-trailers for vehicles; Trailer hitches for vehicles; 
Omnibuses; Motorcycles; Mopeds; Bicycles; Electric 
bicycles; Camera drones; Helicams; Cable transport ap-
paratus and installations; Carts, Shopping trolleys, lug-
gage carts; Aircrafts; Boats, Ships; Locomotives; Mo-
tor buses; Caravans; Tractors; Two-wheeled vehicles, 
Scooters [vehicles]; Self-balancing boards; Self-bal-
ancing electric unicycles; Self-balancing one-wheeled 
electric scooters; Chairlifts, cableways; Wheelchairs; 
Clips adapted for fastening automobile parts to automo-
bile bodies; Tumbler holders adapted for use in motor 
vehicles; Parts and accessories for all the above men-
tioned goods, included in this class; 

صمولــة مــدورة كبيــرة لربــط عجلــة الســيارة بمحورهــا لعجــات المركبــات؛ 
ــزة  ــة؛ اجه ــارات الهوائي ــة لإلط ــة؛ أغلف ــارات الهوائي ــة لإلط ــب داخلي أنابي
ادخــال حلقــة مــن الرغــوة المرنــة داخــل اإلطــارات قبــل تثبيتهــا علــى 
ــة الاصقــة  ــة ،البقــع المطاطي ــوط؛ معــدات تصليــح لألنابيــب الداخلي الجن
لتصليــح األنابيــب الداخليــة؛ المســامير لإلطــارات؛ ساســل إطــارات الثلــج 
]قطــع المركبــات البريــة[؛ أجهــزة عــدم االنــزالق إلطــارات المركبــات؛ مقاعــد 
المركبــات؛ مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ مســاند الــرأس لمقاعــد المركبــات؛ 
أنظمــة األمــن للمركبــات] غيــر األقفــال ،[أجهــزة مكافحــة الســرقة 
للمركبــات؛ والعــات الســيجار للســيارات؛ مركبــات ذات عجــات ذاتيــة 
الدفــع؛ الســيارات؛ الســيارات اآلليــة؛ ســيارات ســباق الســيارات؛ شــاحنات 
صغيــرة] مركبــات[؛ المقطــورات وشــبه المقطــورات للمركبــات؛ روابــط 
ــة؛  ــات؛ دراجــات هوائي ــة؛ دراج ــات؛ باصــات؛ دراجــات ناري مقطــورة للمركب
دراجــات كهربائيــة؛ مركبــات جويــة غيــر مأهولــة تعمــل عــن بعــد اللتقــاط 
الصــور؛ طائــرة هليكوبتــر صغيــرة يتــم التحكــم فيهــا عــن بعــد وتســتخدم 
للحصــول علــى صــور جويــة؛ أجهــزة نقــل الكابــات ومنشــآت؛ عربــات، 
ــرات؛  ــفن؛ القاط ــوارب ، س ــرات؛ ق ــة؛ الطائ ــات األمتع ــوق ،عرب ــات التس عرب
ــن ،الدراجــات  ــات ذات العجلتي ــل؛ الجــرارات؛ المركب ــة؛ قواف الحافــات اآللي
البخاريــة] المركبــات[؛ لوحــات التــوازن الذاتــي؛ الدراجــات االحاديــة 
ــة  الكهربائيــة ذاتيــة التــوازن؛ الدراجــات البخاريــة الكهربائيــة ذات العجل
الواحــدة ذاتيــة التــوازن؛ تلفريــك ،نظــام نقــل مــن كابــل متحــرك مســتمر؛ 
الكراســي المتحركــة؛ مشــابك مهيــأة لربــط قطــع الســيارات لهيــاكل 
الســيارات؛ حامــات قطعــة محوريــة فــي قفــل يحمــل التــرس حتــى يتــم 
رفعــه بواســطة مفتــاح المهيــأة لاســتخدام فــي الســيارات؛ قطــع وملحقــات 

ــة.  ــذه الفئ ــي ه ــمولة ف ــاه ،المش ــورة أع ــع المذك ــع البضائ لجمي

(354)

 

Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37771 العالمة التجارية رقم: 37771  

Class: 28 في الصنف: 28   

Applicant Name: Volkswagen Aktiengesellschaft  بإسم  : فولكسواغن أكتنجزلشافت

Applicant Address :Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
Germany

العنوان  : بيرلينر رينغ 38440 ،2 وولفسبورغ ،المانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Sporting articles and equipment, Appliances for gym-
nastics; Festive decorations and artificial Christmas 
trees; Fairground and playground apparatus; Toys, 
games, playthings and novelties; Scale model kits 
[toys]; Plush toys and other stuffed toys; Slot machines 
[gaming machines], Arcade video game machines; Vid-
eo game apparatus; Video game consoles;

أدوات ومعــدات رياضيــة ،أدوات للرياضــة البدنيــة؛ زينــة األعيــاد وأشــجار 
عيــد الميــاد االصطناعيــة؛ اجهــزة أرض المعــارض وأجهــزة الملعــب؛ لعــب، 
ــاب  ــاب[؛ ألع ــاس] الع ــوذج مقي ــات نم ــات؛ مجموع ــات وبدع ــاب ،العوب الع
ــاب ،[آالت  ــار] آالت األلع ــات القم ــرى؛ ماكين ــوة أخ ــاب محش ــة وألع القطيف
لعبــة فيديــو الممــرات؛ جهــاز ألعــاب فيديــو؛ منصــات ألعــاب فيديــو؛ 
ــة] العــاب[؛  ــات؛ الدراجــات البخاري ــة المركب ــات؛ لعب ــاس المركب ــوذج قي نم

ــات التــي يتــم التحكــم فيهــا عــن بعــد؛ ــة المركب ــة الســيارات؛ لعب لعب



233 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Scale model vehicles; Toy vehicles; Scooters [toys]; 
Toy cars; Remote-controlled toy vehicles; Balls for 
games; Kaleidoscopes; Board games; Playing cards; 
Playing balls; Stationary exercise bicycles; Archery 
implements; Appliances for gymnastics; Racing car 
games; Gloves for games; Floats for fishing; Camou-
flage screens [sports articles]; parts and fittings of all 
aforesaid goods, included in this class; 

كــرات لأللعــاب؛ مشــكال؛ ألعــاب الطاولــة؛ ورق لعــب؛ كــرات اللعــب؛ دراجــات 
ــة؛ ألعــاب ســباقات  ــة؛ أجهــزة للرياضــة البدني ــة؛ ادوات الرماي تمريــن ثابت
ــه  ــات لصيــد الســمك؛ شاشــات التموي ــازات لأللعــاب؛ عوام الســيارات؛ قف
ــاه،  ــورة اع ــع المذك ــع البضائ ــزات لجمي ــع وتجهي ــة[؛ قط ــدات رياضي ]مع

المشــمولة فــي هــذه الفئــة 

(355)

 

Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37772 العالمة التجارية رقم: 37772  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Volkswagen Aktiengesellschaft  بإسم  : فولكسواغن أكتنجزلشافت

Applicant Address :Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
Germany

العنوان  : بيرلينر رينغ 38440 ،2 وولفسبورغ ،المانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

retail and wholesale services in relation to motor vehi-
cles, vehicle parts and accessories, motors and power 
units for land vehicles, chassis for land vehicles, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels; retail and whole-
sale services for mail order in relation to motor vehi-
cles, vehicle parts and accessories, motors and power 
units for land vehicles, chassis for land vehicles, vehicle 
body and tires for vehicle wheels; retail and wholesale 
services via the Internet in relation to motor vehicles, 
vehicle parts and accessories, motors and power units 
for land vehicles, chassis for land vehicles, vehicle body 
and tires for vehicle wheels; retail and wholesale ser-
vices of teleshopping consignments in relation to mo-
tor vehicles, vehicle parts and accessories, motors and 
power units for land/farm vehicles, chassis for land/farm 
vehicles, vehicle body and tires for vehicle wheels; the 
bringing together, but not transporting, of a variety of 
motor vehicles and their parts and accessories, motors 
and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels for the benefit of oth-
ers, enabling customers to view and purchase the goods 
in a retail outlet; mediation of contracts for third parties 
on the purchase and sale of motor vehicles,

ــق بالســيارات ،قطــع  ــا يتعل ــة فيم ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي خدم
المركبــات وملحقاتهــا ،المحــركات ووحــدات الطاقــة للمركبــات البريــة، 
الهيــكل المعدنــي للمركبــات البريــة ،هيــاكل المركبــات وإطــارات لعجــات 
ــا  ــدي فيم ــب بري ــة بطل ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي ــات؛ خدم المركب
يتعلــق بالســيارات ،قطــع المركبــات وملحقاتهــا ،المحــركات ووحــدات 
ــاكل  ــة ،هي ــات البري ــي للمركب ــكل المعدن ــة ،الهي ــات البري ــة للمركب الطاق
ــع  ــة والبي ــع بالتجزئ ــات البي ــات؛ خدم ــات المركب ــارات لعج ــات وإط المركب
بالجملــة عبــر اإلنترنــت فيمــا يتعلــق بالســيارات ،قطــع المركبــات 
وملحقاتهــا ،المحــركات ووحــدات الطاقــة للمركبــات البريــة ،الهيــكل 
المعدنــي للمركبــات البريــة ،هيــاكل المركبــات وإطــارات لعجــات المركبــات؛ 
خدمــات البيــع بالتجزئــة والبيــع بالجملــة لشــحنات التســوق عــن بعــد فيمــا 
يتعلــق بالســيارات ،قطــع المركبــات وملحقاتهــا ،المحــركات ووحــدات 
ــة  ــات البري ــة ،الهيــكل المعدنــي للمركب ــات البريــة / الزراعي الطاقــة للمركب
/الزراعيــة ،هيــاكل المركبــات وإطــارات لعجــات المركبــات؛ التجميــع ،لكــن 
ليــس النقــل ،لمجموعــة متنوعــة مــن الســيارات وقطعهــا وملحقاتهــا، 
ــات،  ــي للمركب ــكل المعدن ــة ،الهي ــات البري ــركات للمركب ــورات والمح الموت
ــن  ــن ،تمك ــح اآلخري ــات لصال ــات المركب ــارات لعج ــات وإط ــاكل المركب هي
ــة؛  ــع بالتجزئ ــر بي ــي متج ــع ف ــراء البضائ ــاهدة وش ــن مش ــتهلكين م المس
التوســط فــي عقــود لألطــراف الثالثــة بشــأن شــراء وبيــع الســيارات ،قطــع 
الســيارات وملحقاتهــا ،المحــركات وعربــات نقــل الحركــة للمركبــات البريــة، 
الهيــاكل المعدنيــة للمركبــات أو هيــاكل المركبــات وإطــارات لعجــات 
ــات؛ إدارة األعمــال لقوافــل النقــل] لآلخريــن[؛ المعلومــات التجاريــة  المركب

والمشــورة للمســتهلكين] متجــر نصائــح المســتهلك[؛
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motor vehicle parts and accessories, engines and pow-
ertrains for land vehicles, chassis for vehicles or vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels; business manage-
ment of transportation fleet [for others]; commercial in-
formation and advice for consumers [consumer advice 
shop]; Administrative order processing; arranging of 
contracts for others for the buying and selling of goods; 
business management and organization consultancy; 
assistance, advisory services and consultancy with re-
gard to business management; advertising; marketing; 
business management; business administration; clerical 
services; personnel management consultancy; radio and 
television advertising; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; news clipping ser-
vices; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; public relations; compiling indexes 
of information for commercial or advertising purposes; 
auctioneering; sales promotion for others; promotion 
of goods and services through sponsorship of sports 
events; personnel recruitment; administrative services 
for the relocation of businesses; book-keeping; spon-
sorship search; consultancy and information relating to 
the abovementioned services, included in this class; 

  معالجــة الطلبــات اإلداريــة؛ ترتيــب عقــود لآلخريــن لبيــع وشــراء البضائــع؛ 
إدارة األعمــال واالستشــارات حــول التنظيــم؛ المســاعدة ،الخدمــات 
االستشــارية واالستشــارات فيمــا يتعلــق بــإدارة األعمــال؛ الدعايــة 
ــة؛  ــات المكتبي ــة؛ الخدم ــال؛ االدارة التجاري واالعــان؛ التســويق؛ ادارة االعم
استشــارات حــول إدارة شــؤون الموظفيــن؛ اإلعــان اإلذاعــي والتلفزيونــي؛ 
تنظيــم المعــارض لألغــراض التجاريــة أو اإلعانيــة؛ خدمــات قــص األخبــار؛ 
عــرض البضائــع علــى وســائط االتصــال ،ألغــراض البيــع بالتجزئــة؛ العاقــات 
ــع  ــة؛ البي ــة أو إعاني ــراض تجاري ــات ألغ ــع فهــارس المعلوم ــة؛ تجمي العام
ــات  ــلع والخدم ــج للس ــن؛ التروي ــات لآلخري ــج المبيع ــي؛ تروي ــزاد العلن بالم
مــن خــال رعايــة األحــداث الرياضيــة؛ توظيــف الموظفيــن؛ الخدمــات 
اإلداريــة لنقــل األعمــال؛ إمســاك الدفاتــر؛ البحــث عــن الرعايــة؛ االستشــارات 
ــي هــذه  ــاه ،المشــمولة ف ــورة أع ــات المذك ــة بالخدم ــات المتعلق والمعلوم

ــة.  الفئ
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Date :16/02/2020 التاريخ: 2020/02/16 

Trademark No.:37773 العالمة التجارية رقم: 37773  

Class: 37 في الصنف: 37   

Applicant Name: Volkswagen Aktiengesellschaft  بإسم  : فولكسواغن أكتنجزلشافت

Applicant Address :Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
Germany

العنوان  : بيرلينر رينغ 38440 ،2 وولفسبورغ ،المانيا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

building, construction and demolition; cleaning and 
maintenance; rental of tools, plant and equipment for 
construction, demolition, cleaning and maintenance; 
mining; oil and gas extraction; extermination, disinfec-
tion and pest control; conversion, repair, servicing, dis-
mantling, maintenance, care, cleaning and painting of 
vehicles, motors, wheels for vehicles and parts therefor; 
vehicle fueling services;

ــر األدوات،  ــة؛ تأجي ــاء ،التشــييد والهــدم؛ التنظيــف والصيان ــات البن خدم
المنشــآت والمعــدات للبنــاء ،الهــدم ،التنظيــف والصيانــة؛ التعديــن؛ 
اســتخراج النفــط والغــاز؛ ابــادة ،تطهيــر ومكافحــة اآلفــات؛ تحويــل ،إصــاح، 
ــات ،الموتــورات،  ــة ،عنايــة ،تنظيــف ودهــان المركب خدمــة ،تفكيــك ،صيان
عجــات للمركبــات وقطعهــا؛ خدمــات التــزود بالوقــود للمركبــات؛ خدمــات 
تصليــح أعطــال المركبــات؛ تحويــل مخصــص لهيــاكل الســيارات ،الهيــاكل 
ــة37 ؛  ــي الفئ ــة ف ــف ،(المدرج ــركات) التولي ــورات والمح ــة ،الموت المعدني

طــاء المركبــات؛
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vehicle breakdown repair services; custom conversion 
of motor vehicle bodies, chassis, motors and engines 
(tuning), included in class 37; painting of vehicles; 
vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; 
vehicle maintenance; vehicle cleaning; retreading of 
tyres; maintenance, cleaning and repair of boilers and 
burners; repair information; construction information; 
installation of doors and windows; quarrying services; 
machinery installation, maintenance and repair; air-
plane maintenance and repair; shipbuilding; photo-
graphic apparatus repair; clock and watch repair; repair 
of security locks; rustproofing; furniture maintenance; 
leather care, cleaning and repair; disinfecting; burglar 
alarm installation and repair; consultancy and informa-
tion relating to the abovementioned services, included 
in this class; 

ــات؛  ــة المركب ــات؛ صيان ــدأ للمركب ــاد للص ــاج المض ــات؛ الع ــع المركب تلمي
تنظيــف المركبــات ،تجديــد اإلطــارات؛ صيانــة ،تنظيــف وتصليــح 
ــاء؛  ــول البن ــات ح ــح؛ معلوم ــول التصلي ــات ح ــعات؛ معلوم ــات والش الغاي
ــح  ــة وتصلي ــب ،صيان ــر؛ تركي ــات المحاج ــذ؛ خدم ــواب والنواف ــب األب تركي
اآلالت؛ صيانــة وتصليــح الطائــرات؛ بنــاء الســفن؛ تصليــح أجهــزة 
ــح  ــاعات؛ تصلي ــة والس ــاعات الدقاق ــح الس ــي؛ تصلي ــر الفوتوغراف التصوي
ــد،  ــة بالجل ــاث؛ العناي ــة األث ــدأ؛ صيان ــة؛ معالجــة ضــد الص ــال األمني األقف
ــذار ضــد الســرقة وتصليحــه؛  ــم؛ تركيــب االن تنظيفــه وتصليحــه؛ التعقي
االستشــارات والمعلومــات المتعلقــة بالخدمــات المذكــورة أعــاه ،المشــمولة 

ــة.  ــي هــذه الفئ ف
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Date :17/02/2020 التاريخ: 2020/02/17 

Trademark No.:37774 العالمة التجارية رقم: 37774  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Murad Yousef Mohmmad Aarori  بإسم  : مراد يوسف محمد عاروري

Applicant Address :Ramallah العنوان  : رام الله  

Applicant for Correspondence:  Bilal Kamal / 
Ramallah-AL Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi 
AL Sayarat AL Flstinee Bullding / jawwal: 0598959997      

عنــوان التبليــغ :  المحامــي بــال كمــال / رام اللــه- البيــرة- الشــرفة- 
شــارع جمــزو -بجانــب نــادي الســيارات - ص.ب /3903 .جــوال: 

       0598959997فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing for women and children, namely: Islamic 
Clothing, Veils .shirts, sweatshirts, tank tops, sweat-
ers, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up 
suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dress-
es, suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, box-
er shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, head-
bands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage 

مابــس للنســاء واالطفــال  ،وتحديــدا المابــس الشــرعيه ،الحجــاب، 
القمصــان ،قمصــان فوتــر  ،واق مــن المطــر  ،بايــز صــوف ،كنــزات ،خناقــات، 
شــورتات  ،مابــس رياضيــة ،بــدالت تمريــن ،جاكيتــات رســمية ،جاكيتــات 
رياضــة ،بناطيــل ،جينــزات  ،تنانيــر ،فســاتين ،اوفرهــوالت  ،فســتان طويــل، 
جاكيتــات ،معاطــف ،جاكيتــات مطــر  ،شــاالت لــف  ،معاطــف واقيــة،  
مابــس شــتاء  ،مابــس ســباحة ،مابــس ســباحة قطعتيــن ،بــدالت ســباحة،  
مابــس نــوم ،مابــس حمــام ،بيجامــات ،مابــس داخليــة  ،بناطيــل داخليــة 
طويلــة ،احزمــة  ،ربطــات عنــق  ،قبعــات  ،طاقيــة صيفيــة ،لفحــات ،ربطــات 
رأس  ،اغطيــة اذن ،ربطــات  معصــم  ،مريــول ،جــوارب ،جــوارب محبوكــة،  
احذيــة ،احذيــة طويلــة  ،احذيــة للشــاطئ ،صنــادل ،بابــوج ،كفــوف ،حمــاالت 

بناطيــل  ،جميــع انــواع الحقائــب 
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(358)

 

Date :17/02/2020 التاريخ: 2020/02/17 

Trademark No.:37776 العالمة التجارية رقم: 37776  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Muhannad Ahmed Mahmoud al-
Qawasmeh 

بإسم  : مهند احمد محمود القواسمة 

Applicant Address :Hebron / Namira / Students Street 
jawwal 0599814492

العنوان  : الخليل / نمرة/ شارع الطاب جوال0599814492   

Applicant for Correspondence:  عنوان التبليغ:  فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing  المابس

(359)

 

Date :17/02/2020 التاريخ: 2020/02/17 

Trademark No.:37777 العالمة التجارية رقم: 37777  

Class: 18 في الصنف: 18   

Applicant Name: SGME for Investment and 
Commercial Mediation

بإسم  : شركة اس جي ام اي لاستثمار والوساطة التجارية

Applicant Address :SGME for Investment and 
Commercial Mediation/ Ramallah- Old City Al 
Shaqra17 Shahrazad Building/ jawwal: 0599374948   

العنــوان  : شــركة اس جــي ام اي لاســتثمار والوســاطة التجاريــة/ 
رام اللــه -رام اللــه التحتــا شــارع الشــقرة عمــارة شــهرزاد /17 جــوال: 

    0599374948

Applicant for Correspondence:  SGME for Investment 
and Commercial Mediation/ Ramallah- Old City Al 
Shaqra17 Shahrazad Building/ jawwal: 0599374948

عنــوان التبليــغ :  شــركة اس جــي ام اي لاســتثمار والوســاطة 
التجاريــة /رام اللــه -رام اللــه التحتــا شــارع الشــقرة عمــارة شــهرزاد 

 /17جــوال0599374948 : فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

 Attaché cases , Backpacks , Bags for sports , Bags 
(Garment) for travel , Beach bags , Briefcases , Card 
cases [notecases], Chain mesh purses  , Frames (Hand-
bag ) , Handbags  , Pocket wallets , Purses , Satchels 
(School ) , Shopping bags , Suitcases  , Valises

حقائــب صغيــرة ، حقائــب ظهــر ، حقائــب للرياضــة ، حقائــب مابــس 
ســفرية ، حقائــب للشــاطئ ، محافــظ جلديــة ، محافــظ للبطاقــات) محافــظ 
جيــب ، ( جزاديــن مشــبكة مــن ساســل ، هيــاكل حقائــب اليــد ، حقائــب 
يــد ، محافــظ جيــب ، جزاديــن ، حقائــب مدرســية ، أكيــاس تســوق ، حقائــب 

ســفرية ، حقائــب صغيــرة ســفرية  
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(360)

 

Date :18/02/2020 التاريخ: 2020/02/18 

Trademark No.:37778 العالمة التجارية رقم: 37778  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 
(Casio Computer Co., Ltd.) 

بإســم  : كاســيو كيســانكي كابوشــيكي كايشــا ) كاســيو 
كومبيوتــر كــو ،.ليمتــد(. 

Applicant Address :6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-
ku, Tokyo, Japan

العنــوان6  : - ،2هون-ماشــي-1 تشــومي ،شــيبويا-كو ،طوكيــو، 
ــان   الياب

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف  2989760 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Smart watches; wearable devices; batteries; battery 
chargers; charging cables; electrical adapters; earphones 
and headphones; downloadable mobile applications and 
software for processing, reviewing and editing data from 
smart watches and mobile devices featuring global posi-
tioning systems, compasses, barometers, altimeters, pe-
dometers, heart rate meters, accelerometers and thermom-
eters; smart watches having a radio-controlled function. 

ســاعات اليــد الذكيــة؛ أجهــزة يمكــن ارتداؤهــا؛ البطاريــات؛ شــواحن 
البطاريــات؛ كابــات الشــحن؛ المحــوالت الكهربائيــة؛ ســماعات األذن 
وســماعات الــرأس؛ تطبيقــات الهواتــف المتنقلــة القابلــة للتحميــل وبرمجيات 
المعالجــة ،مراجعــة وتحريــر البيانــات مــن الســاعات الذكيــة واألجهــزة 
المتنقلــة التــي تقــدم أنظمــة تحديــد المواقــع العالميــة ، البوصــات ،وأجهــزة 
قيــاس الضغــط الجــوي ،أجهــزة قيــاس االرتفــاع ،وعــدادات الخطــوات ،أجهــزة 
ــب ،أجهــزة قيــاس التســارع والحــرارة؛ الســاعات  ــات القل قيــاس معــدل ضرب

ــو  ــر الرادي ــا عب ــم به ــف المتحك ــة ذات الوظائ الذكي

(361)

 

Date :18/02/2020 التاريخ: 2020/02/18 

Trademark No.:37779 العالمة التجارية رقم: 37779  

Class: 34 في الصنف: 34   

Applicant Name: NSAR GENERAL TRADING L.L.C  )بإسم  : نسار للتجارة العامة) ش.ذ..م.م

Applicant Address :UAE, Dubai, Roqat Al- boten, 
green tower                   

ــك  ــن ،مل ــة البطي ــي ،رق ــدة ،دب ــة المتح ــارات العربي ــوان  : االم العن
ــرج االخضــر                      الب

Applicant for Correspondence:  Attorney Yusef Salim 
Salfit, Hebron Street, Abdul Raouf Jawdat Building 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي يوســف ســليم ســلفيت شــارع الخليــل 
عمــارة عبدالــرؤوف جــودت جــوال  0598846692 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tobacco  smokers’ articles  matches.  .التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب
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(362)

 

Date :18/02/2020 التاريخ: 2020/02/18 

Trademark No.:37784 العالمة التجارية رقم: 37784  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: abu gharbieh sharawi for food stuff بإسم  : شركة ابو غربية شعراوي للمواد التموينية

Applicant Address :hebron ein sara st        العنوان  : الخليل عين سارة

Applicant for Correspondence:  hebron ein sara st عنوان التبليغ :  الخليل عين سارة  فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

shoes and clothes and textile المابس واالحذية والملبوسات والنسيج

(363)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37787 العالمة التجارية رقم: 37787  

Class: 20 في الصنف: 20   

Applicant Name: City Gardens Company to design and 
sell gardens private contribution

بإســم  : شــركة ســتي جاردنــز لتصميــم وبيــع الحدائــق  مســاهمة 
خصوصيــة   

Applicant Address :Palestine Jericho Street Alqodus        العنوان  : فلسطين  أريحا  شارع القدس

Applicant for Correspondence:  ADV . Suhaib Taher 
Ramallah / Alrsal street / building alfareez 

عنــوان التبليــغ :  المحامــي صهيــب طاهــر رام اللــه  شــارع اإلرســال 
عمــارة فريــز  ط 3جــوال  0598530432فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Chairs (seats) , furniture , furniture of metal , mobiles 
(decoration) ,tables 

كراســي) مقاعــد ، (أثــاث ، أثــاث معدنــي ، قطــع متحركــة) للديكــور( 
 ،طاوالت  

(364)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 



239 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Trademark No.:37788 العالمة التجارية رقم: 37788  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: MAHMOUD JABERF JAMJOUM بإسم  : محمود جبر فيضي جمجوم

Applicant Address :HEBRON WAD AL TOFFAH ST       العنوان  : الخليل اول شارع وادي التفاح

Applicant for Correspondence:  HEBRON WAD AL 
TOFFAH ST

عنوان التبليغ :  الخليل اول شارع وادي التفاح فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

(JAMEED (YOUGORT جميد بلدي

(365)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37790 العالمة التجارية رقم: 37790  

Class: 45 في الصنف: 45   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Social introduction, networking and dating services; 
Providing access to computer databases and online 
searchable databases in the fields of social networking, 
social introduction and dating; Providing information in 
the field of personal development, self-improvement, 
self-fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community services, and humanitarian activ-
ities; Providing concierge services for others, namely, 
booking reservations, facilitating purchases, arranging 
deliveries, making requested personal arrangements, 
providing recommendations on products and services, 
providing customer-specific information to meet indi-
vidual needs, and provision of electronic reminders and 
notifications; Online social networking services; User 
verification services; Identification verification services; 
Business identification verification services 

التعريــف االجتماعــي ، والتواصــل وخدمــات المواعــدة ؛ توفيــر الوصــول إلــى 
قواعــد بيانــات الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات علــى اإلنترنــت القابلــة للبحــث 
ــدة؛  ــي والمواع ــف االجتماع ــة ، والتعري ــبكات االجتماعي ــاالت الش ــي مج ف
ــي  ــين الذات ــخصية ، والتحس ــة الش ــال التنمي ــي مج ــات ف ــر المعلوم توفي
 ،وتحقيــق الــذات ، والخيريــة ، واإلنســانية ، والتطــوع ، والخدمــات العامــة 
والمجتمعيــة ، واألنشــطة اإلنســانية ؛ توفيــر خدمــات الكونســيرج لآلخريــن 
 ،أي حجــز الحجــوزات ، وتســهيل عمليــات الشــراء ، وترتيــب عمليــات 
التســليم ، واتخــاذ الترتيبــات الشــخصية المطلوبــة ، وتقديــم التوصيــات 
بشــأن المنتجــات والخدمــات ، وتوفيــر معلومــات خاصــة بالعميــل لتلبيــة 
االحتياجــات الفرديــة ، وتقديــم التذكيــرات واإلشــعارات اإللكترونيــة 
؛ خدمــات الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت ؛ خدمــات التحقــق مــن 
المســتخدم؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة 

ــة  التجاري
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(366)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37791 العالمة التجارية رقم: 37791  

Class: 43 في الصنف: 43   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Hotel, restaurant, and bar services  خدمات الفنادق والمطاعم والبارات

(367)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37792 العالمة التجارية رقم: 37792  

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Design and development of computer hardware and 
software; Computer services, namely, creating virtual 
communities for registered users to organize groups, 
meetings, and events, participate in discussions and 
engage in social, business and community networking; 
Computer services, namely, hosting electronic facilities 
for others for organizing and conducting meetings,

تصميــم وتطويــر أجهــزة وبرامــج الكمبيوتــر؛ خدمــات الكمبيوتــر،  
وهــي إنشــاء مجتمعــات افتراضيــة للمســتخدمين المســجلين لتنظيــم 
المجموعــات واالجتماعــات واألحــداث ، والمشــاركة فــي المناقشــات 
ــات  ــة ؛ خدم ــة والمجتمعي ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــي الش ــراط ف واالنخ
الكمبيوتــر ، وهــي اســتضافة مرافــق إلكترونيــة لآلخريــن لتنظيــم وإجــراء 
االجتماعــات والمناســبات والمناقشــات التفاعليــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات 

االتصــاالت ؛ خدمــات الكمبيوتــر فــي طبيعــة الملفــات الشــخصية
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events and interactive discussions via the internet and 
communication networks; Computer services in the 
nature of customized electronic personal and group 
profiles or webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video, images, text, con-
tent, and data; Computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data via the internet and 
communications networks; Providing online facilities 
featuring technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social and business network-
ing information, to transfer and share such information 
among multiple online facilities to engage in social 
networking, and to manage their social networking 
accounts; Providing software  for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of au-
dio, video, images, text, content, and data; Providing 
an online network service that enables users to trans-
fer personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple online facilities; Provid-
ing information from searchable indexes and databases 
of information, including text, electronic documents, 
databases, graphics, electronic media, photographic 
images and audio visual information, via the internet 
and communication networks; Providing e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via global computer network; Computer 
services, namely, application service provider featuring 
application programming interface (API) software to 
allow users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending elec-
tronic messages, notifications and alerts, and for facil-
itating electronic business transactions for transmitting 
orders and sending and receiving electronic messages, 
and to allow users to perform electronic business trans-
actions a global computer network; Providing software 
for use in managing, measuring, and serving advertis-
ing of others; Application service provider featuring 
application programming interface (API) software for 
managing, tracking, reporting and measuring media 
planning, media buying and advertising of others; On-
line ad-buying platform provider, namely, providing 
non-downloadable software programs for allowing 
buyers and sellers of online advertising to purchase and 
sell advertising inventory; Application service provid-
er (ASP) featuring software for use in buying, selling, 
designing, managing, tracking, valuing, optimizing, 
targeting, analyzing, delivery, and reporting of online 
advertising and marketing; Providing software enabling 
development, assessment, testing, and maintenance of 
mobile software applications for portable computing 
devices; Providing user authentication services using 
single sign-on and software technology for e-commerce 
transactions; Providing user authentication services of 
electronic funds transfer,

ــي  ــب الت ــات الوي ــة أو صفح ــة  المخصص ــات اإللكتروني ــات المجموع وملف
تعــرض معلومــات محــددة مــن قبــل المســتخدم أو محــددة ، بمــا فــي 
ذلــك الصــوت والفيديــو والصــور والنــص والمحتــوى والبيانــات ؛ خدمــات 
ــر  ــات عب ــى البيان ــر محــركات البحــث للحصــول عل ــر ، وهــي توفي الكمبيوت
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر تســهيات علــى اإلنترنــت تتميــز 
بتكنولوجيــا تمكــن المســتخدمين عبــر اإلنترنــت مــن إنشــاء ملفــات 
ــة  ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــات الش ــن معلوم ــخصية تتضم ــف ش تعري
 ،ونقــل هــذه المعلومــات ومشــاركتها بيــن العديــد مــن المرافــق عبــر 
اإلنترنــت لانخــراط فــي الشــبكات االجتماعيــة ، وإدارة حســابات الشــبكات 
االجتماعيــة الخاصــة بهــم ؛ توفيــر برامــج للشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء 
مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــوت والفيديــو ، والصــور ، والنــص،  
والمحتــوى ، والبيانــات ؛ توفيــر خدمــة شــبكة الكترونيــة عبــر االنترنــت 
التــي تمكــن المســتخدمين مــن نقــل بيانــات الهويــة الشــخصية إلــى 
ومشــاركتها مــع وبيــن العديــد مــن مرافــق االنترنــت ؛ توفيــر المعلومــات 
مــن الفهــارس وقواعــد بيانــات المعلومــات القابلــة للبحــث ، بمــا فــي ذلــك 
النصــوص والوثائــق اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات والوســائط 
ــر  ــة عب ــات الســمعية البصري ــة والمعلوم ــة والصــور الفوتوغرافي اإللكتروني
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر برامــج التجــارة اإللكترونيــة للســماح 
للمســتخدمين بإجــراء معامــات األعمــال اإللكترونيــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
العالميــة ؛ خدمــات الكمبيوتــر ، وهــي مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي 
ــتخدمين  ــماح للمس ــات (API) للس ــة التطبيق ــة برمج ــج واجه ــز ببرام يتمي
بإجــراء معامــات تجاريــة إلكترونيــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة ؛ خدمــات 
ــج إلرســال الرســائل  ــى برام ــوي عل ــة (SAAS) التــي تحت ــات كخدم البرمجي
اإللكترونيــة واإلخطــارات والتنبيهــات ، وتســهيل المعامــات التجاريــة 
ــة،   ــائل اإللكتروني ــتقبال الرس ــال واس ــات وإرس ــال الطلب ــة إلرس اإللكتروني
والســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــات تجاريــة إلكترونيــة علــى شــبكة 
ــة  ــاس وخدم ــي إدارة وقي ــتخدام ف ــج لاس ــر برام ــة ؛ توفي ــر عالمي كمبيوت
اإلعــان عــن اآلخريــن ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة 
برمجــة التطبيقــات (API) إلدارة وتتبــع وكتابــة التقاريــر وقيــاس تخطيــط 
وســائل اإلعــام وشــراء وســائل اإلعــام واإلعــان عــن اآلخريــن ؛ مــزود منصــة 
ــل  ــة للتنزي ــر قابل ــج غي ــر برام ــو توفي ــت ، وه ــر اإلنترن ــات عب ــراء اإلعان ش
ــر اإلنترنــت شــراء وبيــع قوائــم  تتيــح للمشــترين والبائعيــن لإلعانــات عب
ــج  ــز ببرام ــذي يتمي ــات (ASP) ال ــات التطبيق ــزود خدم ــات ؛ م ــرد اإلعان ج
ــم،   ــع ، التقيي ــم ، اإلدارة ، التتب ــع ، التصمي ــراء ، البي ــي الش ــتخدام ف لاس
التحســين ، االســتهداف ، التحليــل ، التســليم ، واإلبــاغ عــن اإلعــان عبــر 
ــار  ــر وتقييــم واختب ــج تمكــن مــن تطوي ــر برام اإلنترنــت والتســويق؛ توفي
وصيانــة تطبيقــات البرمجيــات المتنقلــة ألجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة 
؛ توفيــر خدمــات مصادقــة المســتخدم باســتخدام تســجيل الدخــول 
األحــادي وتكنولوجيــا البرامــج لمعامــات التجــارة اإللكترونيــة ؛ توفيــر 
ــات  ــوال ، وبطاق ــي لألم ــل اإللكترون ــتخدم للتحوي ــة المس ــات مصادق خدم
االئتمــان وبطاقــات الخصــم ، ومعامــات صــرف الشــيكات إلكترونيــا 
باســتخدام تقنيــة الدخــول المــوحّد وتكنولوجيــا البرمجيــات ؛ توفيــر 
واجهــة برمجــة تطبيقــات (API) للســماح للمســتخدمين بإجــراء المعامــات 
الماليــة لألعمــال اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت ؛ توفيــر برامــج لمعالجــة 
ــز  ــة (PAAS) التــي تتمي ــات منصــة كخدم ــة ؛ خدم ــات اإللكتروني المدفوع
بالبرمجيــات للســماح للمســتخدمين بــأداء معامــات األعمــال والتجــارة 
اإللكترونيــة ؛ توفيــر برنامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات (API) لاســتخدام 
فــي المراســات اإللكترونيــة ونقــل الصــوت والفيديــو والصــور والنــص 
والمحتــوى والبيانــات ؛ توفيــر برامــج للرســائل اإللكترونيــة ؛ خدمــات 
الخرائــط ؛ توفيــر برنامــج لخدمــات الخرائــط ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات 
ــج لمشــاركة  ــر برنام ــات الخرائــط ؛ توفي ــجًا لخدم ــذي يضــم برنام  (ASP)ال
ــن  ــتخدمين آخري ــع مس ــطة م ــط أنش ــتخدم ، وتخطي ــع المس ــرض موق وع
وتقديــم توصيــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرنامــج 
لتمكيــن أو تســهيل المشــاركة وعــرض موقــع المســتخدم ، وتخطيــط 

ــات ؛ ــم توصي ــن وتقدي ــتخدمين آخري ــع مس ــطة م أنش
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credit and debit card and electronic check transactions 
using single sign-on and software technology; Pro-
viding an application programming interface (API) to 
allow users to perform electronic business monetary 
transactions via the internet; Providing software for 
processing electronic payments; Platform as a service 
(PAAS) services featuring software to allow users to 
perform business and e-commerce transactions; Provid-
ing application programming interface (API) software 
for use in electronic messaging and transmission of 
audio, video, images, text, content and data; Providing 
software for electronic messaging; Mapping services; 
Providing software for mapping services; Application 
service provider (ASP) featuring software for mapping 
services; Providing software for sharing and displaying 
a user’s location, planning activities with other users 
and making recommendations; Application service pro-
vider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
the sharing and displaying a user’s location, planning 
activities with other users and making recommenda-
tions; Providing software for social and destination 
mapping; Application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate social and destination 
mapping; Providing software for making reservations 
and bookings; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate making res-
ervations and bookings; Providing software for order-
ing and/or purchasing goods and services; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate ordering and/or purchasing goods and ser-
vices; Providing location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, services 
and events of interest; Application service provider 
(ASP) featuring location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, services 
and events of interest; Providing software for creating, 
managing and accessing user-created and administered 
private groups within virtual communities; Providing 
software for searching and identifying local and loca-
tion-based points of interest, events, landmarks, em-
ployment opportunities, entertainment, cultural events, 
shopping and offers; Providing software for searching 
and identifying employment opportunities; Providing 
software for identifying and allowing users to contact 
government representatives; Providing software for 
providing a virtual marketplace; Providing software 
for  providing location-based weather information; 
Providing software for providing, linking to, or stream-
ing news or current events information; Platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for use in 
purchasing and disseminating advertising; Providing 
software for modifying photographs, images and audio, 
video, and audio-video content with photographic fil-
ters and augmented reality (AR) effects,

 توفيــر برنامــج لرســم الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ مــزود خدمــة 
التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل رســم 
الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ توفيــر برنامــج إلجــراء الحجــوزات ؛ مــزود 
خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل إجــراء 
الحجــوزات ؛ توفيــر برامــج للطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ مزود خدمة 
التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل الطلــب و/  
ــث  ــع للبح ــة بالموق ــى دراي ــج عل ــر برنام ــات ؛ توفي ــلع والخدم ــراء الس أو ش
عــن وتحديــد ومشــاركة موقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة 
؛ موفــر خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يقــدم برنامــجًا مــدركًا للموقــع 
للبحــث علــى مواقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة وتحديدهــا 
ومشــاركتها ؛ توفيــر برامــج إلنشــاء وإدارة والوصــول إلــى المجموعــات 
الخاصــة التــي أنشــأها المســتخدم وأدارهــا فــي المجتمعــات االفتراضيــة 
؛ توفيــر برامــج للبحــث وتحديــد نقــاط االهتمــام المحليــة والمســتندة الــى 
الموقــع ، واألحــداث ، والمعالــم ، وفــرص العمــل ، والترفيــه ، واألحــداث 
ــرص  ــد ف ــج للبحــث وتحدي ــر برنام ــة ، والتســوق والعــروض ؛ توفي الثقافي
العمــل ؛ توفيــر برنامــج لتحديــد هويــة المســتخدمين والســماح لهــم 
ــر ســوق افتراضــي ؛  ــر برنامــج لتوفي ــي الحكومــات ؛ توفي باالتصــال بممثل
توفيــر برنامــج لتوفيــر معلومــات الطقــس المســتندة إلــى الموقــع ؛ توفيــر 
ــار أو األحــداث الجاريــة أو ربطهــا أو بثهــا؛  برامــج لتقديــم معلومــات األخب
منصــة كخدمــة (PAAS) تتميــز بمنصــات برمجيــة الســتخدامها فــي شــراء 
اإلعانــات ونشــرها ؛ توفيــر برامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــوت 
والصــور والفيديــو ومحتــوى الفيديــو والصــوت مــع مرشــحات فوتوغرافيــة 
وتأثيــرات الواقــع المعــزز ، (AR) أي الرســومات والرســوم المتحركــة 
والنصــوص والرســومات والعامــات الجغرافيــة وعامــات البيانــات 
ــع  ــل م ــرض والتفاع ــج للع ــر برام ــعبية؛ توفي ــات التش ــة واالرتباط الوصفي
تغذيــة الوســائط اإللكترونيــة ، أي الصــور والمحتويــات الســمعية البصريــة 
والفيديــو والبــث المباشــر الحــي والتعليقــات واإلعانــات واألخبــار وروابــط 
اإلنترنــت ؛ توفيــر برنامــج للعثــور علــى ناشــري المحتــوى والمحتــوى،  
واالشــتراك فــي المحتــوى ؛ توفيــر برنامــج لتنظيــم الصــور والفيديــو 
والمحتــوى الســمعي البصــري باســتخدام عامــات البيانــات الوصفيــة 
؛ مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــات لشــبكات 
التواصــل االجتماعيــة ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء 
مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري والفيديــو 
 ،والصــور الفوتوغرافيــة ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص ، والرســائل،  
ــات فــي وســائط االعــام؛ مــزود  ــات ، واتصــاالت ومعلومــات اإلعان واإلعان
خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات 
 (API)التــي تســهل الخدمــات عبــر اإلنترنــت للتواصــل االجتماعــي،  
وتطويــر تطبيقــات البرمجيــات ؛ منصــة كخدمــة (PAAS) تتميــز بمنصــات 
برمجيــة للتواصــل االجتماعــي ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة،  
وإنشــاء مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري 
والفيديــو ، والصــور الفوتوغرافيــة ، ومقاطــع الفيديــو ، والبيانــات ، والنــص 
ــائط  ــي وس ــات ف ــات اإلعان ــات ومعلوم ــات ، ومواص ــائل ، واإلعان  ،والرس
االعــام ؛ تأجيــر البرامــج التــي تمنــح المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل 
الصــور ومقاطــع الفيديــو والمحتويــات الســمعية البصريــة وتعديلهــا 
ومشــاركتها ؛ خدمــات الكمبيوتــر ، أي تنظيــم المحتــوى واإلعانــات 
التــي يحددهــا المســتخدم عبــر اإلنترنــت وإنشــاء قنــوات وســائل اإلعــام 
االجتماعيــة ؛ توفيــر برنامــج اللتقــاط الصــور وتســجيل المحتــوى الســمعي 
ــفة  ــل وأرش ــل وتنزي ــج لتحمي ــر برام ــو ؛ توفي ــري والفيدي ــمعي البص والس
ــوى  ــوى الســمعي البصــري ومحت ــن نقــل ومشــاركة الصــور والمحت وتمكي
الفيديــو والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا ؛ توفيــر برنامــج لتدفــق 
محتــوى ترفيــه الوســائط المتعــددة؛ توفيــر برامــج إلنشــاء والحفــاظ 
علــى وجــود عبــر اإلنترنــت لألفــراد والمجموعــات والشــركات والعامــات 
ــع المجتمعــات  ــج للمعلنيــن للتواصــل والتفاعــل م ــر برام ــة ؛ توفي التجاري
عبــر اإلنترنــت ؛ تقديــم برنامــج مســاعد شــخصي؛ تقديــم برامــج المســاعدة 

االجتماعيــة ؛
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namely, graphics, animations, text, drawings, geotags, 
metadata tags, hyperlinks; Providing software  for 
viewing and interacting with a feed of electronic me-
dia, namely, images, audio-visual and video content, 
live streaming video, commentary, advertisements, 
news, and internet links; Providing software for finding 
content and content publishers, and for subscribing to 
content; Providing software for organizing images, vid-
eo, and audio-visual content using metadata tags; Ap-
plication service provider (ASP) featuring software for 
social networking, managing social networking con-
tent, creating a virtual community, and transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media ad-
vertising communications and information; Application 
service provider (ASP) featuring application program-
ming interface (API) software which facilitates online 
services for social networking, developing software ap-
plications; Platform as a service (PAAS) featuring soft-
ware platforms for social networking, managing social 
networking content, creating a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video content, 
photographs, videos, data, text, messages, advertise-
ments, media advertising communications and infor-
mation; Rental of software that gives users the ability to 
upload, edit, and share images, videos and audio-visual 
content; Computer services, namely, curating online 
user-defined content and advertisements and creating 
social media feeds; Providing software  for taking pho-
tographs and recording audio, audio-visual and video 
content; Providing software  for uploading, download-
ing, archiving, enabling transmission of, and sharing 
images, audio-visual and video content and associated 
text and data; Providing software  for streaming multi-
media entertainment content; Providing software  for 
creating and maintaining an online presence for indi-
viduals, groups, companies, and brands; Providing 
software  for advertisers to communicate and interact 
with online communities; Providing personal assistant 
software; Providing social assistant software; Providing 
online facilities featuring temporary use of non-down-
loadable software for sending and receiving electronic 
messages, instant messages, electronic message alerts 
and reminders, photographs, images, graphics,  data, 
audio, videos and audio-visual content via the internet 
and communication networks; Providing software for 
use in facilitating voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social networking 
services; Application service provider (ASP) services 
featuring software to enable or facilitate voice over in-
ternet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, electronic message, instant message, and 
online social networking services;

 توفيــر تســهيات علــى اإلنترنــت تتضمــن اســتخدامًا مؤقــتًا لبرامــج غيــر 
قابلــة للتنزيــل إلرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة والرســائل الفوريــة 
وتنبيهــات وتذكيــرات الرســائل اإللكترونيــة والصــور الفوتوغرافيــة 
والصــور والرســومات والبيانــات والصــوت والفيديــو والمحتويــات 
ــج  ــر برام ــاالت ؛ توفي ــبكات االتص ــت وش ــر اإلنترن ــة عب ــمعية والبصري الس
الســتخدامها فــي تســهيل المكالمــات الصوتيــة عبــر بروتوكــول اإلنترنــت 
 ، (VOIP)والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو ، والرســائل النصيــة 
 ،والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة ، وخدمــات الشــبكات 
  (ASP)ــات ــات التطبيق ــزودي خدم ــات م ــت ؛ خدم ــر اإلنترن ــة عب االجتماعي
ــر  ــة عب ــات الصوتي ــهيل المكالم ــن أو تس ــات لتمكي ــز ببرمجي ــي تتمي الت
بروتوكــول اإلنترنــت ، (VOIP) والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو 
 ،والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة،  
وخدمــات الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر برامــج الســتخدامها 
فــي التقــاط وتحريــر الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ 
مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) يضــم برنامــجًا لتمكيــن أو تســهيل 
ــر  التقــاط وتعديــل الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ تطوي
  (ASP)ــر اإلنترنــت؛ مــزود خدمــة التطبيقــات البرمجيــات؛ توفيــر برامــج عب
؛ توفيــر مرافــق علــى اإلنترنــت تمنــح المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل 
وتعديــل ومشــاركة الصــوت والفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة والنصــوص 
والرســومات والبيانــات ؛ توفيــر البرامــج والتطبيقــات إلدارة عاقــات العمــاء 
 (CRM)؛ الخدمــات العلميــة والتكنولوجيــة والبحــوث والتصميــم المتعلــق 
بهــا ؛ خدمــات التحليــل والبحــوث الصناعيــة؛ توفيــر برامــج لتســهيل 
وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات ؛ توفيــر برامــج لخدمــات جمــع 

ــة. ــات المالي ــات التبرع ــت وخدم ــر اإلنترن ــة عب ــات الخيري التبرع
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Providing software for use in taking and editing pho-
tographs and recording and editing videos; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or fa-
cilitate taking and editing photographs and recording and 
editing videos; Software development; Providing online 
software; Application service provider (ASP); Providing 
online facilities that give users the ability to upload, mod-
ify and share audio, video, photographic images, text, 
graphics and data; Providing software and applications 
for customer relationship management (CRM); Scientific 
and technological services and research and design re-
lating thereto; Industrial analysis and research services; 
Providing software for facilitating and arranging for the 
financing and distribution of fundraising and donations; 
Providing software for online charitable fundraising ser-
vices and financial donation services
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Entertainment services; Providing access to interactive 
electronic and online databases of user-defined content, 
third-party content, photos, video, audio, visual, and au-
dio-visual material in the field of general interest; Pho-
tosharing and video sharing services; Electronic pub-
lishing services for others; Publication of educational 
materials, namely, publishing of books, journals, news-
letters, and electronic publications; Online journals, 
namely, weblogs (blogs) featuring user-defined content; 
Arranging and conducting educational conferences; 
Organizing exhibitions and events in the field of soft-
ware development for educational purposes; Providing 
computer, electronic and online databases in the field of 
entertainment; Publishing services, namely, publishing 
of electronic publications for others;

خدمــات الترفيــه؛ توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى قواعــد البيانــات عبــر 
ــطة  ــرّف بواس ــوى المع ــة بالمحت ــة الخاص ــة التفاعلي ــت واإللكتروني االنترن
المســتخدم ، ومحتــوى الطــرف الثالــث ، والصــور ، والفيديــو ، والمــواد 
ــام  ــال االهتم ــي مج ــة ف ــمعية البصري ــواد الس ــة ، والم ــمعية والبصري الس
العــام ؛ خدمــات مشــاركة الصــور ومشــاركة الفيديــو؛ خدمــات النشــر 
اإللكترونــي لآلخريــن ؛ نشــر المــواد التعليميــة ، أي نشــر الكتــب والمجــات 
ــت  ــى اإلنترن ــات عل ــة ؛ يومي ــورات اإللكتروني ــة والمنش ــائل اإلخباري والرس
 ،أي مدونــات الكترونيــة) مدونــات (تعــرض محتــوى محــدد مــن قبــل 
المســتخدم ؛ ترتيــب وعقــد المؤتمــرات التعليميــة ؛ تنظيــم المعــارض 
ــر  ــة؛  توفي ــر البرمجيــات لألغــراض التعليمي والفعاليــات فــي مجــال تطوي
قواعــد بيانــات حاســوبية وإلكترونيــة وعلــى اإلنترنــت فــي مجــال الترفيــه 
؛ خدمــات النشــر ، أي نشــر المنشــورات اإللكترونيــة لآلخريــن ؛ خدمــات 
الترفيــه ، وهــي توفيــر تســهيات عبــر اإلنترنــت لبــث المحتــوى الترفيهــي 

ــة ؛ ــداث الترفيهي ــر لألح ــو المباش ــث الفيدي وب
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Entertainment services, namely, providing online fa-
cilities for streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events; Providing 
entertainment information from searchable indexes 
and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, photographic images 
and audio visual information, via the internet and com-
munication networks; Education services; Providing of 
training; Sporting and cultural activities; Entertainment 
and educational services, namely, providing non-down-
loadable movies, television shows, webcasts, audiovi-
sual, and multimedia works via the internet, as well as 
information, reviews, and recommendations regarding 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works 

توفيــر المعلومــات الترفيهيــة مــن الفهــارس وقواعــد بيانــات المعلومــات 
ــة للبحــث ، بمــا فــي ذلــك النصــوص والوثائــق اإللكترونيــة وقواعــد  القابل
البيانــات والرســومات والصــور الفوتوغرافيــة والمعلومــات الســمعية 
ــر  ــم؛ توفي ــات التعلي ــاالت ؛ خدم ــبكات االتص ــت وش ــر اإلنترن ــة عب البصري
ــة  ــة وتعليمي ــات ترفيهي ــة ؛ خدم ــة والثقافي ــب؛ األنشــطة الرياضي التدري
ــر  ــث عب ــة وب ــج تلفزيوني ــل وبرام ــة للتنزي ــر قابل ــام غي ــم أف ــي تقدي  ،وه
اإلنترنــت وأعمــال ســمعية بصريــة ووســائط متعــددة عبــر اإلنترنــت،  
باإلضافــة إلــى المعلومــات والمراجعــات والتوصيــات المتعلقــة باألفــام 
والبرامــج التلفزيونيــة والبــث عبــر اإلنترنــت والوســائل الســمعية والبصريــة 

ــددة  والوســائط المتع
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Photo sharing and video sharing services, namely, elec-
tronic transmission of digital photo files, videos and 
audio visual content among internet users; Telecom-
munications; Providing access to computer, electronic 
and online databases; Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of electronic media, 
data, messages, graphics, images, audio, video and in-
formation; Providing online forums for communication 
on topics of general interest; Providing online commu-
nications links which transfer mobile device and In-
ternet users to other local and global online locations; 
Facilitating access to third party websites or to other 
electronic third party content via a universal login; Pro-
viding online chat rooms, instant messaging services, 
and electronic bulletin boards;

خدمــات مشــاركة الصــور ومشــاركة الفيديــو ، أي اإلرســال اإللكترونــي 
ــمعي  ــي الس ــوى المرئ ــو والمحت ــع الفيدي ــة ومقاط ــور الرقمي ــات الص لملف
بيــن مســتخدمي اإلنترنــت ؛ االتصــاالت؛ توفيــر الوصــول قواعــد البيانــات 
الحاســوبية واإللكترونيــة وعبــر اإلنترنــت؛ خدمــات االتصــاالت الســلكية 
والاســلكية ، أي النقــل اإللكترونــي للوســائط اإللكترونيــة والبيانــات 
ــر  ــو والمعلومــات ؛ توفي والرســائل والرســومات والصــور والصــوت والفيدي
منتديــات عبــر اإلنترنــت للتواصــل حــول الموضوعــات ذات األهميــة العامــة 
؛ توفيــر روابــط االتصــاالت عبــر اإلنترنــت والتــي تنقــل مســتخدمي األجهــزة 
ــى اإلنترنــت ؛  ــة عل ــة وعالمي ــع أخــرى محلي ــى مواق ــة واإلنترنــت إل المحمول
تســهيل الوصــول إلــى مواقــع أطــراف ثالثــة أو إلــى محتــوى إلكترونــي آخــر 
مــن طــرف ثالــث عبــر تســجيل دخــول عالمــي ؛ توفيــر غــرف الدردشــة عبــر 
ــة؛  ــات اإللكتروني ــات اإلعان ــة ولوح ــات الفوري ــات المراس ــت وخدم اإلنترن
ــبكات  ــت وش ــر اإلنترن ــو عب ــة والفيدي ــة والنصي ــة الصوتي ــات اإلذاع خدم
ــر بروتوكــول اإلنترنــت (VOIP) ؛ ــات الصــوت عب االتصــاالت األخــرى ؛ خدم
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Audio, text and video broadcasting services over  the 
internet and other communications networks; Voice 
over internet protocol (VOIP) services; Telephony 
communication services; Providing access to computer 
databases in the fields of social networking and social 
introduction and dating; Peer-to-peer photo sharing and 
data sharing services, namely, electronic transmission 
of digital photo files, graphics and audio content among 
internet users; Streaming and live streaming of video, 
audiovisual, and interactive audiovisual content via the 
internet; Teleconferencing; Telecommunication ser-
vices, namely, data transmission and reception services 
via telecommunication networks; Mobile phone com-
munication services; Web messaging; Instant messag-
ing services; Electronic exchange of voice, data, audio, 
video, text and graphics accessible via the internet and 
telecommunications networks 

خدمــات االتصــاالت الهاتفيــة ؛ توفيــر الوصــول إلــى قواعــد بيانــات 
الكمبيوتــر فــي مجــاالت الشــبكات االجتماعيــة والتعريــف االجتماعــي 
والمواعــدة ؛ خدمــات مشــاركة وتبــادل البيانــات والصــور بيــن األقــران،  
ــوى  ــومات والمحت ــة والرس ــور الرقمي ــات الص ــي لملف ــال اإللكترون أي اإلرس
الصوتــي بيــن مســتخدمي اإلنترنــت ؛ البــث والبــث المباشــر للفيديــو 
والمحتــوى الســمعي البصــري والمحتــوى الســمعي البصــري التفاعلــي عبــر 
اإلنترنــت ؛ عقــد المؤتمــرات عــن بعــد؛ خدمــات االتصــاالت ، وهــي خدمــات 
ــات اتصــاالت  ــر شــبكات االتصــاالت ؛ خدم ــات عب إرســال واســتقبال البيان
ــادل  ــة؛ التب ــات المراســلة الفوري ــب؛ خدم ــول؛ رســائل الوي الهاتــف المحم
ــومات  ــص والرس ــو والن ــوت والفيدي ــات والص ــوت والبيان ــي للص اإللكترون

ــاالت  ــبكات االتص ــت وش ــر اإلنترن ــا عب ــول اليه ــن الوص ــي يمك الت
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Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37795 العالمة التجارية رقم: 37795  

Class: 36 في الصنف: 36   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Financial transaction processing services; Electronic 
processing and transmission of bill payment data for 
users of the internet and communications networks; 
Electronic funds transfer services; Credit card, debit 
card and gift card transaction processing services; Mer-
chant services, namely, payment transaction processing 
services; Providing electronic mobile payment services 
for others; Financial services; Payment processing ser-
vices; Financial transaction services; Facilitating and 
arranging for the financing and distribution of fund-
raising and donations; Online charitable fundraising 
services and financial donation services 

خدمــات معالجــة المعامــات الماليــة؛ معالجــة إلكترونيــة وإرســال بيانــات 
دفــع الفواتيــر لمســتخدمي اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات 
تحويــل األمــوال اإللكترونيــة؛ خدمــات معالجــة معامــات بطاقــات االئتمــان 
وبطاقــات الخصــم وبطاقــات الهدايــا؛  خدمــات التاجــر ، وهــي خدمــات 
معالجــة معامــات الدفــع ؛ توفيــر خدمــات الدفــع اإللكترونيــة بواســطة 
ــع؛  ــة؛ خدمــات معالجــة الدف ــن؛ الخدمــات المالي ــة لآلخري األجهــزة المحمول
خدمــات المعامــات الماليــة؛ تســهيل وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات 
والهبــات ؛ خدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة عبــر اإلنترنــت وخدمــات 

ــة.  ــات المالي التبرع
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(371)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37796 العالمة التجارية رقم: 37796  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Provision of market research and information services; Pro-
moting the goods and services of others via the internet and 
communication networks; Business and advertising services, 
namely, media planning and media buying for others; Busi-
ness and advertising services, namely, advertising services for 
tracking advertising performance, for managing, distributing 
and serving advertising, for analyzing advertising data, for 
reporting advertising data, and for optimizing advertising per-
formance; Consulting services in the fields of advertising and 
marketing; Facilitating the exchange and sale of services and 
products of third parties via the internet and communication 
networks; Providing online marketplaces for sellers of goods 
and/or services; Providing online facilities for connecting 
sellers with buyers; Business networking; Employment and 
recruiting services; Advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising space via 
the global computer network; Providing online computer 
databases and on-line searchable databases in the field of 
classifieds; Pre-paid gift card services, namely, issuing gift 
card certificates that may be redeemed for goods or services; 
Charitable services, namely, promoting public awareness 
about charitable, philanthropic, volunteer, public and com-
munity service and humanitarian activities; Advertising via 
electronic media; Customer relationship management; Adver-
tising services; Dissemination of advertising for others via the 
internet and communication networks; Promoting the goods 
and services of others by means of distributing video advertis-
ing on the internet and communication networks; Advertising 
services, namely, targeting and optimization of online adver-
tising; Business management; Business administration, office 
functions; Brand consulting; Design of advertising materials 
for others; Providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others

توفيــر خدمــات أبحــاث الســوق والمعلومــات؛ الترويــج لســلع وخدمــات 
اآلخريــن عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات األعمــال واإلعــان،  
وهــي تخطيــط وســائل اإلعــام وشــراء وســائل اإلعــام لآلخريــن ؛ خدمــات 
األعمــال واإلعــان ، أي الخدمــات اإلعانيــة لتتبــع أداء اإلعانــات ، إلدارة 
ــاغ  ــة ، واإلب ــات اإلعاني ــل البيان ــات وتوزيعهــا وتقديمهــا ، وتحلي اإلعان
ــات ، وتحســين أداء اإلعانــات ؛ الخدمــات االستشــارية  عــن بيانــات اإلعان
فــي مجــاالت اإلعــان والتســويق؛ تســهيل تبــادل وبيــع منتجــات وخدمــات 
ــر  ــواق عب ــر أس ــاالت ؛ توفي ــبكات االتص ــت وش ــر اإلنترن ــة عب ــراف ثالث أط
ــت  ــر اإلنترن ــق عب ــر مراف ــات ؛ توفي ــلع و / أو الخدم ــن الس ــت لبائعي اإلنترن
لتوصيــل البائعيــن بالمشــترين ؛ الربــط الشــبكي لألعمــال التجاريــة؛ 
خدمــات التوظيــف واســتقطاب الموظفيــن؛ خدمــات اإلعــان وتوزيــع 
المعلومــات ، أي توفيــر مســاحة اإلعانــات المبوّبــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
ــة  ــات قابل ــد بيان ــت وقواع ــى اإلنترن ــات عل ــد بيان ــر قواع ــة ؛ توفي العالمي
ــات  ــات بطاق ــة ؛ خدم ــات المبوّب ــال اإلعان ــي مج ــت ف ــى اإلنترن ــث عل للبح
الهدايــا المدفوعــة مســبقًا ، أي إصــدار شــهادات بطاقــات الهدايــا التــي 
يمكــن اســتبدالها مقابــل الســلع أو الخدمــات ؛ الخدمــات الخيريــة ، أي 
تعزيــز الوعــي العــام بالخدمــات الخيريــة واإلنســانية والتطوعيــة والعامــة 
وخدمــة المجتمــع واألنشــطة اإلنســانية ؛ اإلعــان عبــر الوســائط اإللكترونيــة 
ــر  ــن عب ــان لآلخري ــر اإلع ــة؛ نش ــات اإلعاني ــاء؛ الخدم ــات العم ؛ إدارة عاق
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ الترويــج لســلع وخدمــات اآلخريــن عــن 
طريــق توزيــع إعانــات الفيديــو علــى اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ 
خدمــات اإلعــان ، أي اســتهداف اإلعانــات علــى اإلنترنــت وتحســينها 
؛ ادارة االعمــال التجاريــة؛ إدارة األعمــال ، وظائــف المكتــب ؛ استشــارات 
العامــة التجاريــة؛ تصميــم مــواد الدعايــة لآلخريــن؛ توفيــر أدلــة األعمــال 
ــن. ــات اآلخري ــت تضــم الشــركات والمنتجــات وخدم ــر اإلنترن ــة عب التجاري
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Provision of market research and information services; 
Promoting the goods and services of others via the in-
ternet and communication networks; Business and ad-
vertising services, namely, media planning and media 
buying for others; Business and advertising services, 
namely, advertising services for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and serving 
advertising, for analyzing advertising data, for re-
porting advertising data, and for optimizing advertis-
ing performance; Consulting services in the fields of 
advertising and marketing; Facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via 
the internet and communication networks; Providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or ser-
vices; Providing online facilities for connecting sell-
ers with buyers; Business networking; Employment 
and recruiting services; Advertising and information 
distribution services, namely, providing classified ad-
vertising space via the global computer network; Pro-
viding online computer databases and on-line search-
able databases in the field of classifieds; Pre-paid gift 
card services, namely, issuing gift card certificates 
that may be redeemed for goods or services; Chari-
table services, namely, promoting public awareness 
about charitable, philanthropic, volunteer, public and 
community service and humanitarian activities; Ad-
vertising via electronic media; Customer relationship 
management; Advertising services; Dissemination of 
advertising for others via the internet and communi-
cation networks; Promoting the goods and services of 
others by means of distributing video advertising on 
the internet and communication networks; Advertising 
services, namely, targeting and optimization of online 
advertising; Business management; Business admin-
istration, office functions; Brand consulting; Design 
of advertising materials for others; Providing online 
business directories featuring the businesses, products 
and services of others 

توفيــر خدمــات أبحــاث الســوق والمعلومــات؛ الترويــج لســلع وخدمــات 
اآلخريــن عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات األعمــال واإلعــان،  
وهــي تخطيــط وســائل اإلعــام وشــراء وســائل اإلعــام لآلخريــن ؛ خدمــات 
األعمــال واإلعــان ، أي الخدمــات اإلعانيــة لتتبــع أداء اإلعانــات ، إلدارة 
ــاغ  ــة ، واإلب ــات اإلعاني ــل البيان ــات وتوزيعهــا وتقديمهــا ، وتحلي اإلعان
ــات ، وتحســين أداء اإلعانــات ؛ الخدمــات االستشــارية  عــن بيانــات اإلعان
فــي مجــاالت اإلعــان والتســويق؛ تســهيل تبــادل وبيــع منتجــات وخدمــات 
ــر  ــواق عب ــر أس ــاالت ؛ توفي ــبكات االتص ــت وش ــر اإلنترن ــة عب ــراف ثالث أط
ــت  ــر اإلنترن ــق عب ــر مراف ــات ؛ توفي ــلع و / أو الخدم ــن الس ــت لبائعي اإلنترن
لتوصيــل البائعيــن بالمشــترين ؛ الربــط الشــبكي لألعمــال التجاريــة؛ 
خدمــات التوظيــف واســتقطاب الموظفيــن؛ خدمــات اإلعــان وتوزيــع 
المعلومــات ، أي توفيــر مســاحة اإلعانــات المبوّبــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
ــة  ــات قابل ــد بيان ــت وقواع ــى اإلنترن ــات عل ــد بيان ــر قواع ــة ؛ توفي العالمي
ــات  ــات بطاق ــة ؛ خدم ــات المبوّب ــال اإلعان ــي مج ــت ف ــى اإلنترن ــث عل للبح
الهدايــا المدفوعــة مســبقًا ، أي إصــدار شــهادات بطاقــات الهدايــا التــي 
يمكــن اســتبدالها مقابــل الســلع أو الخدمــات ؛ الخدمــات الخيريــة ، أي 
تعزيــز الوعــي العــام بالخدمــات الخيريــة واإلنســانية والتطوعيــة والعامــة 
وخدمــة المجتمــع واألنشــطة اإلنســانية ؛ اإلعــان عبــر الوســائط اإللكترونيــة 
ــر  ــن عب ــان لآلخري ــر اإلع ــة؛ نش ــات اإلعاني ــاء؛ الخدم ــات العم ؛ إدارة عاق
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ الترويــج لســلع وخدمــات اآلخريــن عــن 
طريــق توزيــع إعانــات الفيديــو علــى اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ 
خدمــات اإلعــان ، أي اســتهداف اإلعانــات علــى اإلنترنــت وتحســينها 
؛ ادارة االعمــال التجاريــة؛ إدارة األعمــال ، وظائــف المكتــب ؛ استشــارات 
العامــة التجاريــة؛ تصميــم مــواد الدعايــة لآلخريــن؛ توفيــر أدلــة األعمــال 
ــن.  ــات اآلخري ــت تضــم الشــركات والمنتجــات وخدم ــر اإلنترن ــة عب التجاري

(372)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37797 العالمة التجارية رقم: 37797  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك
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Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing for men, women, and children, namely, shirts, 
t-shirts, jackets, tops, sweat shirts, belts not of leather, 
coats, vests, blouses, jerseys, bottoms, shorts, pants, 
trousers, boxer shorts, dresses, skirts, neckties, scarves, 
bandannas, pajamas, loungewear, socks, sweaters, 
sweat pants, aprons, sun visors; footwear 

مابــس للرجــال والنســاء واألطفــال ، وهــي القمصــان وقمصــان قصيــرة 
األكمــام والجاكيتــات والبايــز والبايــز الرياضيــة وأحزمــة ليســت مــن 
الجلــد والمعاطــف والصداريــات وقمصــان النســاء وقمصــان رياضيــة 
والســراويل والســراويل القصيــرة والبناطيــل والســراويل الرجاليــة الداخليــة 
القصيــرة والفســاتين والتنانيــر ، وربطــات العنــق ، واألوشــحة ، والمناديــل 
 ،والبيجامــات ، والمابــس المنزليــة ، والجــوارب ، والكنــزات ، والســراويل 

ــة.  ــمس؛ االحذي ــة الش ــآزر ، وأقنع ــة ، والم الرياضي

(373)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37798 العالمة التجارية رقم: 37798  

Class: 21 في الصنف: 21   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Thermally insulated containers for food and beverag-
es; Portable plastic coolers; Portable metal coolers; 
Coasters not of paper and not being table linen; Bottle 
openers; Pitchers; Plastic buckets; Plastic cups; Serving 
trays not of precious metal; Bottle stands; Mugs; Cups; 
Foam drink holders; Storage jars; Glass and porcelain 
giftware; Figurines made from glass, porcelain, ceram-
ics, earthenware, and china; Beverage glassware; Water 
bottles sold empty 

حاويــات معزولــة حراريــا لألغذيــة والمشــروبات؛ مبــردات باســتيكية 
محمولــة؛ مبــردات معدنيــة محمولــة؛ وقايــات ليســت مــن الــورق 
ــق؛ دالء باســتيكية؛  ــدة؛ فتاحــات الزجــاج؛ أباري وليســت فــرش المائ
أكــواب باســتيكية؛ صوانــي طعــام ليســت مــن المعــادن الثمينــة ؛ 
ــفنجية؛  ــراب االس ــات الش ــؤوس؛ حام ــواب؛ ك ــات؛ أك ــل الزجاج حوام
مرطبنــات التخزيــن؛ هدايــا مــن الزجــاج والخــزف الصيني/البورســلين؛ 
المجســمات مــن الزجــاج والخــزف الصيني/البورســلين  والفخــار 
واألوانــي الفخاريــة والصينيــة؛ أوان زجاجيــة؛ زجاجــات الميــاه مباعــة 

فارغــة. 



250 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

(374)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37799 العالمة التجارية رقم: 37799  

Class: 20 في الصنف: 20   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Picture frames  إطارات الصور

(375)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37800 العالمة التجارية رقم: 37800  

Class: 18 في الصنف: 18   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Bags, namely, all purpose sports bags, all purpose carrying bags, 
bags and hold-alls for sports clothing, tote bags, book bags, 
carry-all bags, traveling bags, duffle bags, backpacks, beach 
bags, belt bags, clutch bags, cosmetic bags sold empty, gym 
bags; Leather and imitations of leather; Animal skins and hides; 
Trunks for traveling; Parasols; Walking sticks; Pocket books; 
Handbags; Wallets; Credit card cases; Drawstring pouches; 
Attache cases; Umbrellas; Briefcase-type portfolios; Tote bags 

حقائــب ، أي جميــع الحقائــب الرياضيــة الغــرض ، والحقائــب المحمولــة لجميــع األغراض 
والحقائــب وأكيــاس المابــس الرياضيــة ، وحقائــب اليــد ، وحقائــب الكتــب ، والحقائــب 
الواســعة ، وحقائــب الســفر ، وحقائــب رياضيــة كبيرة/حقائــب القمــاش الخشــن،  
ــد،   ــب ممســوكة بالي ــزام ، وحقائ ــب الح ــب الشــاطئ ، وحقائ ــب الظهــر ، وحقائ وحقائ
ــود  ــة الرياضيــة ؛ الجل حقائــب مســتحضرات التجميــل المباعــة فارغــة ، حقائــب الصال
ــة؛  ــات الخفيف ــفر؛ المظ ــق للس ــود؛ صنادي ــات والجل ــود الحيوان ــود ؛ جل ــد الجل وتقلي
عصــي المشــي؛ كتــب الجيــب؛ حقائــب اليــد؛ محافــظ؛ حامــات بطاقــات االئتمــان؛ 

ــة الملفــات؛ حقائــب الحمــل.  ــرة ؛ المظــات؛ حقيب ــاط؛ حقائــب صغي حقائــب الرب
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Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37801 العالمة التجارية رقم: 37801  

Class: 16 في الصنف: 16   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Printed matter; Publications; Magazines; Books; Pamphlets; 
Manuals; Printed guides; Catalogues; Photographs; Statio-
nery; Pictures; Diaries; Calendars; Photograph albums; Prints; 
Writing instruments; Personal organizers; Address books; Note 
books; Office requisites; Stickers; Posters; Business cards and 
identity cards; Pens; Non-magnetically encoded gift cards 

المطبوعــات؛ المنشــورات؛ المجــات؛ كتــب؛ كتيبــات؛ كتيــب إرشــادات؛ أدلــة 
ــات؛  ــه؛ صــور؛ يومي ــة؛ ادوات مكتبي ــة؛ كتالوجــات؛ صــور فوتوغرافي مطبوع
التقاويــم؛ ألبومــات الصــور؛ مطبوعــات؛ أدوات الكتابــة؛ منظمــات شــخصية؛ 
دفاتــر العناويــن؛ دفاتــر الماحظــات؛ متطلبــات المكتــب؛ ملصقــات؛ 
ــات  ــام؛ بطاق ــة؛ أق ــات الهوي ــل وبطاق ــات العم ــات؛ بطاق ــات اإلعان ملصق

ــر المشــفرة مغناطيســيا  ــا غي الهداي

(377)

 

Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37802 العالمة التجارية رقم: 37802  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: AL - layth Development compamy  بإسم  : شركة الليث لانماء

Applicant Address :JENIN - romana        العنوان  : جنين - رمانة

Applicant for Correspondence:  jenin- interior 
roudabout 

عنوان التبليغ :  جنين - دوار الداخلية  جوال0599116523 : 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

rice االرز
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Date :19/02/2020 التاريخ: 2020/02/19 

Trademark No.:37803 العالمة التجارية رقم: 37803  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer hardware; Software for social networking; 
Software development tools; Software for use as an 
application programming interface (API); Application 
programming interface (API) for use in building soft-
ware applications; Application programming interface 
(API) for software which facilitates online services for 
social networking and for data retrieval, upload, down-
load, access and management; Software for creating, 
managing, and interacting with an online community; 
Software for organizing events; Software for creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, viewing, 
posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, annotating, indicating sentiment about, com-
menting on, embedding, transmitting, and sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
via the internet and communication networks; Software 
for modifying and enabling transmission of images, au-
dio visual and video content; Software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-visual 
content with photographic filters and augmented real-
ity (AR) effects, namely,  graphics, animations, text, 
drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Soft-
ware for the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of data 
and information; Downloadable e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transac-
tions via a global computer and communication net-
works; Software for sending electronic message alerts, 
notifications and reminders; Search engine software; 
Magnetically encoded gift cards; Software for use in 
creating, managing, measuring, and disseminating ad-
vertising of others; Ad server, namely,

أجــزاء الكمبيوتــر؛ برنامــج للتواصــل االجتماعــي؛ أدوات تطويــر البرمجيــات؛ 
برنامــج لاســتخدام كواجهــة برمجــة تطبيــق (API) ؛ واجهــة برمجــة 
التطبيقــات (API) لاســتخدام فــي بنــاء تطبيقــات البرامــج ؛ واجهــة برمجــة 
التطبيقــات (API) للبرمجيــات التــي تســهل الخدمــات عبــر اإلنترنــت 
للتواصــل االجتماعــي واســترجاع البيانــات وتحميلهــا وتنزيلهــا والوصــول 
إليهــا وإدارتهــا ؛ برنامــج إلنشــاء وإدارة والتفاعــل مــع مجتمــع عبــر اإلنترنــت 
؛ برنامــج لتنظيــم األحــداث؛ برامــج إلنشــاء أو تعديــل أو تحميــل أو تنزيــل 
أو الوصــول أو  االطــاع علــى أو نشــر أو عــرض أو اإلشــارة الــى أو التدويــن أو 
البــث أو الربــط أو التعليــق أو توحــي علــى المشــاعر علــى أو التعليــق علــى 
أو تضميــن أو إرســال و مشــاركة أو بغيــر ذلــك توفيــر اإلعــام اإللكترونــي 
أو معلومــات إلكترونيــة أخــرى عبــر شــبكات اإلنترنــت واالتصــاالت ؛ برنامــج 
لتعديــل وتمكيــن إرســال الصــور والمحتــوى الســمعي البصــري ومحتــوى 
الفيديــو ؛ برنامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافية والصور والصــوت والفيديو 
والمحتــوى الســمعي البصــري مــع مرشــحات فوتوغرافيــة وتأثيــرات الواقــع 
المعــزز ، (AR) أي الرســومات والرســوم المتحركــة والنصــوص والرســومات 
واألعــام الجغرافيــة وعامــات البيانــات الوصفيــة واالرتباطــات التشــعبية 
؛ برامــج لجمــع البيانــات والمعلومــات وإدارتهــا وتحريرهــا وتنظيمهــا 
وتعديلهــا وإرســالها ومشــاركتها وتخزينهــا ؛ برامــج التجــارة اإللكترونيــة 
القابلــة للتنزيــل للســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــات األعمــال 
اإللكترونيــة عبــر شــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت العالميــة ؛ برنامــج إلرســال 
ــج  ــر ؛ برنام ــائل التذكي ــعارات ورس ــة واإلش ــائل اإللكتروني ــات الرس تنبيه
محــرك البحــث ؛ بطاقــات هدايــا مشــفرة مغناطيســيا ؛ برامــج لاســتخدام 
فــي إنشــاء إعانــات اآلخريــن وإدارتهــا وقياســها ونشــرها ؛ خــادم 
اإلعانــات ، أي خــادم كمبيوتــر لتخزيــن اإلعانــات وإيصــال اإلعانــات إلــى 
مواقــع الويــب ؛ برامــج لتمكيــن تطويــر وتقييــم واختبــار وصيانــة تطبيقــات 
ــة ، أي  برامــج الهاتــف المحمــول ألجهــزة االتصــاالت اإللكترونيــة المحمول
ــة  ــة ، والهواتــف الذكيــة ، وأجهــزة الكمبيوتــر المحمول الهواتــف المحمول
وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة ؛ برنامــج لتحويــل اللغــة الطبيعيــة إلــى أوامــر 

ــيًا ؛ البرمجيــات،  قابلــة للتنفيــذ آل
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a computer server for storing advertisements and deliver-
ing advertisements to websites; Software to enable devel-
opment, assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable electronic commu-
nication devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; Software for 
converting natural language into machine-executable 
commands; Software, namely, an interpretive interface 
for facilitating interaction between humans and machines; 
Personal assistant software; Social assistant software; 
Software for mapping services; Software for planning 
activities and making recommendations; Software for 
social and destination mapping; Software for making 
reservations and bookings; Software for ordering and/or 
purchasing goods and services; Location-aware software 
for searching, determining and sharing the locations; Soft-
ware for wireless content, data and information delivery; 
Software to enable accessing, displaying, editing, linking, 
sharing and otherwise providing electronic media and in-
formation via the internet and communications networks; 
Software, namely, an application providing social net-
working functionalities; Software for creating, managing 
and accessing groups within virtual communities; Soft-
ware for location-based searching  and alerts; Software 
for searching and identifying employment opportunities; 
Software for identifying and allowing users to contact 
government representatives; Software providing a virtual 
marketplace; Software providing location-based weather 
information; Software providing, linking to, or streaming 
news or current events information; Software for viewing 
and interacting with a feed of images, audio, audio-visual 
and video content and associated text and data; Software 
for finding content and content publishers, and for sub-
scribing to content; Software for creating and managing 
social media profiles and user accounts; Software that en-
ables individuals, groups, companies, and brands to create 
and maintain an online presence for marketing purposes; 
Software for advertisers to communicate and interact with 
online communities; Software for streaming multimedia 
entertainment content; Software for organizing events; 
Computer software; Software for sending and receiv-
ing electronic messages, alerts, notifications, reminders, 
graphics, images, audio and audio visual content via the 
internet and communication networks; Software for pro-
cessing images, graphics, audio, video, and text; Software 
for managing social networking content, interacting with 
a virtual community, and transmission of images, audio, 
audio-visual and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, comments, advertisements, media adver-
tising communications and information; Software for use 
in customer relationship management (CRM); Messaging 
software; Software for facilitating and arranging for the 
financing and distribution of fundraising and donations; 
Software for online charitable fundraising services and 
financial donation services 

 أي واجهــة تفســيريه لتســهيل التفاعــل بيــن البشــر واآلالت ؛ برنامــج 
المســاعد الشــخصي ؛ برنامــج مســاعد اجتماعــي ؛ برنامــج لخدمــات رســم 
الخرائــط ؛ برنامــج لتخطيــط األنشــطة وتقديــم التوصيــات ؛ برنامــج 
لرســم الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ برنامــج إلجــراء والحجــوزات ؛ 
برامــج الطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ برنامــج إدراك حســب 
ــل  ــج توصي ــاركتها ؛ برنام ــا ومش ــع وتحديده ــن المواق ــث ع ــع للبح الموق
للمحتــوى الاســلكي والبيانــات والمعلومــات ؛ برامــج لتمكيــن الوصــول 
إلــى الوســائط اإللكترونيــة والمعلومــات وعرضهــا وتحريرهــا وربطهــا 
ــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ البرمجيــات  ومشــاركتها وتقديمهــا عب
ــة ؛ برنامــج إلنشــاء وإدارة  ــر وظائــف الشــبكات االجتماعي  ،أي تطبيــق يوف
والوصــول إلــى مجموعــات داخــل المجتمعــات االفتراضيــة ؛ برنامــج للبحــث 
ــد فــرص العمــل ؛  ــج للبحــث وتحدي ــع ؛ برنام ــى أســاس الموق ــه عل والتنبي
برنامــج لتحديــد والســماح للمســتخدمين باالتصــال بممثلــي الحكومــة 
ــس  ــن الطق ــات ع ــر معلوم ــج يوف ــيًا ؛ برنام ــوقًا افتراض ــر س ــج يوف ؛ برنام
علــى أســاس الموقــع ؛ البرامــج التــي تقــدم ، أو تربــط إلــى ، أو تبــث األخبــار 
أو معلومــات األحــداث الحاليــة ؛ برنامــج لعــرض والتفاعــل مــع تغذيــة مــن 
الصــور والصــوت والمحتويــات الســمعية والبصريــة والفيديــو والنصــوص 
والبيانــات المرتبطــة بهــا ؛ برنامــج للعثــور علــى ناشــري المحتــوى 
والمحتــوى ، واالشــتراك فــي المحتــوى ؛ برنامــج إلنشــاء وإدارة صفحــات 
وســائط التواصــل االجتماعيــة وحســابات المســتخدمين؛ برنامــج يتيــح 
لألفــراد والمجموعــات والشــركات والعامــات التجاريــة إنشــاء حضــور 
عبــر اإلنترنــت والحفــاظ عليــه ألغــراض تســويقية ؛ برنامــج للمعلنيــن 
للتواصــل والتفاعــل مــع المجتمعــات عبــر اإلنترنــت ؛ برنامــج لبــث محتــوى 
ترفيــه الوســائط المتعــددة ؛ برنامــج لتنظيــم األحــداث ؛ برامــج الكمبيوتــر؛ 
برامــج إلرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة والتنبيهــات واإلشــعارات 
والتذكيــرات والرســومات والصــور والصــوت والمحتــوى الســمعي البصــري 
عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ برنامــج لمعالجــة الصــور والرســومات 
والصــوت والفيديــو والنــص ؛ برامــج إلدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة 
ــوى  ــوت والمحت ــور ، والص ــل الص ــي ، ونق ــع افتراض ــع مجتم ــل م  ،والتفاع
الســمعي البصــري والفيديــو ، والصــور ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص،  
والرســائل ، والتعليقــات ، واإلعانــات ، ومعلومــات ووســائل اتصــال وســائل 
اإلعــام ؛ برنامــج لاســتخدام فــي إدارة عاقــات العمــاء (CRM) ؛ برامــج 
المراســلة ؛ برنامــج لتســهيل وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات 
؛ برامــج لخدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة وخدمــات التبرعــات الماليــة عبــر 

ــت.  اإلنترن
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(379)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37804 العالمة التجارية رقم: 37804  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: ABC DETERJAN SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ــم  ــت انوني ــي تيجاري ــانايي ف ــان س ــي ديترج ــي س ــم  : أي ب بإس
شــيركيتي 

Applicant Address :Ruzgarlibahce Mahallesi, Kavak 
Sokak, Smart Plaza, No:31/1/8, Beykoz, Istanbul – 
Turkey

ــمارت  ــوكاك ،س ــاك س ــي ،كاف ــي ماهاليس ــوان  : روزجارليباش العن
ــا   ــو31 :/1/ ،8كافاجيــك -بيكــوز -اســطنبول - تركي ــازا ،ن ب

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Bleaching and cleaning preparations, detergents oth-
er than for use in manufacturing operations and for 
medical  purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher detergents; 
perfumery; cosmetics (except medicated cosmetics); 
fragrances; deodorants for personal use and animals; 
soaps (except medicated soap); dental care prepara-
tions, dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical purposes; 
abrasive preparations; emery cloth; sandpaper; pum-
ice stone; abrasive pastes; polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for 
leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing 

مســتحضرات التبييــض والتنظيــف ،المنظفــات مختلفــة عــن مــا هــو 
ــة ،مبيــض الغســيل،  ــع واألغــراض الطبي ــات التصني مســتخدمة فــي عملي
منعمــات النســيج الســتحدمات الغســيل ،مزيــات البقــع ،منظفــات لغســالة 
الصحــون؛ العطــور؛ مســتحضرات التجميــل) باســتثناء مســتحضرات 
التجميــل الطبيــة(؛ المعطــرات؛ مزيــات الروائــح لاســتخدام الشــخصي 
والحيوانــات؛ الصابــون) باســتثناء الصابــون الطبــي(؛ مســتحضرات 
العنايــة باألســنان ،معجــون األســنان ،ملعمــات األســنان ،مســتحضرات 
تبييــض األســنان ،غســول الفــم ليــس ألغــراض طبيــة؛ المســتحضرات 
ــرة؛ ورق زجــاج؛ حجــر الخفــاف؛ معاجيــن الكشــط؛  الكشــط؛ قمــاش الصنف
مســتحضرات تلميــع للجلــود والفينيــل والمعــادن والخشــب ،ملمعــات 

والكريمــات للجلــود والفينيــل والمعــادن والخشــب ،شــمع للتلميــع 

(380)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37805 العالمة التجارية رقم: 37805  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: ABC DETERJAN SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ــم  ــت انوني ــي تيجاري ــانايي ف ــان س ــي ديترج ــي س ــم  : أي ب بإس
شــيركيتي 
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Applicant Address :Ruzgarlibahce Mahallesi, Kavak 
Sokak, Smart Plaza, No:31/1/8, Beykoz, Istanbul – 
Turkey

ــمارت  ــوكاك ،س ــاك س ــي ،كاف ــي ماهاليس ــوان  : روزجارليباش العن
ــا   ــو31 :/1/ ،8كافاجيــك -بيكــوز -اســطنبول - تركي ــازا ،ن ب

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical and veterinary preparations for medical 
purposes; chemical preparations for medical and vet-
erinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical 
and veterinary purposes, radioactive substances for 
medical and veterinary purposes; medicated cosmetics; 
dietary supplements for pharmaceutical and veterinary 
purposes; dietary supplements for human consumption; 
dietary supplements for animals; nutritional supple-
ments; medical preparations for slimming purposes; 
food for babies; herbs and herbal beverages adapted for 
medicinal purposes; dental preparations and articles, 
teeth filling material, dental impression material, den-
tal adhesives and material for repairing teeth; sanitary 
preparations for medical use; hygienic pads; hygienic 
tampons; plasters; materials for dressings; diapers, in-
cluding those made of paper and textiles; babies diapers 
of paper; babies diapers of textile, babies napkins of 
paper, adult diapers of paper, adult diapers of textile, 
diapers for pets; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; rodenticides; deodorants, other 
than for human beings or for animals; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; detergents for 
medical purposes; medicated soap, disinfectant soap, 
antibacterial hand lotions 

المســتحضرات الصيدالنيــة والبيطريــة لألغــراض الطبيــة؛ المســتحضرات 
الكيميائيــة لألغــراض الطبيــة والبيطريــة ،الكواشــف الكيميائيــة لألغــراض 
الصيدالنيــة والبيطريــة ،المــواد المشــعة لألغــراض الطبيــة والبيطريــة؛ 
مســتحضرات التجميــل العاجيــة؛ المكمــات الغذائيــة لألغــراض 
الصيدالنيــة والبيطريــة؛ المكمــات الغذائيــة لاســتهاك البشــري؛ 
المكمــات الغذائيــة للحيوانــات؛ المكمــات الغذائيــة؛ المســتحضرات 
الطبيــة ألغــراض التخســيس؛ طعــام لألطفــال؛ األعشــاب والمشــروبات 
العشــبية المكييفــه لألغــراض الطبيــة؛ مســتحضرات ومــواد طــب األســنان، 
مــواد حشــو األســنان ،مــواد طباعــة األســنان ،مــواد الصقــة لألســنان ومــواد 
ــي؛ ضمــادات  إلصــاح األســنان؛ المســتحضرات الصحيــة لاســتخدام الطب
صحيــة؛ ســدادات قطنيــة صحيــة؛ اللصقــات؛ مــواد التضميــد؛ الحفاظــات 
بمــا فــي ذلــك تلــك المصنوعــة مــن الــورق والمنســوجات؛ حفاضــات 
األطفــال مــن الــورق؛ حفاضــات األطفــال الرضــع مــن القمــاش ،مناديــل 
األطفــال الورقيــة ،حفاضــات البالغيــن مــن الــورق ،حفاضــات البالغيــن مــن 
ــرات  ــر الحش ــة؛ مســتحضرات لتدمي ــات األليف ــات الحيوان ــيج ،حفاض النس
الطفيليــة؛ مبيــدات الفطريــات ،مبيــدات األعشــاب؛ مبيــدات القــوارض؛ 
مزيــات الروائــح بخــاف مــا هــو للبشــر أو للحيوانــات؛ مســتحضرات إزالــة 
ــراض  ــات لألغ ــرات؛ المنظف ــم؛ المطه ــدات الجراثي ــو؛ مبي ــن الج ــح م الروائ
الطبيــة؛ الصابــون العاجــي ،الصابــون المطهــر ،مســتحضرات المضــادة 

للبكتيريــا أو الجراثيــم لليديــن 

(381)

 

Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37806 العالمة التجارية رقم: 37806  

Class: 29 في الصنف: 29   

Applicant Name: HIGH MOUNTAIN COMPANY 
FOR DIARY AND FOOD STUFF

بإسم  : شركة اعالي الجبال لالبان والمواد الغذائية

Applicant Address :HEBRON INDUSTIAL ZOON    العنــوان  : الخليــل المنطقــة الصناعيــة بالقــرب مــن مســجد
الشــهداء    
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Applicant for Correspondence:  HEBRON INDUSTIAL 
ZOON

عنــوان التبليــغ :  الخليــل المنطقــة الصناعيــة بالقــرب مــن مســجد 
الشــهداء فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

ANIMAL BUTTER الزبدة الحيوانية 

ــارات والرســومات   ــات والعب ــق باســتخدام الكلم ــة المطل ــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحماي اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العام
ــة ــن العام ــام ذات االســتخدام العــام بمعــزل ع ــة واألرق الوصفي

(382)

 

Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37807 العالمة التجارية رقم: 37807  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Snap Inc.  .بإسم  : سناب إنك

Applicant Address :2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405, United States

ــكا،  ــورث ،ســانتا موني ــوب ن ــد دوغــاس ل ــوان ،2772  : دونال العن
ــدة   ــات المتح ــا ،90405 الوالي كاليفورني

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Peripherals; Cameras; Computer hardware, peripherals 
and software for remotely accessing, capturing, trans-
mitting and displaying pictures, video, audio and data; 
Software for setting up, configuring, and controlling 
wearable computer hardware and peripherals; Comput-
er software for taking, capturing, managing, processing, 
operating, viewing, storing, editing, arranging, combin-
ing, sharing, manipulating, modifying, commenting on, 
transmitting and displaying spherical and panoramic 
photo and video content; Custom integrated platform 
solutions, namely, software tools and applications to 
facilitate and support location services, identity au-
thentication, e-commerce, and the sharing of photos, 
videos, images, and text; Software for viewing, editing, 
enhancing, and modifying digital photos, videos, and 
images; Computer software and software applications 
for use in uploading, downloading, capturing, editing, 
storing, accessing, posting, displaying, tagging, distrib-
uting, streaming, linking, sharing, transmitting or other-
wise providing photos, videos, images, text, electronic 
media, photographic and video content, digital data, or 
information via the internet, communication networks,

ــة  ــزة الطرفي ــوب واألجه ــزة الحاس ــر؛ أجه ــة؛ آالت التصوي ــزة الطرفي األجه
وبرمجيــات الدخــول عــن بعــد  والتقــاط وإرســال وعــرض الصــور  والمقاطــع 
المرئيــة  والمقاطــع الصوتيــة والبيانــات؛ برمجيــات إنشــاء وتعريــف 
والتحكــم بالقطــع الحاســوبية القابلــة لارتــداء والتجهيــزات الطرفيــة؛ 
برمجيــات الحاســوب ألخــذ والتقــاط  وإدارة  ومعالجــة  وتشــغيل ومشــاهدة  
والتخزيــن وتحريــر وخدمــات ترتيــب ودمــج والمشــاركة وتغييــر  وتعديــل  
والتعليــق علــى وإرســال وعــرض الصــور الكرويــة والبانوراميــة ومحتــوى 
الفيديــو؛ حلــول البرمجيــات المتكاملــة المخصصــة وتحديــدا  :أدوات 
وتطبيقــات البرمجيــات لتســهيل ودعــم خدمــات الموقــع ومصادقــة 
الهويــة والتجــارة اإللكترونيــة ومشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو والصــور 
والنصــوص؛ برمجيــات عــرض  وتحريــر وتحســين  وتعديــل الصــور الرقميــة 
ومقاطــع الفيديــو والصــور؛ برمجيــات الحاســوب وتطبيقــات البرمجيــات 
المســتخدمة فــي التحميــل والتنزيــل والتقــاط  وتحريــر والتخزيــن  
وإمكانيــة الوصــول ونشــر وعــرض  والتأشــير علــى وتوزيــع  والبــث المباشــر 
عبــر اإلنترنــت  والربــط والمشــاركة وإرســال أو غيــر ذلــك للصــور  أو مقاطــع 
الفيديــو  أو الصــور  أو النصــوص أو الوســائل اإللكترونيــة أو محتــوى 
ــر  ــات الرقميــة أو المعلومــات عب الصــور الفوتوغرافيــة أو الفيديــو أو البيان
االنترنــت وشــبكات االتصــاالت والهواتــف النقالــة واألجهــزة النقالــة؛ 
برمجيــات الحاســوب التــي تمكــن المســتخدمين مــن بنــاء وتنظيــم 
معلومــات الشــبكات االجتماعيــة بمــا فيهــا ســجات العناويــن وقوائــم 
األصدقــاء والملفــات الشــخصية والقوائــم المفضّلــة والبيانــات الشــخصية؛
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mobile phones and mobile devices; Computer software 
which allows users to build and manage social network 
information including address books, friend lists, pro-
files, preferences and personal data; Downloadable 
multimedia files containing digital photos, video, audio, 
and other digital data; Downloadable computer soft-
ware application which allows users to create avatars, 
graphic icons, symbols, graphical depictions of people, 
places and things, fanciful designs, comics and phrases 
that can be posted, shared and transmitted via multi-me-
dia messaging (MMS), text messaging (SMS), email, 
online chatrooms, the internet, and other communica-
tion networks; Downloadable computer software for 
use in mobile devices and personal computers, namely, 
augmented reality software for integrating electronic 
data with real world environments for the purpose of 
viewing, capturing, recording and editing augmented 
images and augmented videos; Computer software ap-
plication for creating digital animation, video games, 
television shows and movies with user created avatars, 
graphic icons, symbols, graphical depictions of people, 
places and things, fanciful designs, comics, and phras-
es; Software development kits (SDK); Computer soft-
ware development tools for social networking, building 
social networking applications and for allowing data 
retrieval, upload, access and management; Computer 
software for controlling and managing access to serv-
er applications; Computer software, namely, devel-
opment tools for the managing and sharing of digital 
photographs, videos, text, music, avatars, and digital 
content; Computer software development tools; Web-
site development software; Video and electronic game 
software; Computer application software for processing 
electronic payments and transferring funds to and from 
others; Computer software, namely, an electronic fi-
nancial platform that accommodates both payment and 
receipt of payment transactions in an integrated mobile 
phone, mobile device, and web based environment; 
Computer software for generating computer generated 
codes and quick response codes; Computer authentica-
tion software for controlling access to and communica-
tions with computers and computer networks; Digital 
emblems, namely, downloadable graphics or images; 
digital emblems encoded with data, namely, download-
able graphics or images encoded with data; software 
for generating emblems in the nature of encoded data 
for printing or electronic display; software for reading 
printed or digital emblems in the nature of encoded 
data; software for importing encoded data from printed 
or digital emblems; software for displaying digital em-
blems in the nature of encoded data; computer software 
for advertising and marketing data collection, measure-
ment, analytics and tracking; electronic and magnet-
ic cash cards for use in connection with payment for 
goods and services;

ــور  ــى ص ــوي عل ــي تحت ــل الت ــة للتنزي ــددة القابل ــائط المتع ــات الوس ملف
رقميــة ومقاطــع مرئيــة ومقاطــع صوتيــة وبيانــات رقميــة أخــرى؛ تطبيقــات 
ــن  ــي تمكــن المســتخدمين م ــل الت ــة للتنزي ــات الحاســوبية القابل البرمجي
إنشــاء صــور رمزيــة واأليقونــات الرســومية ورمــوز وتصويــرات رســومية 
لألشــخاص  واألماكــن واألشــياء  وتصاميــم خياليــة وصــور هزليــة وعبــارات 
ــددة  ــائط المتع ــائل الوس ــر رس ــالها عب ــاركتها وإرس ــرها ومش ــن نش يمك
والرســائل النصيــة والرســائل االلكترونيــة وغــرف الدردشــة عبــر االنترنــت 
وشــبكات االتصــاالت األخــرى؛ برمجيــات الكمبيوتــر القابلــة للتنزيــل 
لاســتخدام فــي األجهــزة المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية 
ــات  ــع بيئ ــة م ــات اإللكتروني ــج البيان ــع المعــزز لدم ــج الواق ــدا :برنام وتحدي
العالــم الحقيقــي لغايــة عــرض  والتقــاط وتســجيل وتحريــر الصــور المعــززة 
ومقاطــع الفيديــو المعــززة؛ تطبيقــات برمجيــات الحاســوب إلنشــاء الصــور 
المتحركــة الرقميــة والعــاب الفيديــو والعــروض التلفزيونيــة واألفــام 
مــن خــال صــور رمزيــة ينشــأها المســتخدمين  واأليقونــات الرســومية 
ورمــوز وتصويــرات رســومية لألشــخاص  واألماكــن واألشــياء وتصاميــم 
خياليــة وصــور هزليــة  وعبــارات؛ مجموعــات تطويــر البرمجيــات) اس 
دي كيــه(؛ أدوات تطويــر البرمجيــات الحاســوبية للشــبكات االجتماعيــة 
وإنشــاء تطبيقــات الشــبكات االجتماعيــة وللتمكيــن مــن اســترجاع وتنزيــل 
ــي وإدارة  ــم ف ــر للتحك ــات الكمبيوت ــات؛ برمجي ــى وإدارة البيان ــول إل والوص
ــدا  :أدوات  ــوب وتحدي ــات الحاس ــادم؛ برمجي ــات الخ ــى تطبيق ــول إل الوص
ــوص  ــو والنص ــع الفيدي ــة ومقاط ــور الرقمي ــاركة الص ــر إلدارة ومش التطوي
ــات  ــر برمجي ــي؛ أدوات تطوي ــوى الرقم ــيدات والمحت ــيقى والتجس والموس
الحاســوب؛ برمجيــات لتطويــر مواقــع اإلنترنــت؛ مقاطــع الفيديــو وبرمجيــات 
األلعــاب اإللكترونيــة؛ برمجيــات التطبيقــات الحاســوبية لمعالجــة الدفعــات 
اإللكترونيــة وتحويــل األمــوال مــن والــى اآلخريــن؛ برمجيــات الحاســوب 
وتحديــدا :البرمجيــات الماليــة اإللكترونيــة التــي تســمح بتســديد واســتام 
معامــات الدفــع فــي الهواتــف النقالــة المتكاملــة واألجهــزة النقالــة 
والبيئــات التــي أساســها االنترنــت؛ برمجيــات الحاســوب إلنتــاج الشــيفرات 
المعــدة حاســوبيا ًوشــيفرات الــرد الســريع؛ برمجيــات التحقــق الحاســوبي 
للتحكــم بالدخــول واالتصــال مــع الحواســيب والشــبكات الحاســوبية؛ 
الشــعارات الرقميــة وتحديــدا :الرســومات والصــور القابلــة للتنزيــل؛ 
الشــعارات الرقميــة المــرمّزة ببيانــات وتحديــدا :الرســومات أو الصــور 
القابلــة للتنزيــل والمــرمّزة ببيانــات؛ برمجيــات إنشــاء الشــعارات علــى شــكل 
بيانــات مــرمّزة للطباعــة أو للعــرض اإللكترونــي؛ برمجيــات قــراءة الشــعارات 
المطبوعــة أو الرقميــة علــى شــكل بيانــات مــرمّزة؛ برمجيــات ترحيــل البيانات 
المــرمّزة مــن الشــعارات المطبوعــة أو الرقميــة؛ برمجيــات لعــرض الشــعارات 
ــن  ــان ع ــر لإلع ــات الكمبيوت ــات مشــفرة؛ برمجي ــة بيان ــي طبيع ــة ف الرقمي
وجمــع البيانــات التســويقية وقياســها وتحليلهــا وتتبعهــا؛ بطاقــات 
النقــد اإللكترونيــة والمغناطيســية لاســتخدام فــي الدفــع مقابــل الســلع 
والخدمــات؛ بطاقــات الســحب اإللكترونيــة والمغناطيســية لاســتخدام 
فــي الدفــع مقابــل الســلع والخدمــات؛ برمجيــات تتيــح للمســتخدمين 
تصميــم واجهــات؛ برمجيــات كمبيوتــر قابلــة للتنزيــل للهواتــف المحمولــة 
ــدا:  ــد وتحدي ــة بالي ــيب المحمول ــة والحواس ــائط المحمول ــغات الوس ومش
برمجيــات إلنشــاء وتحريــر ومشــاركة وإرســال الصــور الرقميــة ومقاطــع 
ــة   ــوز االنفعالي ــيدات والرم ــة والتجس ــوز التعبيري ــور والرم ــو  والص الفيدي
والنصــوص  ومحتــوى الواقــع المعــزز لآلخريــن عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
العالميــة؛ برامــج العــاب الحاســوب وبرامــج األلعــاب اإللكترونيــة وبرامــج 
ألعــاب الفيديــو التفاعليــة؛ برمجيــات الكمبيوتــر القابلــة للتنزيــل لتوفيــر 
الوصــول إلــى ألعــاب الكمبيوتــر مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي عبــر 
ــى  ــة للتنزيــل لاســتخدام عل اإلنترنــت؛ برمجيــات ألعــاب الكمبيوتــر القابل

ــة؛ ــزة المحمول األجه
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electronic and magnetic debit cards for use in connection 
with payment for goods and services; Software enabling 
users to design interfaces; downloadable computer ap-
plication software for mobile phones, portable media 
players, and handheld computers, namely, software for 
creating, editing, sharing and sending digital photos, vid-
eos, images, emojis, avatars, emoticons, text, and aug-
mented reality content to others via the global computer 
network; computer game programs, electronic game 
programs, interactive video game programs; download-
able computer software for providing access to comput-
er games through online social networking websites; 
downloadable computer game software for use on mo-
bile devices;  downloadable software for recording, stor-
ing, transmitting, receiving, displaying and analyzing 
data from computer hardware; downloadable software 
for suggesting photo and video editing software tools; 
downloadable software for providing access to product 
reviews and purchase information on the internet; com-
puter software for creating groups, tracking, sending and 
receiving messages, graphics, information, and mobile 
alerts, and providing information to users; computer ap-
plication software for mobile phones and handheld com-
puters, namely, software for creating groups, tracking, 
sending and receiving messages, graphics, information, 
and mobile alerts, and providing information to users. 

 برمجيــات قابلــة للتنزيــل لتســجيل  والتخزيــن  واإلرســال  واالســتام 
وعــرض وتحليــل البيانــات مــن أجهــزة الكمبيوتــر؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل 
القتــراح أدوات لتحريــر الصــور والفيديــو؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل لتوفيــر 
الوصــول إلــى اآلراء حــول المنتجــات وشــراء المعلومــات علــى اإلنترنــت؛ 
برمجيــات الكمبيوتــر إلنشــاء مجموعــات  وتتبــع  وإرســال واســتقبال 
الرســائل والرســومات والمعلومــات وتنبيهــات الهواتــف المحمولــة وتوفيــر 
المعلومــات للمســتخدمين؛ برمجيــات تطبيقــات الحاســوب للهواتــف 
النقالــة والحواســيب المحمولــة باليــد وتحديــدا :برمجيــات الكمبيوتــر 
إلنشــاء مجموعــات وتتبــع وإرســال واســتقبال الرســائل والرســومات 
والمعلومــات وتنبيهــات الهواتــف المحمولــة وتوفيــر المعلومــات 

للمســتخدمين. 

(383)

 

Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37808 العالمة التجارية رقم: 37808  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Snap Inc.  .بإسم  : سناب إنك

Applicant Address :2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405, United States

ــكا،  ــورث ،ســانتا موني ــوب ن ــد دوغــاس ل ــوان ،2772  : دونال العن
ــدة   ــات المتح ــا ،90405 الوالي كاليفورني

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف  2989760 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising, marketing, and promotion services; Pro-
moting the goods/services of others via the internet and 
communication networks; Market research and infor-
mation services; Advertising and information distribu-
tion services, namely, 

خدمــات الدعايــة واإلعــان وخدمــات التســويق  وخدمــات الترويــج؛ خدمــات 
ــال؛  ــبكات االتص ــت وش ــر االنترن ــن عب ــات اآلخري ــع أو خدم ــج لبضائ التروي
خدمــات بحــوث ومعلومــات األســواق؛ خدمــات توزيــع اإلعانــات والمعلومــات 

وتحديــدا :توفيــر المســاحات اإلعانيــة المبوبــة عبــر االنترنــت؛ الخدمــات
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providing classified advertising space via the internet; 
Online service for connecting social network users with 
businesses; Facilitating the exchange and sale of ser-
vices and products of third parties via the internet and 
communication networks; Online retail store services 
featuring a wide variety of goods/services; Online retail 
store services featuring computer hardware, periph-
erals, and digital media, namely, pre-recorded music, 
videos, photographs, images, and audiovisual content; 
Providing an internet website portal featuring links to 
the online retail websites of others; Vending machine 
services; Rental of vending machines; Managing and 
tracking all types of payment cards, and other forms of 
payment transactions for business purposes; Electronic 
processing of orders for others; Business and advertis-
ing services, namely, tracking and reporting advertising 
performance and data; business information services, 
namely, providing information to optimize advertis-
ing performance; creation of marketing tools, namely, 
devising marketing and advertising content featuring 
market information, demographics, advertising per-
formance, and trends in the field of quantitative audi-
ence viewership; arranging and conducting of business 
conferences; marketing, advertising, and promotional 
services using augmented reality computer software 
for integrating electronic data with real world environ-
ments for the purpose of viewing, capturing, recording 
and editing augmented images and augmented videos; 
charitable services, namely, promoting public aware-
ness about charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community service and humanitarian activities. 

ــع  ــة م ــبكات االجتماعي ــتخدمي الش ــط مس ــت لرب ــر اإلنترن ــة عب اإللكتروني
الشــركات؛ تســهيل تبــادل وبيــع الخدمــات والمنتجــات لآلخريــن عبــر 
االنترنــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عبــر 
االنترنــت التــي تعــرض تشــكيلة واســعة مــن البضائع/الخدمــات؛ خدمــات 
متاجــر البيــع بالتجزئــة عبــر االنترنــت التــي تعــرض التجهيــزات الحاســوبية  
ــجلة  ــيقى المس ــدا :الموس ــة وتحدي ــائط الرقمي ــة والوس ــزة الطرفي واألجه
مســبقا ًومقاطــع الفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة والصــور والمحتويــات 
الســمعية المرئيــة؛ توفيــر منافــذ مواقــع علــى شــبكة االنترنــت التــي 
تعــرض روابــط لمواقــع بيــع بالتجزئــة علــى االنترنــت لآلخريــن؛ خدمــات آالت 
البيــع بالقطــع النقديــة؛ تأجيــر آالت البيــع بالقطــع النقديــة؛ إدارة وتعقــب 
كافــة أنــواع بطاقــات الدفــع واألشــكال األخــرى لتعامــات الدفــع للغايــات 
التجاريــة؛ المعالجــة اإللكترونيــة لطلبــات اآلخريــن؛ خدمــات األعمــال 
التجاريــة واإلعانيــة وتحديــدا :تتبــع واإلبــاغ عــن أداء اإلعانــات والبيانــات؛ 
خدمــات تقديــم المعلومــات فــي مجــال االعمــال وتحديــدا :توفيــر 
المعلومــات لتحســين أداء اإلعانــات؛ إنشــاء أدوات التســويق وتحديــدا: 
وضــع محتــوى تســويقي وإعانــي يتضمــن معلومــات حــول الســوق 
والخصائــص الســكانية وأداء اإلعانــات والصرعــات فــي مجــال كــم جمهــور 
المشــاهدين؛ ترتيــب وإقامــة المؤتمــرات التجاريــة؛ خدمــات التســويق 
وخدمــات الدعايــة واإلعــان والخدمــات الترويجيــة باســتخدام برمجيــة مــن 
ــم  ــات العال ــع بيئ ــة م ــات اإللكتروني ــج البيان ــزز لدم ــع المع ــات الواق برمجي
الحقيقــي لغــرض المشــاهدة والتقــاط وتســجيل وتحريــر الصــور المعــززة 
ــات  ــدا :خدم ومقاطــع الفيديــو المعــززة؛ خدمــات األعمــال الخيريــة وتحدي
الترويــج للوعــي العــام حــول الخيريــة واإلنســانية والتطــوع والخدمــات 

العامــة واالجتماعيــة والنشــاطات اإلنســانية 

(384)

 

Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37809 العالمة التجارية رقم: 37809  

Class: 36 في الصنف: 36   

Applicant Name: Snap Inc.  .بإسم  : سناب إنك

Applicant Address :2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405, United States

ــكا،  ــورث ،ســانتا موني ــوب ن ــد دوغــاس ل ــوان ،2772  : دونال العن
ــدة   ــات المتح ــا ،90405 الوالي كاليفورني

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف  2989760 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Electronic transfer of money for others; Providing elec-
tronic processing of debit card payments; Providing 
electronic processing of mobile debit card payments; 
Funding online cash accounts from prepaid cash cards 
and debit cards; administration of transactions involving 
funds drawn from prepaid cash cards, or debit cards over 
a global data network; clearing and reconciling financial 
transactions via electronic communications networks; 
charitable fundraising services, charitable investment 
services in the field of providing monetary donations 
and grants to arts, education, and youth programs. 

التحويــل اإللكترونــي لألمــوال لآلخريــن؛ توفيــر المعالجــة اإللكترونيــة 
للمدفوعــات عــن طريــق بطاقــة الخصــم؛ توفيــر المعالجــة اإللكترونيــة 
للمدفوعــات عــن طريــق بطاقــة الخصــم عبــر الهواتــف المحمولــة؛ تمويــل 
ــة  ــات النقــد المدفوع ــق بطاق ــن طري ــت ع ــر االنترن ــة عب الحســابات النقدي
مســبقا ًوبطاقــات الخصــم؛ خدمــات تنظيــم المعامــات التــي تشــتمل 
ــات  ــبقا ًأو بطاق ــة مس ــد المدفوع ــات النق ــن بطاق ــحوبة م ــوال مس ــى أم عل
ــة  ــات المالي ــة؛ حــل وتســوية التعام ــات عالمي ــر شــبكات بيان الخصــم عب
عبــر شــبكات اتصــاالت إلكرتونيــة خدمــات جمــع األمــوال للغايــات الخيريــة 
وخدمــات االســتثمار الخيــري فــي مجــال تقديــم التبرعــات النقديــة والمنــح 

ــباب.  ــج الش ــة وبرام ــات التعليمي ــون والخدم للفن

(385)

 

Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37810 العالمة التجارية رقم: 37810  

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Snap Inc.  .بإسم  : سناب إنك

Applicant Address :2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405, United States

ــكا،  ــورث ،ســانتا موني ــوب ن ــد دوغــاس ل ــوان ،2772  : دونال العن
ــدة   ــات المتح ــا ،90405 الوالي كاليفورني

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Telecommunications services, namely, electronic trans-
mission of photos, videos, music, audio, graphics, ani-
mations, images, artwork, multimedia content, messag-
es, data and information in the field of entertainment; 
Providing access to computer, electronic and online da-
tabases; Broadcasting services over the internet and oth-
er communication networks, namely, uploading, post-
ing, displaying, tagging, and electronically transmitting 
photos, videos, graphics, animations, multimedia con-
tent, information, messages, images and data; Stream-
ing, broadcasting, webcasting and transmitting audio, 
video, graphics, photos, and audio-visual media content 
over the internet or other communication networks; 
Providing online chat rooms, forums and electronic bul-
letin boards for transmission of messages among users 
concerning user-defined content; Providing online chat 
rooms, forums and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages in the field of general interest; 
Providing online communication links which transfer 
website users to other local and global web pages;

خدمــات االتصــاالت بعيــدة المــدى وتحديــدا :اإلرســال اإللكترونــي للصــور 
ومقاطــع الفيديــو والموســيقى والمقاطــع الصوتيــة والرســومات والرســوم 
المتحركــة والصــور واألعمــال الفنيــة ومحتويــات الوســائط المتعــددة 
والرســائل والبيانــات والمعلومــات فــي مجــال الترفيــه؛ خدمــات إتاحــة 
ــات  ــة وقواعــد البيان ــات اإللكتروني ــى الحاســوب وقواعــد البيان الوصــول إل
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت؛ خدمــات البــث عبــر االنترنــت وشــبكات 
االتصــاالت األخــرى وتحديــدا  :التحميــل والنشــر والعــرض والتأشــير علــى 
واإلرســال اإللكترونــي للصــور ومقاطــع الفيديــو  والرســومات والرســوم 
المتحركــة ومحتويــات الوســائط المتعــددة والمعلومــات والرســائل والصــور 
والبيانــات؛ البــث المباشــر عبــر اإلنترنــت والبــث والنشــر عبــر االنترنــت 
وإرســال المقاطــع الصوتيــة والمقاطــع المرئيــة والرســومات والصــور 
الفوتوغرافيــة ومحتــوى الوســائط الســمعية البصريــة عبــر االنترنــت 
أو شــبكات االتصــاالت األخــرى؛ توفيــر غــرف محادثــة علــى االنترنــت 
ــن  ــا بي ــائل م ــال الرس ــة إلرس ــة اإللكتروني ــات اإلعاني ــات واللوح والمنتدي
ــل المســتخدمين؛  المســتخدمين فيمــا يخــص المحتــوى المعــرف مــن قب
توفيــر غــرف محادثــة علــى االنترنــت والمنتديــات واللوحــات اإلعانيــة 
اإللكترونيــة إلرســال الرســائل فــي مجــال المصلحــة العامــة؛ توفيــر روابــط 
االتصــال عبــر االنترنــت التــي تنقــل مســتخدمي مواقــع االنترنــت لشــبكات 

ــرى؛ ــة أخ ــة او عالمي محلي
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Telecommunications services, namely, electronic trans-
mission of photos, videos, text, music, audio, graphics, 
animations, images, artwork, multimedia content, mes-
sages, data and information in the field of entertain-
ment; Broadcasting services over the internet and other 
communication networks, namely, uploading, posting, 
displaying, tagging, and electronically transmitting pho-
tos, videos, graphics, animations, multimedia content, 
television, information, messages, images and data; 
streaming, broadcasting, webcasting and transmitting 
audio, video, graphics, photos, avatars, shows, animated 
vignettes, and audio-visual media content over the in-
ternet or other communication networks; electronic data 
interchange services; communications services via the 
internet and private communications network means; 
computer services, namely, computer aided transmis-
sion of text, static images, video, and sound through a 
portable electronic device; Video-on-demand transmis-
sion services; providing information and advice regard-
ing secure electronic communication. 

خدمــات االتصــاالت بعيــدة المــدى وتحديــدا  :اإلرســال اإللكترونــي 
للصــور ومقاطــع الفيديــو والنصــوص والموســيقى والمقاطــع الصوتيــة   
والرســومات والرســوم المتحركــة والصــور واألعمــال الفنيــة ومحتويــات 
الوســائط المتعــددة والرســائل والبيانــات والمعلومــات فــي مجــال الترفيــه؛ 
خدمــات البــث عبــر االنترنــت وشــبكات االتصــاالت األخــرى وتحديــدا: 
ــي للصــور  ــى واإلرســال اإللكترون التحميــل والنشــر والعــرض والتأشــير عل
ومقاطــع الفيديــو  والرســومات والرســوم المتحركــة ومحتويــات الوســائط 
المتعــددة والتلفــاز والمعلومــات والرســائل والصــور والبيانــات؛ البــث 
ــع  ــال المقاط ــت وإرس ــر االنترن ــر عب ــث والنش ــت  والب ــر اإلنترن ــر عب المباش
الصوتيــة  والمقاطــع المرئيــة والرســومات  والصــور الفوتوغرافيــة 
والتجســيدات والعــروض والرســوم القصيــرة المتحركــة ومحتــوى الوســائط 
الســمعية البصريــة عبــر االنترنــت أو شــبكات االتصــاالت األخــرى؛ خدمــات 
ــر اإلنترنــت ووســائل  ــادل البيانــات اإللكترونيــة؛ خدمــات االتصــاالت عب تب
شــبكات االتصــاالت الخاصــة؛ خدمــات الحاســوب وتحديــدا :إرســال 
النصــوص بمســاعدة الحاســوب والصــور الثابتــة  والمقاطــع المرئيــة 
ــع  ــات إرســال مقاط ــة؛ خدم ــة محمول ــن خــال أجهــزة إلكتروني والصــوت م
الفيديــو حســب الطلــب؛ تقديــم المعلومــات والنصائــح بخصــوص 

االتصــاالت اإللكترونيــة اآلمنــة 
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Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37811 العالمة التجارية رقم: 37811  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Snap Inc.  .بإسم  : سناب إنك

Applicant Address :2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405, United States

ــكا،  ــورث ،ســانتا موني ــوب ن ــد دوغــاس ل ــوان ،2772  : دونال العن
ــدة   ــات المتح ــا ،90405 الوالي كاليفورني

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Publishing services, namely, publishing of electronic 
publications for others; Creation, development, produc-
tion and distribution of entertainment content, namely, 
multimedia content, photographs, animations, videos, 
artwork, text, graphics, images, and news; Electronic 
publishing services, namely, publishing online works 
of others featuring user-created photographs, images, 
videos, text and graphics; Providing information and 
online databases via the internet in the fields of enter-
tainment and music;

خدمــات النشــر وتحديــدا :نشــر المنشــورات اإللكترونيــة لآلخريــن؛ إنشــاء 
وتطويــر وإنتــاج وتوزيــع المحتويــات الترفيهيــة وتحديــدا :محتويــات 
الوســائط المتعــددة والصــور الفوتوغرافيــة  والرســوم المتحركــة ومقاطــع 
الفيديــو واألعمــال الفنيــة والنصــوص والرســومات والصــور واألخبــار؛ 
خدمــات النشــر اإللكترونــي وتحديــدا :نشــر األعمــال علــى اإلنترنــت 
لآلخريــن التــي تعــرض صــور مبتكــرة بواســطة اآلخريــن والصــور ومقاطــع 
الفيديــو والنصــوص والرســوم الجرافيكيــة؛ توفيــر المعلومــات وقواعــد 
البيانــات علــى اإلنترنــت مــن خــال اإلنترنــت فــي مجــاالت التســلية 
والموســيقى؛ توفيــر المحتويــات الترفيهيــة متعــددة الوســائط علــى 

ــة ــور رمزي ــكل ص ــى ش ــل عل ــة للتنزي ــر القابل ــت غي اإلنترن
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Providing online non-downloadable multimedia enter-
tainment content in the form of avatars, graphic icons, 
symbols, fanciful designs, comics, phrases, and graph-
ical depictions of people, places and things; Providing 
non-downloadable online music; Providing a website 
featuring non-downloadable musical sound recordings, 
musical performances, musical videos, photographs, 
newsletters, books, magazines, electronic games, vid-
eos and other non-downloadable multimedia content; 
Contest and incentive award programs designed to rec-
ognize, reward and encourage individuals and groups 
which engage in self-improvement, self-fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and com-
munity service and humanitarian activities and sharing 
of creative work product; Arranging contests; Film and 
video production; Multimedia entertainment services 
in the nature of recording, production, post-produc-
tion and distribution services in the fields of television, 
film and multimedia entertainment; Producing and ar-
ranging live concerts, social entertainment events, live 
nightclub performances and other live show perfor-
mances; Providing web-based information in the nature 
of ticket information for entertainment, educational, 
sporting and cultural events; Providing online informa-
tion regarding television programming, entertainment, 
sports and cultural activities; Creation, development, 
production, post-production, and distribution of enter-
tainment content, namely, multimedia content, photo-
graphs, animations, videos, shows, animation, artwork, 
text, graphics, images, and news; film, animation, and 
video production; arranging and conducting education-
al conferences; education services, namely, providing 
on-line tutorials, classes, courses and workshops in the 
field of creating, editing, sharing, sending, and mone-
tizing digital photos, videos, images, emojis, avatars, 
emoticons, text, audio, augmented reality content, and 
video games to others via the global computer net-
work; entertainment services in the nature of ongoing 
television series in the fields of comedy, crime, docu-
mentary, drama, horror, mystery, news, and romance; 
entertainment services in the nature of development, 
creation, production, distribution, and post-production 
of television shows and multimedia entertainment con-
tent; production and distribution of television shows; 
providing online non-downloadable video clips and 
other multimedia digital content in the nature of televi-
sion episodes, shorts, graphics, and images containing 
audio, video, artwork, and/or text from or related to an 
ongoing television series; providing non-downloadable 
television shows via a video-on-demand transmission 
services; entertainment services, namely, providing on-
line computer and electronic games; providing online 
audio-visual entertainment information via a global 
computer network in the fields of motion pictures, tele-
vision programming, videos, music videos and music;

وأيقونــات رســومية ورمــوز وتصاميــم خياليــة وصــور هزليــة وعبــارات 
ورســوم جرافيكيــة لألشــخاص  واألماكــن واألشــياء؛ توفيــر الموســيقى 
ــرض  ــة تع ــع إلكتروني ــر مواق ــل؛ توفي ــة للتنزي ــر القابل ــت غي ــى اإلنترن عل
ــروض األداء  ــل وع ــة للتنزي ــر القابل ــيقية غي ــة الموس ــجيات الصوتي التس
الموســيقية والفيديوهــات الموســيقية  والصــور الفوتوغرافيــة والنشــرات 
اإلخباريــة والكتــب والمجــات وااللعــاب االلكترونيــة والفيديــو ومحتويــات 
الوســائط المتعــددة األخــرى غيــر القابلــة للتنزيــل؛ برامــج المنافســة 
والمكافئــات التحفيزيــة المصممــة للتمييــز والجوائــز وتشــجيع األفــراد 
والمجموعــات المشــاركين فــي تطويــر النفــس وتحقيــق الــذات والخيريــة 
واإلنســانية والتطــوع والخدمــات العامــة واالجتماعيــة والنشــاطات 
اإلنســانية ومشــاركة إنتاجــات العمــل اإلبداعــي؛ تنظيــم المنافســات؛ 
ــر الوســائط المتعــددة  ــه عب ــات الترفي ــام والفيديوهــات؛ خدم ــاج األف إنت
ــي  ــع ف ــاج والتوزي ــد اإلنت ــا بع ــات م ــاج وخدم ــجيات وإنت ــى شــكل تس عل
مجــاالت التلفــاز واألفــام وترفيــه الوســائط المتعــددة؛ إنتــاج وتنظيــم 
الحفــات الموســيقية وفعاليــات الترفيــه االجتماعــي وعــروض النــوادي 
الليليــة الحيــة وأداء العــروض الحيــة األخــرى؛ توفيــر المعلومــات المرتكــزة 
ــات  ــه وخدم ــر للترفي ــات تذاك ــكل معلوم ــى ش ــة عل ــع إلكتروني ــى مواق عل
التعليــم والفعاليــات الرياضيــة والثقافيــة؛ توفيــر معلومــات علــى اإلنترنــت 
بخصــوص برامــج التلفــاز والترفيــه واالنشــطة الرياضيــة والثقافيــة؛ إنشــاء 
ــع المحتــوى الترفيهــي  ــاج وتوزي ــا بعــد اإلنت ــات م ــاج وخدم ــر وإنت وتطوي
وتحديــدا :محتويــات الوســائط المتعــددة  والصــور الفوتوغرافيــة 
والرســوم المتحركــة ومقاطــع الفيديــو والعــروض والرســوم المتحركــة 
واألعمــال الفنيــة والنصــوص والرســومات والصــور واألخبــار؛ إنتــاج األفــام 
والرســوم المتحركــة ومقاطــع الفيديــو؛ خدمــات تنظيــم وعقــد المؤتمــرات 
التعليميــة؛ خدمــات التعليــم وتحديــدا :توفيــر الــدروس التعليميــة 
والصفــوف والــدورات وورش العمــل علــى االنترنــت فــي مجــال اإلبــداع 
ــو  ــة ومقاطــع الفيدي ــل الصــور الرقمي ــر والمشــاركة وإرســال وتحوي وتحري
والصــور والرمــوز التعبيريــة والتجســيدات والرمــوز االنفعاليــة والنصــوص  
والمقاطــع الصوتيــة ومحتــوى الواقــع المعــزز وألعــاب الفيديــو لآلخريــن عبــر 
ــة فــي طبيعــة مسلســل  ــات الترفيهي ــة؛ الخدم ــر العالمي شــبكة الكمبيوت
تلفزيونــي جــاري عرضــه فــي مجــاالت الكوميديــا والجريمــة واألفــام 
الوثائقيــة والدرامــا والرعــب والغمــوض  واألخبــار  والرومانســية؛ الخدمــات 
الترفيهيــة مــن خــال تطويــر وإنشــاء وإنتــاج والتوزيــع وخدمــات مــا بعــد 
اإلنتــاج للبرامــج التلفزيونيــة والمحتــوى الترفيهــي للوســائط المتعــددة؛ 
إنتــاج وتوزيــع البرامــج التلفزيونيــة؛ توفيــر مقاطــع فيديــو غيــر قابلــة 
ــرى  ــددة األخ ــائط المتع ــي للوس ــوى الرقم ــت والمحت ــر اإلنترن ــل عب للتنزي
فــي طبيعــة حلقــات تلفزيونيــة وأفــام قصيــرة ورســومات  والصــور 
التــي تحتــوي علــى الصــوت والمقاطــع المرئيــة واألعمــال الفنيــة و / أو 
نصــوص مــن مسلســل تلفزيونــي جــاري عرضــه أو متعلــق بــه؛ توفيــر 
ــو  ــات نقــل الفيدي ــن خــال خدم ــل م ــة للتنزي ــر قابل ــة غي ــج تلفزيوني برام
ــة  ــاب اإللكتروني ــر األلع ــدا :توفي ــه وتحدي ــات الترفي ــب؛ خدم ــب الطل حس
وعبــر اإلنترنــت؛ توفيــر معلومــات الترفيــه الســمعي البصــري عبــر اإلنترنــت 
مــن خــال شــبكة كمبيوتــر عالميــة فــي مجــاالت الصــور المتحركــة وبرمجــة 
التلفــاز ومقاطــع الفيديــو والفيديوهــات الموســيقية والموســيقى؛ توفيــر 
ــه؛  المعلومــات عــن طريــق شــبكات الحاســوب العالميــة فــي مجــال الترفي
إنشــاء  وتطويــر وإنتــاج وتوزيــع المحتويــات الترفيهيــة وتحديــدا: 
محتويــات الوســائط المتعــددة والرســوم المتحركــة ومشــاهد الفيديــو 
المصــورة والنصــوص والصــور الثابتــة ومقاطــع الفيديــو والمسلســات 
الجــاري عرضهــا فــي مجــال الكوميديــا والدرامــا وخدمــات الترفيــه 
ــم  ــار التــي يت ــة واألخب ــة والصحــة والعافي بالموســيقى واأللعــاب الرياضي
ــة؛  ــزة اإللكترونيــة المحمول بثهــا عبــر اإلنترنــت أو توزيعهــا علــى األجه

توفيــر البرمجيــات كخدمــات لمعالجــة الدفعــات اإللكترونيــة.
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providing information via a global computer network 
in the field of entertainment; creation, development, 
production and distribution of entertainment content, 
namely, multimedia content, animations, video footage, 
text, still images, videos, and ongoing series featuring 
comedy, drama, musical entertainment, sports, health 
and wellness, and news broadcasts online or distributed 
to mobile electronic devices; providing software as a 
service (SAAS) for processing electronic payments.
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Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37812 العالمة التجارية رقم: 37812  

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: Snap Inc.  .بإسم  : سناب إنك

Applicant Address :2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405, United States

ــكا،  ــورث ،ســانتا موني ــوب ن ــد دوغــاس ل ــوان ،2772  : دونال العن
ــدة   ــات المتح ــا ،90405 الوالي كاليفورني

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Hosting digital content and providing online web fa-
cilities for managing and sharing online photographs, 
videos, text, music and digital content; Providing pho-
tographic images, videos, music, audio, text, graphics, 
and other information from searchable indexes and da-
tabases, by means of the internet and communication 
networks; Computer services, namely, creating and 
designing web pages featuring virtual communities 
for registered users to participate in discussions and 
engage in social, business and community networking; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate the uploading, downloading, 
streaming, editing, modifying, posting, displaying, 
linking, sharing, transmission or otherwise providing 
photographs, videos, music and electronic media or 
information over the internet and communication net-
works; Application service provider (ASP) services, 
namely, hosting computer software applications of 
others; Providing temporary use of non-downloadable 
software applications for photo and video sharing pro-
viding software as a service (SAAS) for processing 
electronic payments;

خدمــات اســتضافة المحتــوى الرقمــي وتوفيــر تســهيات مواقــع االنترنــت 
إلدارة ومشــاركة الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو  والنصــوص 
والموســيقى والمحتــوى الرقمــي عبــر االنترنــت؛ توفيــر الصــور الفوتوغرافية 
ومقاطــع الفيديــو والموســيقى والمقاطــع الصوتيــة والنصــوص والرســومات 
والمعلومــات األخــرى مــن فهــارس وقواعــد بيانيــة قابلــة للبحــث وعبــر 
وســائل االنترنــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات الحاســوب وتحديــدا: 
إنشــاء وتصميــم صفحــات الويــب التــي تضــم مجتمعــات افتراضيــة 
للمســتخدمين المســجلين للمشــاركة فــي المناقشــات واالنخــراط فــي 
الشــبكات االجتماعيــة وشــبكات األعمــال التجاريــة وشــبكات التواصــل 
ــي  ــات الت ــات التطبيقــات التــي تعــرض البرمجي ــزودي خدم ــي؛ م االجتماع
تمكــن أو تســهل التحميــل  والتنزيــل والبــث المباشــر عبــر اإلنترنــت 
والتحريــر والتعديــل والنشــر والعــرض والربــط والمشــاركة والنشــر 
واإلتاحــة للصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو والموســيقى والوســائط 
ــات  ــاالت؛ خدم ــبكات االتص ــت وش ــر االنترن ــات عب ــة أو المعلوم اإللكتروني
مــزودي خدمــات التطبيقــات وتحديــدا :اســتضافة تطبيقــات برمجيــات 
ــر  ــات غي ــات البرمجي ــت لتطبيق ــتخدام مؤق ــر اس ــن؛ توفي ــوب لآلخري حاس
ــة  ــج كخدم ــر البرام ــع توفي ــو م ــل لمشــاركة الصــور والفيدي ــة للتنزي القابل
ــر الشــيفرات  ــة؛ توفي ــات اإللكتروني ــه اس (لمعالجــة المدفوع ــه اي )اس اي
التــي يطلقهــا الحاســوب الكترونيــا ًلتحديــد هويــة المنتجــات ومعالجــة 
الدفعــات اإللكترونيــة؛ إتاحــة التحقــق اإللكترونــي مــن الطلبيــات 

اإللكترونيــة للمحتــوى الرقمــي



264 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Providing electronic computer generated codes to iden-
tify products and process electronic payments; Provid-
ing electronic verification of on-line orders of digital 
content and generating electronic permission codes 
which then allow users to access digital content; Pro-
viding temporary use of on-line non-downloadable 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer net-
works; Providing temporary use of a non-downloadable 
web-based software application for use in creating, de-
signing, tracking, analyzing, evaluating and monitoring 
advertising, marketing, and promotional content and 
materials; software as a service (SaaS) services featur-
ing software for data and audience analytics; Providing 
online tools that give users the ability to create digital 
emblems, downloadable graphics and images; computer 
services, namely, providing an interactive mobile appli-
cation featuring technology that allows users to manage 
their online photograph and social networking accounts; 
computer software development in the field of mobile 
applications; design and development of software in the 
field of mobile applications, videos and games; software 
as a service (SaaS) services featuring software in the 
nature of software development kits (SDK); providing 
user authentication services using single sign-on tech-
nology for online software application 

وإنتــاج شــيفرات الموافقــة اإللكترونيــة التــي تســمح للمســتخدمين 
ــات  ــت لبرمجي ــتخدام المؤق ــر االس ــي؛ توفي ــوى الرقم ــول للمحت ــن الوص م
ــى  ــن وإل ــول م ــم بالدخ ــل للتحك ــة للتنزي ــر القابل ــي غي ــق اإللكترون التحق
االتصــاالت عبــر الحواســيب والشــبكات الحاســوبية؛ توفيــر االســتخدام 
المؤقــت لتطبيقــات البرمجيــات غيــر القابلــة للتنزيــل القائمــة علــى الويــب 
ــم  ــل وتقيي ــع وتحلي ــم  وتتب ــات تصمي ــاء وخدم ــي اإلنش ــتخدامها ف الس
ــة اإلعانــات وخدمــات التســويق والمحتويــات والمــواد الترويجيــة؛  ومراقب
البرمجيــات كخدمــة) اس ايــه ايــه اس (التــي تضــم برمجيــة لتحليــل 
البيانــات والجمهــور؛ توفيــر أدوات عبــر اإلنترنــت تمنــح المســتخدمين 
القــدرة علــى إنشــاء شــعارات رقميــة ورســومات وصــور قابلــة للتنزيــل؛ 
خدمــات الحاســوب وتحديــدا :توفيــر تطبيــق تفاعلــي للهاتــف المحمــول 
يتميــز بالتكنولوجيــا التــي تتيــح للمســتخدمين إدارة حســابات الصــور 
والشــبكات االجتماعيــة علــى اإلنترنــت؛ تطويــر البرمجيــات الحاســوبية 
فــي مجــال التطبيقــات المتنقلــة؛ تصميــم وتطويــر البرمجيــات فــي مجــال 
ــة) اس  ــة والفيديوهــات واأللعــاب؛ البرمجيــات كخدم التطبيقــات المحمول
ايــه ايــه اس (التــي تضــم برمجيــة فــي طبيعــة مجموعــة تطويــر البرمجيــات 
)اس دي كيــه(؛ توفيــر خدمــات التحقــق مــن المســتخدم باســتخدام تقنيــة 

ــت  ــر اإلنترن ــات عب ــات البرمجي ــادي لتطبيق ــول األح ــجيل الدخ تس

(388)

 

Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37813 العالمة التجارية رقم: 37813  

Class: 45 في الصنف: 45   

Applicant Name: Snap Inc.  .بإسم  : سناب إنك

Applicant Address :2772 Donald Douglas Loop North, 
Santa Monica, California 90405, United States

ــكا،  ــورث ،ســانتا موني ــوب ن ــد دوغــاس ل ــوان ،2772  : دونال العن
ــدة   ــات المتح ــا ،90405 الوالي كاليفورني

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Global computer network-based social introduction and 
networking; Providing social networking and social in-
troduction information and services through computer 
databases accessible via a global computer network;

خدمــات التعــارف والتواصــل االجتماعــي المرتكــز علــى شــبكة الحاســوب 
العالميــة؛ توفيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي وتوفيــر المعلومــات 
والخدمــات مــن خــال قواعــد بيانــات الكمبيوتــر التــي يمكــن الوصــول 

ــة؛ ــر عالمي ــبكة كمبيوت ــر ش ــا عب إليه
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Security services being the provision of information 
and advice in the field of secure electronic commu-
nication; Licensing of intellectual property, namely, 
user created avatars, graphical icons, symbols, fanci-
ful designs, comics, phrases, and graphical depictions 
of people, places and things; Identification verification 
services, namely, providing authentication of personal 
identification information; Providing interactive tools 
via a global computer network for use in the fields of 
social networking and social introduction. 

خدمــات األمــن وتحديــدا ًتوفيــر المعلومــات والمشــورة فــي مجــال 
االتصــاالت اإللكترونيــة اآلمنــة؛ ترخيــص الملكيــة الفكريــة وتحديــدا: 
الصــور الرمزيــة التــي يبتكرهــا المســتخدمين واإليقونــات الرســومية 
والرمــوز والتصاميــم الخياليــة والصــور الهزليــة والعبــارات والرســوم 
الجرافيكيــة لألشــخاص واألماكــن واألشــياء؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة 
ــر  ــخصية؛ توفي ــف الش ــات التعري ــن معلوم ــق م ــن التحق ــدا :تأمي وتحدي
ــاالت  ــي مج ــة الســتخدامها ف ــر عالمي ــر شــبكة كمبيوت ــة عب أدوات تفاعلي

الشــبكات االجتماعيــة والتعــارف االجتماعــي 

(389)

 

Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37814 العالمة التجارية رقم: 37814  

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 2000 ،3 نوشاتيل ، سويسرا  

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

ــه ، عمــارة الميــدان ط،2  عنــوان التبليــغ :  ســابا وشــركاهم ،رام الل
ص.ب ،4472 هاتــف2989760  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, 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; match-
es; 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 re-
lease nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; elec-
tronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; elec-
tronic devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco 
products and tobacco substitutes; smoker&apos;s arti-
cles 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. 

المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ ،الخــام أو المصــنّع؛ منتجــات التبــغ ،بمــا فــي ذلك الســيجار ،الســجائر، 
الســيجار الرفيــع ،تبــغ ماكينــات اللــف اليدويــة ،تبــغ الغليــون ،تبــغ 
ــغ والقرنفــل؛  ــج التب ــة مــن مزي ــغ الســعوط ،الســجائر المصنوع المضــغ ،تب
الســعوط؛ بدائــل التبــغ) لغيــر األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن، 
بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر ، فاتــر الســجائر ،علــب التبــغ ،علــب 
ــات؛  ــف الســجائر ،القداح ــن ،أدوات الجيــب لل ومنافــض الســجائر ،الغايي
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ ،منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة 
ــن أجــل إطــاق  ــغ م ــة تســخين الســجائر أو التب ــة وقطعهــا لغاي إلكتروني
رذاذ النيكوتيــن لاستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة 
فــي الســجائر االلكترونيــة؛ أجهــزة التدخيــن اإللكترونــي؛ الســجائر 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ 
األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة 
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات 
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا 
ــخّن  ــيجار المس ــجائر والس ــاء الس ــزة إطف ــة34 ؛ أجه ــي الفئ ــة ،ف المتضمن
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخّنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة 

الشــحن 
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Date :20/02/2020 التاريخ: 2020/02/20 

Trademark No.:37816 العالمة التجارية رقم: 37816  

Class: 30 في الصنف: 30   

Applicant Name: Bassam Ahmad Khalil AL-Farahin بإسم  : بسام احمد خليل الفراحين

Applicant Address :Bethlehem - Doha - Sobeih 
Complex - 4th floor   

العنــوان  : بيــت لحــم - الدوحــة -مجمــع صبيــح - الطابــق الرابــع 
،جــوال0592480444:    

Applicant for Correspondence:  Bethlehem - Doha - 
Sobeih Complex - 4th floor

عنــوان التبليــغ :  بيــت لحــم - الدوحــة -مجمــع صبيــح - الطابــق 
الرابــع، جــوال0592480444:

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Ghost Honey عسل جوست

(391)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37817 العالمة التجارية رقم: 37817  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Mahmoud Abd Al Azeez Omran 
Mohmmad and Najeh Abd Al Latif Omran Qndaah 

ــف  ــح عبداللطي ــد و ناج ــران محم ــز عم ــود عبدالعزي ــم  : محم بإس
ــداح  ــران قن عم

Applicant Address :Ramallah العنوان  : رام الله  

Applicant for Correspondence:  Bilal Kamal / 
Ramallah-AL Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi 
AL Sayarat AL Flstinee Bullding - B.O. 3903/ jawwal: 
0598959997           

عنــوان التبليــغ :  المحامــي بــال كمــال / رام اللــه- البيــرة- الشــرفة- 
شــارع جمــزو -بجانــب نــادي الســيارات -ص.ب / 3903 .جــوال: 

           0598959997
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing for women and children, namely: Islamic 
Clothing, Veils .shirts, sweatshirts, tank tops, sweat-
ers, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up 
suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dress-
es, suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear,

مابــس للنســاء واالطفــال  ،وتحديــدا المابــس الشــرعيه ،الحجــاب، 
القمصــان ،قمصــان فوتــر  ،واق مــن المطــر  ،بايــز صــوف ،كنــزات ،خناقــات، 
شــورتات  ،مابــس رياضيــة ،بــدالت تمريــن ،جاكيتــات رســمية ،جاكيتــات 
رياضــة ،بناطيــل ،جينــزات  ،تنانيــر ،فســاتين ،اوفرهــوالت  ،فســتان طويــل، 
جاكيتــات ،معاطــف ،جاكيتــات مطــر  ،شــاالت لــف  ،معاطــف واقيــة،  
مابــس شــتاء  ،مابــس ســباحة ،مابــس ســباحة قطعتيــن ،بــدالت ســباحة،  

ــة،   ــات ،مابــس داخلي ــوم ،مابــس حمــام ،بيجام مابــس ن
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boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, 
headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage 

بناطيــل داخليــة طويلــة ،احزمــة  ،ربطــات عنــق  ،قبعــات  ،طاقيــة صيفيــة، 
لفحــات ،ربطــات رأس  ،اغطيــة اذن ،ربطــات  معصــم  ،مريــول ،جــوارب، 
جــوارب محبوكــة  ،احذيــة ،احذيــة طويلــة  ،احذيــة للشــاطئ ،صنــادل، 

ــب  ــواع الحقائ ــع ان ــل  ،جمي ــاالت بناطي ــوف ،حم ــوج ،كف باب
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Social introduction and networking and dating services; 
Providing access to computer databases and online 
searchable databases in the fields of social networking, 
social introduction and dating; Providing information 
in the field of personal development, self-improve-
ment, self-fulfillment, charitable, philanthropic, volun-
teer, public and community services, and humanitari-
an activities; Providing concierge services for others, 
namely, booking reservations, facilitating purchases, 
arranging deliveries, making requested personal ar-
rangements, providing recommendations on products 
and services, providing customer-specific information 
to meet individual needs, and provision of electronic 
reminders and notifications; Online social networking 
services; Providing information in the form of databas-
es featuring information in the fields of social network-
ing and social introduction; User verification services; 
Identification verification services; Business identifica-
tion verification services; Legal services 

التعريــف االجتماعــي ، والتواصــل وخدمــات المواعــدة ؛ توفيــر الوصــول إلــى 
قواعــد بيانــات الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات علــى اإلنترنــت القابلــة للبحــث 
ــدة؛  ــي والمواع ــف االجتماع ــة ، والتعري ــبكات االجتماعي ــاالت الش ــي مج ف
ــي  ــين الذات ــخصية ، والتحس ــة الش ــال التنمي ــي مج ــات ف ــر المعلوم توفي
 ،وتحقيــق الــذات ، والخيريــة ، واإلنســانية ، والتطــوع ، والخدمــات العامــة 
والمجتمعيــة ، واألنشــطة اإلنســانية ؛ توفيــر خدمــات الكونســيرج لآلخريــن 
 ،أي حجــز الحجــوزات ، وتســهيل عمليــات الشــراء ، وترتيــب عمليــات 
التســليم ، واتخــاذ الترتيبــات الشــخصية المطلوبــة ، وتقديــم التوصيــات 
بشــأن المنتجــات والخدمــات ، وتوفيــر معلومــات خاصــة بالعميــل لتلبيــة 
االحتياجــات الفرديــة ، وتقديــم التذكيــرات واإلشــعارات اإللكترونيــة 
؛ خدمــات الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت ؛ خدمــات التحقــق مــن 
المســتخدم؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة 

ــة  التجاري
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Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
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العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Design and development of computer hardware and 
software; Computer services, namely, creating virtual 
communities for registered users to organize groups, 
meetings, and events, participate in discussions and 
engage in social, business and community networking; 
Computer services, in particular, hosting electronic fa-
cilities for others for organizing and conducting meet-
ings, events and interactive discussions via the internet 
and communication networks; Computer services in 
the nature of customized electronic personal and group 
profiles or webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video,  images, text, con-
tent, and data; Computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data via the internet and 
communications networks; Providing online facilities 
featuring technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social and business network-
ing information, to transfer and share such information 
among multiple online facilities to engage in social 
networking, and to manage their social networking ac-
counts; Providing software for social networking, creat-
ing a virtual community, and transmission of audio, vid-
eo, images, text, content, and data; Application service 
provider (ASP) services, namely, hosting software ap-
plications of others; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, viewing, 
posting, displaying, tagging, blogging, streaming, link-
ing, annotating, indicating sentiment about, comment-
ing on, embedding, transmitting, and sharing or oth-
erwise providing electronic media or information via 
the internet and communications networks; Providing 
an online network service that enables users to trans-
fer personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple online facilities; Provid-
ing information from searchable indexes and databases 
of information, including text, electronic documents, 
databases, graphics, electronic media, images and au-
dio visual content, via the internet and communications 
networks; Providing non-downloadable e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via the internet and communications net-
works; Computer services, in particular,

تصميــم وتطويــر أجهــزة وبرامــج الكمبيوتــر؛ خدمــات الكمبيوتــر،  
وهــي إنشــاء مجتمعــات افتراضيــة للمســتخدمين المســجلين لتنظيــم 
المجموعــات واالجتماعــات واألحــداث ، والمشــاركة فــي المناقشــات 
ــات  ــة ؛ خدم ــة والمجتمعي ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــي الش ــراط ف واالنخ
الكمبيوتــر ، وهــي اســتضافة مرافــق إلكترونيــة لآلخريــن لتنظيــم وإجــراء 
االجتماعــات والمناســبات والمناقشــات التفاعليــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات 
االتصــاالت ؛ خدمــات الكمبيوتــر فــي طبيعــة الملفــات الشــخصية 
ــي  ــب الت ــات الوي ــة أو صفح ــة  المخصص ــات اإللكتروني ــات المجموع وملف
تعــرض معلومــات محــددة مــن قبــل المســتخدم أو محــددة ، بمــا فــي 
ذلــك الصــوت والفيديــو والصــور والنــص والمحتــوى والبيانــات ؛ خدمــات 
ــر  ــات عب ــى البيان ــر محــركات البحــث للحصــول عل ــر ، وهــي توفي الكمبيوت
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر تســهيات علــى اإلنترنــت تتميــز 
بتكنولوجيــا تمكــن المســتخدمين عبــر اإلنترنــت مــن إنشــاء ملفــات 
ــة  ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــات الش ــن معلوم ــخصية تتضم ــف ش تعري
 ،ونقــل هــذه المعلومــات ومشــاركتها بيــن العديــد مــن المرافــق عبــر 
اإلنترنــت لانخــراط فــي الشــبكات االجتماعيــة ، وإدارة حســابات الشــبكات 
االجتماعيــة الخاصــة بهــم ؛ توفيــر برامــج للشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء 
مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــوت والفيديــو ، والصــور ، والنــص،  
والمحتــوى ، والبيانــات ؛ توفيــر خدمــة شــبكة الكترونيــة عبــر االنترنــت 
التــي تمكــن المســتخدمين مــن نقــل بيانــات الهويــة الشــخصية إلــى 
ومشــاركتها مــع وبيــن العديــد مــن مرافــق االنترنــت ؛ توفيــر المعلومــات 
مــن الفهــارس وقواعــد بيانــات المعلومــات القابلــة للبحــث ، بمــا فــي ذلــك 
النصــوص والوثائــق اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات والوســائط 
ــر  ــة عب ــات الســمعية البصري ــة والمعلوم ــة والصــور الفوتوغرافي اإللكتروني
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر برامــج التجــارة اإللكترونيــة للســماح 
للمســتخدمين بإجــراء معامــات األعمــال اإللكترونيــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
العالميــة ؛ خدمــات الكمبيوتــر ، وهــي مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي 
ــتخدمين  ــماح للمس ــات (API) للس ــة التطبيق ــة برمج ــج واجه ــز ببرام يتمي
بإجــراء معامــات تجاريــة إلكترونيــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة ؛ خدمــات 
ــج إلرســال الرســائل  ــى برام ــوي عل ــة (SAAS) التــي تحت ــات كخدم البرمجي
اإللكترونيــة واإلخطــارات والتنبيهــات ، وتســهيل المعامــات التجاريــة 
ــة،   ــائل اإللكتروني ــتقبال الرس ــال واس ــات وإرس ــال الطلب ــة إلرس اإللكتروني
والســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــات تجاريــة إلكترونيــة علــى شــبكة 
ــة  ــاس وخدم ــي إدارة وقي ــتخدام ف ــج لاس ــر برام ــة ؛ توفي ــر عالمي كمبيوت
اإلعــان عــن اآلخريــن ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة 
برمجــة التطبيقــات (API) إلدارة وتتبــع وكتابــة التقاريــر وقيــاس تخطيــط 
وســائل اإلعــام وشــراء وســائل اإلعــام واإلعــان عــن اآلخريــن ؛ مــزود منصــة 
ــل  ــة للتنزي ــر قابل ــج غي ــر برام ــو توفي ــت ، وه ــر اإلنترن ــات عب ــراء اإلعان ش
ــر اإلنترنــت شــراء وبيــع قوائــم  تتيــح للمشــترين والبائعيــن لإلعانــات عب
ــج  ــز ببرام ــذي يتمي ــات (ASP) ال ــات التطبيق ــزود خدم ــات ؛ م ــرد اإلعان ج
ــم،   ــع ، التقيي ــم ، اإلدارة ، التتب ــع ، التصمي ــراء ، البي ــي الش ــتخدام ف لاس

التحســين ، االســتهداف ، التحليــل ، التســليم،  
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application service provider featuring application pro-
gramming interface (API) software to allow users to 
perform electronic business transactions via a glob-
al computer network; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for sending and receiving 
electronic messages, notifications and alerts and for fa-
cilitating electronic business transactions via the inter-
net and communications networks; Providing software 
for use in designing, managing, measuring, analyzing, 
disseminating, and serving advertising of others; Appli-
cation service provider featuring application program-
ming interface (API) software for managing, tracking, 
reporting and measuring media planning, media buying 
and advertising of others; Online ad-buying platform 
provider, namely, providing non-downloadable soft-
ware programs for allowing buyers and sellers of online 
advertising to purchase and sell advertising inventory; 
Platform as a service (PAAS) featuring computer soft-
ware platforms for use in purchasing and disseminating 
advertising; Application service provider (ASP) featur-
ing software for use in buying, selling, designing, man-
aging, tracking, valuing, optimizing, targeting, analyz-
ing, delivery, and reporting of online advertising and 
marketing; Application service provider (ASP) featur-
ing software for use in designing and managing online 
advertising and marketing campaigns; Designing and 
developing computer game software and video game 
software for use with computers, video game program 
systems and computer networks; Development of hard-
ware for use in connection with electronic and interac-
tive multimedia games; Electronic and interactive mul-
timedia game development services; Providing online 
facilities that gives users the ability to upload, modify 
and share virtual reality content, information, experi-
ences and data; Providing online facilities that gives 
users the ability to upload, modify and share augment-
ed reality content, information, experiences and data; 
Providing online facilities that gives users the ability to 
upload, modify and share mixed reality content, infor-
mation, experiences and data; Design, engineering, re-
search, development and testing services in the field of 
mobile application software development related to the 
use and functionality of hyperlinks; Technical consulta-
tion in the field of mobile application software develop-
ment related to the use and functionality of hyperlinks; 
Providing software enabling development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software applica-
tions for portable computing devices; Educational ser-
vices, namely, organizing and conducting conferences 
and seminars in the fields of artificial intelligence and 
the internet of things; Providing user authentication 
services using single sign-on and software technology 
for e-commerce transactions; Providing user authenti-
cation services of electronic funds transfer, credit and 
debit card and electronic check transactions using sin-
gle sign-on and software technology;

واإلبــاغ عــن اإلعــان عبــر اإلنترنــت والتســويق؛ توفيــر برامــج تمكــن 
مــن تطويــر وتقييــم واختبــار وصيانــة تطبيقــات البرمجيــات المتنقلــة 
ألجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة ؛ توفيــر خدمــات مصادقــة المســتخدم 
باســتخدام تســجيل الدخــول األحــادي وتكنولوجيــا البرامــج لمعامــات 
التجــارة اإللكترونيــة ؛ توفيــر خدمــات مصادقــة المســتخدم للتحويــل 
ــات  ــم ، ومعام ــات الخص ــان وبطاق ــات االئتم ــوال ، وبطاق ــي لألم اإللكترون
صــرف الشــيكات إلكترونيــا باســتخدام تقنيــة الدخــول المــوحّد 
وتكنولوجيــا البرمجيــات ؛ توفيــر واجهــة برمجــة تطبيقــات (API) للســماح 
للمســتخدمين بإجــراء المعامــات الماليــة لألعمــال اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت ؛ توفيــر برامــج لمعالجــة المدفوعــات اإللكترونيــة ؛ خدمــات 
منصــة كخدمــة (PAAS) التــي تتميــز بالبرمجيــات للســماح للمســتخدمين 
بــأداء معامــات األعمــال والتجــارة اإللكترونيــة ؛ توفيــر برنامــج واجهــة 
برمجــة التطبيقــات (API) لاســتخدام فــي المراســات اإللكترونيــة ونقــل 
ــج  ــر برام ــات ؛ توفي ــو والصــور والنــص والمحتــوى والبيان الصــوت والفيدي
للرســائل اإللكترونيــة ؛ خدمــات الخرائــط ؛ توفيــر برنامــج لخدمــات الخرائــط 
ــجًا لخدمــات الخرائــط  ــذي يضــم برنام ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) ال
ــع المســتخدم ، وتخطيــط أنشــطة  ــر برنامــج لمشــاركة وعــرض موق ؛ توفي
مــع مســتخدمين آخريــن وتقديــم توصيــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات 
 (ASP)الــذي يتميــز ببرنامــج لتمكيــن أو تســهيل المشــاركة وعــرض 
ــم  ــن وتقدي ــع مســتخدمين آخري ــع المســتخدم ، وتخطيــط أنشــطة م موق
ــزود  ــة ؛ م ــة والوجه ــط االجتماعي ــم الخرائ ــج لرس ــر برنام ــات ؛ توفي توصي
خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل رســم 
الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ توفيــر برنامــج إلجــراء الحجــوزات ؛ مــزود 
خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل إجــراء 
الحجــوزات ؛ توفيــر برامــج للطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ مزود خدمة 
التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل الطلــب و/  
ــث  ــع للبح ــة بالموق ــى دراي ــج عل ــر برنام ــات ؛ توفي ــلع والخدم ــراء الس أو ش
عــن وتحديــد ومشــاركة موقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة 
؛ موفــر خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يقــدم برنامــجًا مــدركًا للموقــع 
للبحــث علــى مواقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة وتحديدهــا 
ومشــاركتها ؛ توفيــر برامــج إلنشــاء وإدارة والوصــول إلــى المجموعــات 
الخاصــة التــي أنشــأها المســتخدم وأدارهــا فــي المجتمعــات االفتراضيــة 
؛ توفيــر برامــج للبحــث وتحديــد نقــاط االهتمــام المحليــة والمســتندة الــى 
الموقــع ، واألحــداث ، والمعالــم ، وفــرص العمــل ، والترفيــه ، واألحــداث 
ــرص  ــد ف ــج للبحــث وتحدي ــر برنام ــة ، والتســوق والعــروض ؛ توفي الثقافي
العمــل ؛ توفيــر برنامــج لتحديــد هويــة المســتخدمين والســماح لهــم 
ــر ســوق افتراضــي ؛  ــر برنامــج لتوفي ــي الحكومــات ؛ توفي باالتصــال بممثل
توفيــر برنامــج لتوفيــر معلومــات الطقــس المســتندة إلــى الموقــع ؛ توفيــر 
ــار أو األحــداث الجاريــة أو ربطهــا أو بثهــا؛  برامــج لتقديــم معلومــات األخب
منصــة كخدمــة (PAAS) تتميــز بمنصــات برمجيــة الســتخدامها فــي شــراء 
اإلعانــات ونشــرها ؛ توفيــر برامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــوت 
والصــور والفيديــو ومحتــوى الفيديــو والصــوت مــع مرشــحات فوتوغرافيــة 
وتأثيــرات الواقــع المعــزز ، (AR) أي الرســومات والرســوم المتحركــة 
والنصــوص والرســومات والعامــات الجغرافيــة وعامــات البيانــات 
ــع  ــل م ــرض والتفاع ــج للع ــر برام ــعبية؛ توفي ــات التش ــة واالرتباط الوصفي
تغذيــة الوســائط اإللكترونيــة ، أي الصــور والمحتويــات الســمعية البصريــة 
والفيديــو والبــث المباشــر الحــي والتعليقــات واإلعانــات واألخبــار وروابــط 
اإلنترنــت ؛ توفيــر برنامــج للعثــور علــى ناشــري المحتــوى والمحتــوى،  
واالشــتراك فــي المحتــوى ؛ توفيــر برنامــج لتنظيــم الصــور والفيديــو 
والمحتــوى الســمعي البصــري باســتخدام عامــات البيانــات الوصفيــة 
؛ مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــات لشــبكات 
التواصــل االجتماعيــة ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء 
مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري والفيديــو 
 ،والصــور الفوتوغرافيــة ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص ، والرســائل،  

ــام؛ ــائط االع ــي وس ــات ف ــات اإلعان ــاالت ومعلوم ــات ، واتص واإلعان
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Providing an application programming interface (API) 
to allow users to perform electronic business transac-
tions via the internet; Providing software for processing 
electronic payments; Platform as a service (PAAS) ser-
vices featuring computer software to allow users to per-
form business and e-commerce transactions; Providing 
application programming interface (API) software for 
use in electronic messaging and transmission of audio, 
video, images, text, content and data; Platform as a ser-
vice (PAAS) featuring computer software platforms for 
electronic messaging and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; Providing 
software for electronic messaging; Mapping services; 
Providing software for mapping services; Application 
service provider (ASP) featuring software for mapping 
services; Providing software for sharing and displaying 
a user’s location, planning activities with other users 
and making recommendations; Application service pro-
vider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
the sharing and displaying a user’s location, planning 
activities with other users and making recommenda-
tions; Providing software for social and destination 
mapping; Application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate social and destination 
mapping; Providing software for making reservations 
and bookings; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate making res-
ervations and bookings; Providing software for order-
ing and/or purchasing goods and services; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate ordering and/or purchasing goods and ser-
vices; Providing location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, services 
and events of interest; Application service provider 
(ASP) featuring location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, services 
and events of interest; Providing software for creating, 
managing and accessing user-created and administered 
private groups within virtual communities; Providing 
software for searching and identifying local and loca-
tion-based points of interest, events, landmarks, em-
ployment opportunities, entertainment, cultural events, 
shopping and offers; Providing software for searching 
and identifying employment opportunities; Providing 
software for identifying and allowing users to contact 
government representatives; Providing software for 
providing a virtual marketplace; Providing software 
for providing location-based weather information; Pro-
viding software for providing, linking to, or streaming 
news or current events information; Providing software 
for facilitating interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; Ap-
plication service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate interaction and communication be-
tween humans and AI (artificial intelligence) platforms;

مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة برمجــة 
التطبيقــات (API) التــي تســهل الخدمــات عبــر اإلنترنــت للتواصــل 
  (PAAS)االجتماعــي ، وتطويــر تطبيقــات البرمجيــات ؛ منصــة كخدمــة
تتميــز بمنصــات برمجيــة للتواصــل االجتماعــي ، وإدارة محتــوى الشــبكات 
االجتماعيــة ، وإنشــاء مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى 
ــو  ــة ، ومقاطــع الفيدي ــو ، والصــور الفوتوغرافي الســمعي البصــري والفيدي
 ،والبيانــات ، والنــص ، والرســائل ، واإلعانــات ، ومواصــات ومعلومــات 
اإلعانــات فــي وســائط االعــام ؛ تأجيــر البرامــج التــي تمنــح المســتخدمين 
القــدرة علــى تحميــل الصــور ومقاطــع الفيديــو والمحتويــات الســمعية 
البصريــة وتعديلهــا ومشــاركتها ؛ خدمــات الكمبيوتــر ، أي تنظيــم 
ــاء  ــت وإنش ــر اإلنترن ــتخدم عب ــا المس ــي يحدده ــات الت ــوى واإلعان المحت
قنــوات وســائل اإلعــام االجتماعيــة ؛ توفيــر برنامــج اللتقــاط الصــور 
وتســجيل المحتــوى الســمعي والســمعي البصــري والفيديــو ؛ توفيــر برامــج 
لتحميــل وتنزيــل وأرشــفة وتمكيــن نقــل ومشــاركة الصــور والمحتــوى 
الســمعي البصــري ومحتــوى الفيديــو والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا 
؛ توفيــر برنامــج لتدفــق محتــوى ترفيــه الوســائط المتعــددة؛ توفيــر برامــج 
إلنشــاء والحفــاظ علــى وجــود عبر اإلنترنــت لألفــراد والمجموعات والشــركات 
والعامــات التجاريــة ؛ توفيــر برامــج للمعلنيــن للتواصــل والتفاعــل مــع 
المجتمعــات عبــر اإلنترنــت ؛ تقديــم برنامــج مســاعد شــخصي؛ تقديــم 
برامــج المســاعدة االجتماعيــة ؛ توفيــر تســهيات علــى اإلنترنــت تتضمــن 
اســتخدامًا مؤقــتًا لبرامــج غيــر قابلــة للتنزيــل إلرســال واســتقبال الرســائل 
اإللكترونيــة والرســائل الفوريــة وتنبيهــات وتذكيرات الرســائل اإللكترونية 
والصــور الفوتوغرافيــة والصــور والرســومات والبيانــات والصــوت والفيديــو 
والمحتويــات الســمعية والبصريــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت 
؛ توفيــر برامــج الســتخدامها فــي تســهيل المكالمــات الصوتيــة عبــر 
بروتوكــول اإلنترنــت ، (VOIP) والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو،  
والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة ، وخدمــات 
الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت ؛ خدمــات مــزودي خدمــات التطبيقــات 
 (ASP)التــي تتميــز ببرمجيــات لتمكيــن أو تســهيل المكالمــات الصوتيــة 
عبــر بروتوكــول اإلنترنــت ، (VOIP) والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات 
الفيديــو ، والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة،  
وخدمــات الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر برامــج الســتخدامها 
فــي التقــاط وتحريــر الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ 
مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) يضــم برنامــجًا لتمكيــن أو تســهيل 
ــر  التقــاط وتعديــل الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ تطوي
  (ASP)ــر اإلنترنــت؛ مــزود خدمــة التطبيقــات البرمجيــات؛ توفيــر برامــج عب
؛ توفيــر مرافــق علــى اإلنترنــت تمنــح المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل 
وتعديــل ومشــاركة الصــوت والفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة والنصــوص 
والرســومات والبيانــات ؛ توفيــر البرامــج والتطبيقــات إلدارة عاقــات العمــاء 
 (CRM)؛ الخدمــات العلميــة والتكنولوجيــة والبحــوث والتصميــم المتعلــق 
بهــا ؛ خدمــات التحليــل والبحــوث الصناعيــة؛ توفيــر برامــج لتســهيل 
وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات ؛ توفيــر برامــج لخدمــات جمــع 

ــة. ــات المالي ــات التبرع ــت وخدم ــر اإلنترن ــة عب ــات الخيري التبرع
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Design of augmented reality and virtual reality effects 
for use in modifying photographs, images, videos and 
audio-visual content; Online video ad-buying platform 
provider, namely, providing non-downloadable soft-
ware programs for allowing buyers and sellers of online 
video advertising to purchase and sell video advertis-
ing inventory; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in purchasing and 
disseminating advertising; Application service provid-
er (ASP) featuring software for use in buying, selling, 
tracking, valuing, optimizing, targeting, analyzing, 
delivery, and reporting of online advertising and mar-
keting; Application service provider (ASP) featuring 
software for use in designing and managing online 
video advertising and marketing campaigns; Providing 
online facilities that give users the ability to engage in 
social networking and manage their social networking 
content; Providing software for creating and manag-
ing social media profiles and user accounts; Providing 
software for modifying photographs, images and audio, 
video, and audio-video content with photographic fil-
ters and augmented reality (AR) effects, namely, graph-
ics, animations, text, drawings, geotags, metadata tags, 
hyperlinks; Software for viewing and interacting with a 
feed of electronic media, namely, images, audio-visual 
and video content, live streaming video, commentary, 
advertisements, news, and internet links; Providing 
software for finding content and content publishers, and 
for subscribing to content; Providing software for or-
ganizing images, video, and audio-visual content using 
metadata tags; Computer services, namely, creating a 
virtual community for registered users to share, view, 
subscribe to and interact with images, audio-visual and 
video content and related data and information; Appli-
cation service provider (ASP) featuring software for 
social networking, managing social networking con-
tent, creating a virtual community, and transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media ad-
vertising communications and information; Application 
service provider (ASP) featuring application program-
ming interface (API) software which facilitates online 
services for social networking, developing software 
applications; Platform as a service (PAAS) featuring 
software platforms for social networking, managing 
social networking content, creating a virtual communi-
ty, and transmission of images, audio-visual and vid-
eo content, photographs, videos, data, text, messages, 
advertisements, media advertising communications and 
information; Rental of software that gives users the 
ability to upload, edit, and share images, videos and 
audio-visual content; Computer services, namely, cu-
rating online user-defined content and advertisements 
and creating social media feeds; Providing software  for 
taking photographs and recording audio, audio-visual 
and video content;
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Providing software  for uploading, downloading, ar-
chiving, enabling transmission of, and sharing images, 
audio-visual and video content and associated text and 
data; Providing software  for streaming multimedia en-
tertainment content; Providing software  for creating and 
maintaining an online presence for individuals, groups, 
companies, and brands; Providing software  for adver-
tisers to communicate and interact with online commu-
nities; Personal assistant software; Social assistant soft-
ware; Providing online facilities featuring temporary use 
of non-downloadable software for sending and receiving 
electronic messages, instant messages, electronic mes-
sage alerts and reminders, photographs, images, graph-
ics,  data, audio, videos and audio-visual content via 
the internet and communication networks; E-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via the internet; Providing temporary use of 
non-downloadable computer software for accessing, col-
lecting, displaying, editing, linking, modifying, organiz-
ing, tagging, streaming, sharing, storing,  transmitting, 
and otherwise providing electronic media, photographs, 
images, graphics, audio, videos, audio-visual content, 
data and information via the internet and communication 
networks; Providing temporary use of non-download-
able computer software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, electronic message, instant message, and 
online social networking services; Application service 
provider (ASP) services featuring software to enable 
or facilitate voice over internet protocol (VOIP) calls, 
phone calls, video calls, text messages, electronic mes-
sage, instant message, and online social networking ser-
vices; Computer services, namely, providing information 
in the fields of technology and software development 
via the internet and communication networks; Provid-
ing software for use in taking and editing photographs 
and recording and editing videos; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facili-
tate taking and editing photographs and recording and 
editing videos; Design and development of computer 
game hardware and software; Design and development 
of virtual reality hardware and software; Design and 
development of mixed reality hardware and software; 
Design and development of video game hardware and 
software; Providing temporary use of non-downloadable 
software applications for social networking, creating a 
virtual community, and transmission of virtual reality 
content and data; Computer services in the nature of pro-
viding customized online pages featuring user-defined or 
specified information, personal profiles, virtual reality, 
and augmented reality content and data; Computer pro-
gramming services for creating virtual reality videos and 
games; Design and development of augmented reality 
hardware and software; Software development; Devel-
opment of interactive multimedia software; Maintenance 
and repair of computer software;
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Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for transmitting, sharing, receiving, download-
ing, displaying, interacting with and transferring content, 
text, visual works, audio works, audiovisual works, liter-
ary works, data, files, documents and electronic works; 
Computer services, namely, providing information in the 
fields of technology and software development via a glob-
al computer network; Technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hard-
ware and software problems; Computer services, namely, 
cloud hosting provider services; Providing temporary use 
of online non-downloadable cloud computing software for 
use in electronic storage of data; Providing temporary use 
of online non-downloadable cloud computing software for 
virtual, augmented reality applications and environments; 
File sharing services, namely, providing online facilities 
for others featuring technology enabling users to upload 
and download electronic files; Computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for interactive dis-
cussions via communication networks; Providing online 
non-downloadable software; Application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and databas-
es in the fields of wireless communication, mobile infor-
mation access, and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Application service provider 
(ASP); Providing online facilities that give users the abili-
ty to upload, modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; Providing temporary use 
of online non-downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol (VOIP), 
video conferencing, and audio conferencing; Computer 
services, namely, creating an online community for regis-
tered users to engage in social networking; Data encryption 
services; Encrypted electronic transmission and delivery 
of recovered data; Providing software and applications for 
customer relationship management (CRM); Application 
service provider (ASP) featuring software for customer re-
lationship management (CRM); Providing online software 
platform services that give users the ability to post ratings, 
reviews, referrals and recommendations relating to busi-
nesses, restaurants, service providers, events, public ser-
vices and government agencies; Computer services, in par-
ticular, application service provider featuring application 
programming interface (API) software for customer rela-
tionship management (CRM); Hosting of digital [virtual 
reality and augmented reality] content on the internet; Sci-
entific and technological services and research and design 
relating thereto; Industrial analysis and research services; 
Computer services, namely, providing remote management 
of devices via computer networks, wireless networks or the 
internet; Providing software for facilitating and arranging 
for the financing and distribution of fundraising and dona-
tions; Providing software for online charitable fundraising 
services and financial donation services
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Entertainment services; Providing access to interactive 
electronic and online databases of user-defined content, 
third-party content, photos, video, audio, visual, and au-
dio-visual material in the field of general interest; Photo 
sharing and video sharing services; Electronic publish-
ing services for others; Entertainment services, namely, 
facilitating interactive and multiplayer and single play-
er game services for games played via the internet or 
communication networks; Providing information about 
online computer games and video games via computer 
or communication networks; Arranging and conducting 
competitions and facilitating events for video gamers 
and computer game players; Providing online resources 
for software developers; Contest and incentive award 
programs designed to recognize, reward and encourage 
individuals and groups which engage in self-improve-
ment, self-fulfillment, charitable, philanthropic, volun-
teer, public and community service and humanitarian 
activities and sharing of creative work product; Orga-
nizing and sponsoring contest and incentive award pro-
grams for software developers; Publication of educa-
tional materials, namely, publishing of books, journals, 
newsletters, and electronic publications; Educational 
services, in particular, organizing and conducting con-
ferences, courses, seminars, and online training in the 
fields of advertising, marketing, social networking, the 
internet, and social media, and distribution of course 
material in connection therewith; Online journals, 
namely, weblogs (blogs) featuring user-defined con-
tent; Entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and virtual re-
ality content; Entertainment services, namely, provid-
ing augmented reality games, interactive entertainment 
and augmented reality content; Entertainment services, 
namely, providing mixed reality games,

خدمــات الترفيــه؛ توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى قواعــد البيانــات عبــر 
ــطة  ــرّف بواس ــوى المع ــة بالمحت ــة الخاص ــة التفاعلي ــت واإللكتروني االنترن
المســتخدم ، ومحتــوى الطــرف الثالــث ، والصــور ، والفيديــو ، والمــواد 
ــام  ــال االهتم ــي مج ــة ف ــمعية البصري ــواد الس ــة ، والم ــمعية والبصري الس
العــام ؛ خدمــات مشــاركة الصــور ومشــاركة الفيديــو؛ خدمــات النشــر 
اإللكترونــي لآلخريــن ؛ نشــر المــواد التعليميــة ، أي نشــر الكتــب والمجــات 
ــت  ــى اإلنترن ــات عل ــة ؛ يومي ــورات اإللكتروني ــة والمنش ــائل اإلخباري والرس
 ،أي مدونــات الكترونيــة) مدونــات (تعــرض محتــوى محــدد مــن قبــل 
المســتخدم ؛ ترتيــب وعقــد المؤتمــرات التعليميــة ؛ تنظيــم المعــارض 
ــر  ــة؛  توفي ــر البرمجيــات لألغــراض التعليمي والفعاليــات فــي مجــال تطوي
قواعــد بيانــات حاســوبية وإلكترونيــة وعلــى اإلنترنــت فــي مجــال الترفيــه 
؛ خدمــات النشــر ، أي نشــر المنشــورات اإللكترونيــة لآلخريــن ؛ خدمــات 
الترفيــه ، وهــي توفيــر تســهيات عبــر اإلنترنــت لبــث المحتــوى الترفيهــي 
وبــث الفيديــو المباشــر لألحــداث الترفيهيــة ؛ توفيــر المعلومــات 
الترفيهيــة مــن الفهــارس وقواعــد بيانــات المعلومــات القابلــة للبحــث ، بمــا 
فــي ذلــك النصــوص والوثائــق اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات 
والصــور الفوتوغرافيــة والمعلومــات الســمعية البصريــة عبــر اإلنترنــت 
وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات التعليــم؛ توفيــر التدريــب؛ األنشــطة 
الرياضيــة والثقافيــة ؛ خدمــات ترفيهيــة وتعليميــة ، وهــي تقديــم أفــام 
غيــر قابلــة للتنزيــل وبرامــج تلفزيونيــة وبــث عبــر اإلنترنــت وأعمــال ســمعية 
بصريــة ووســائط متعــددة عبــر اإلنترنــت ، باإلضافــة إلــى المعلومــات 
والمراجعــات والتوصيــات المتعلقــة باألفــام والبرامــج التلفزيونيــة والبــث 

ــددة ــائط المتع ــة والوس ــمعية والبصري ــائل الس ــت والوس ــر اإلنترن عب
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interactive entertainment and mixed reality content; 
Providing a computer game for use network-wide by 
network users; Providing online virtual reality games; 
Providing online augmented reality games; Providing 
online mixed reality games; Entertainment services, 
namely, providing online video games; Organizing ex-
hibitions in the field of interactive entertainment, virtual 
reality, consumer electronics and video game entertain-
ment industries for cultural or educational purposes; 
Arranging and conducting educational conferences; Or-
ganizing exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; Educational ser-
vices, namely, organizing and conducting conferences 
and seminars in the fields of artificial intelligence and 
the internet of things; Training in the field of design, ad-
vertising and communication technologies; Training in 
the field of strategic media planning relating to advertis-
ing, marketing and business; Online journals, namely, 
blogs featuring advertising, marketing and business; 
Providing computer, electronic and online databases in 
the field of entertainment; Publishing services, name-
ly, publishing of electronic publications for others; 
Rental of photography and/or videography kiosks for 
capturing, uploading, editing and sharing of pictures 
and videos; Entertainment services, namely, providing 
online facilities for streaming entertainment content 
and live streaming video of entertainment events; Or-
ganizing live exhibitions and conferences in the fields 
of culture, entertainment and social networking for 
non-business and non-commercial purposes; Providing 
online games; Entertainment services, namely, provid-
ing virtual reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content and experiences; Entertainment 
services, namely, providing augmented reality games, 
interactive entertainment and augmented reality content 
and experiences; Entertainment services, namely, pro-
viding mixed reality games, interactive entertainment 
and mixed reality content and experiences; Entertain-
ment services, namely, arranging and conducting of 
competitions for encouraging use and development of 
interactive entertainment, virtual reality, augmented re-
ality, consumer electronics, and video game entertain-
ment software and hardware; Organizing exhibitions 
and events for cultural, educational, or entertainment 
purposes; Production of video and computer game soft-
ware; Virtual reality arcade services; Augmented reality 
arcade services; Virtual reality game services provided 
online from a computer network; Augmented reality 
game services provided online from a computer net-
work; Providing online computer games and interactive 
games; Augmented reality video production; Virtual 
reality video production; Production of video and com-
puter game software; Providing online game software; 
Entertainment services, namely, providing interactive 
games; Multimedia entertainment software production 
services;



276 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

Multimedia production services; Entertainment services 
in the nature of development, creation, production and 
post-production services of multimedia entertainment 
content; Entertainment services, namely, providing 
augmented reality games and interactive entertain-
ment content; Entertainment services, namely, provid-
ing online virtual reality environments; Entertainment 
services, namely, providing online augmented reality 
environments; Providing entertainment information 
from searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, graph-
ics, photographic images and audio visual information, 
via the internet and communication networks; Organiz-
ing, promoting and conducting exhibitions, tradeshows 
and events for business purposes; Providing informa-
tion about online computer games and video games 
via computer or communication networks; Arranging 
and conducting competitions and facilitating events for 
video gamers and computer game players; Organizing 
exhibitions in the field of interactive entertainment, vir-
tual reality, consumer electronics and video game enter-
tainment industries for cultural or educational purposes 
arranging and conducting educational conferences or-
ganizing exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; Providing a 
website featuring non-downloadable publications about 
virtual reality technology; Providing a website featur-
ing non-downloadable publications about augmented 
reality technology; Education; Providing of training; 
Sporting and cultural activities; Entertainment and edu-
cational services, namely, providing non-downloadable 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works via the internet, as well as informa-
tion, reviews, and recommendations regarding movies, 
television shows, webcasts, audiovisual, and multime-
dia works; Providing computer, electronic and online 
databases for educational, recreational and amusement 
use in the field of entertainment and in the fields of sec-
ondary, collegiate, social and community interest groups
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Photo sharing and video sharing services, namely, elec-
tronic transmission of digital photo files, videos and audio 
visual content among internet users; Telecommunications; 
Providing access to computer, electronic and online data-
bases; Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of electronic media, data, messages, graphics, 
images, audio, video and information; Providing online fo-
rums for communication on topics of general interest; Pro-
viding online communications links which transfer mobile 
device and internet users to other local and global online 
locations; Facilitating access to third party websites or to 
other electronic third party content via a universal login; 
Providing online chat rooms, instant messaging services, 
and electronic bulletin boards; Audio, text and video broad-
casting services over the internet or other communications 
networks; Voice over internet protocol (VOIP) services; 
Telephony communication services; Providing access to 
computer databases in the fields of social networking and 
social introduction and dating; Peer-to-peer photo and data 
sharing services, namely, electronic transmission of digi-
tal photo files, graphics and audio content among internet 
users; Telecommunications and peer-to-peer network com-
puter services, namely, electronic transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media advertising commu-
nications and information; Chatroom services for social 
networking; Streaming and live streaming of video, audio-
visual, and interactive audiovisual content via the internet; 
Telecommunications services, namely, electronic transmis-
sion of virtual reality content and data; Providing electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users 
in the field of general interest; Video conferencing services; 
Providing technical support services regarding the usage of 
communications equipment; Providing facilities and equip-
ment for video conferencing; Teleconferencing; Providing 
an online community forum for users to share and stream 
information, audio, video, real-time news, entertainment 
content, or information, to form virtual communities, and 
to engage in social networking; Telecommunication ser-
vices, namely, data transmission and reception services 
via telecommunication networks; Mobile phone communi-
cation services; Web messaging; Video teleconferencing; 
Instant messaging services; Electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics accessible via comput-
er and telecommunications networks; Encrypted electronic 
transmission and delivery of recovered data; Provision of 
access to telecommunication networks and the internet; 
Internet Connectivity; Information about telecommunica-
tion; Consulting in the field of telecommunication services, 
namely, transmission of voice, data, and documents via 
telecommunications networks 

خدمــات مشــاركة الصــور ومشــاركة الفيديــو ، أي اإلرســال اإللكترونــي 
ــمعي  ــي الس ــوى المرئ ــو والمحت ــع الفيدي ــة ومقاط ــور الرقمي ــات الص لملف
بيــن مســتخدمي اإلنترنــت ؛ االتصــاالت؛ توفيــر الوصــول قواعــد البيانــات 
الحاســوبية واإللكترونيــة وعبــر اإلنترنــت؛ خدمــات االتصــاالت الســلكية 
والاســلكية ، أي النقــل اإللكترونــي للوســائط اإللكترونيــة والبيانــات 
ــر  ــو والمعلومــات ؛ توفي والرســائل والرســومات والصــور والصــوت والفيدي
منتديــات عبــر اإلنترنــت للتواصــل حــول الموضوعــات ذات األهميــة العامــة 
؛ توفيــر روابــط االتصــاالت عبــر اإلنترنــت والتــي تنقــل مســتخدمي األجهــزة 
ــى اإلنترنــت ؛  ــة عل ــة وعالمي ــع أخــرى محلي ــى مواق ــة واإلنترنــت إل المحمول
تســهيل الوصــول إلــى مواقــع أطــراف ثالثــة أو إلــى محتــوى إلكترونــي آخــر 
مــن طــرف ثالــث عبــر تســجيل دخــول عالمــي ؛ توفيــر غــرف الدردشــة عبــر 
ــة؛  ــات اإللكتروني ــات اإلعان ــة ولوح ــات الفوري ــات المراس ــت وخدم اإلنترن
ــبكات  ــت وش ــر اإلنترن ــو عب ــة والفيدي ــة والنصي ــة الصوتي ــات اإلذاع خدم
  (VOIP)االتصــاالت األخــرى ؛ خدمــات الصــوت عبــر بروتوكــول اإلنترنــت
؛ خدمــات االتصــاالت الهاتفيــة ؛ توفيــر الوصــول إلــى قواعــد بيانــات 
الكمبيوتــر فــي مجــاالت الشــبكات االجتماعيــة والتعريــف االجتماعــي 
والمواعــدة ؛ خدمــات مشــاركة وتبــادل البيانــات والصــور بيــن األقــران،  
ــوى  ــومات والمحت ــة والرس ــور الرقمي ــات الص ــي لملف ــال اإللكترون أي اإلرس
الصوتــي بيــن مســتخدمي اإلنترنــت ؛ البــث والبــث المباشــر للفيديــو 
والمحتــوى الســمعي البصــري والمحتــوى الســمعي البصــري التفاعلــي عبــر 
اإلنترنــت ؛ عقــد المؤتمــرات عــن بعــد؛ خدمــات االتصــاالت ، وهــي خدمــات 
ــات اتصــاالت  ــر شــبكات االتصــاالت ؛ خدم ــات عب إرســال واســتقبال البيان
ــادل  ــة؛ التب ــات المراســلة الفوري ــب؛ خدم ــول؛ رســائل الوي الهاتــف المحم
ــومات  ــص والرس ــو والن ــوت والفيدي ــات والص ــوت والبيان ــي للص اإللكترون

ــت وشــبكات االتصــاالت  ــر اإلنترن التــي يمكــن الوصــول اليهــا عب



278 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

(396)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37822 العالمة التجارية رقم: 37822  

Class: 36 في الصنف: 36   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Financial transaction processing services, namely, pro-
viding secure commercial transactions and payment op-
tions; Electronic processing and transmission of bill pay-
ment data for users of the internet and communication 
networks; Electronic funds transfer services; Credit card, 
debit card, and gift card transaction processing services; 
Merchant services, namely, payment transaction pro-
cessing services; Providing electronic mobile payment 
services for others; Financial services; Payment process-
ing services; Financial transaction services; Facilitating 
and arranging for the financing and distribution of fund-
raising and donations; Online charitable fundraising ser-
vices and financial donation services 

خدمــات معالجــة المعامــات الماليــة؛ معالجــة إلكترونيــة وإرســال بيانــات 
دفــع الفواتيــر لمســتخدمي اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات 
تحويــل األمــوال اإللكترونيــة؛ خدمــات معالجــة معامــات بطاقــات االئتمــان 
وبطاقــات الخصــم وبطاقــات الهدايــا؛  خدمــات التاجــر ، وهــي خدمــات 
معالجــة معامــات الدفــع ؛ توفيــر خدمــات الدفــع اإللكترونيــة بواســطة 
ــع؛  ــة؛ خدمــات معالجــة الدف ــن؛ الخدمــات المالي ــة لآلخري األجهــزة المحمول
خدمــات المعامــات الماليــة؛ تســهيل وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات 
والهبــات ؛ خدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة عبــر اإلنترنــت وخدمــات 

ــة.  ــات المالي التبرع
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Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37823 العالمة التجارية رقم: 37823  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Marketing, advertising and promotion services; Provi-
sion of market research and information services; Pro-
moting the goods and services of others via computer 
and communication networks; Business and advertising 
services, namely, media planning and media buying for 
others; Business and advertising services, namely, ad-
vertising services for tracking advertising performance, 
for managing, distributing and serving advertising, for 
analyzing advertising data, for reporting advertising 
data, and for optimizing advertising performance; Con-
sulting services in the fields of advertising and market-
ing; Facilitating the exchange and sale of services and 
products of third parties via computer and communi-
cation networks; Online retail store services featuring 
a wide variety of consumer goods of others, gift cards, 
and delivery of digital media, virtual reality headsets, 
and virtual reality content and data; Providing online 
marketplaces for sellers of goods and/or services; 
Providing online facilities for connecting sellers with 
buyers; Business networking; Employment and recruit-
ing services; Advertising and information distribution 
services, in particular, providing classified advertising 
space via the global computer network; Providing on-
line computer databases and online searchable databas-
es in the field of classifieds; Pre-paid gift card services, 
in particular, issuing gift card certificates that may be 
redeemed for goods or services; Charitable services, in 
particular promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities; Providing contest and in-
centive award programs designed to recognize, reward 
and encourage individuals and groups which engage in 
self-improvement, self-fulfillment, charitable, philan-
thropic, volunteer, public and community service and 
humanitarian activities and sharing of creative work 
product; Organizing exhibitions and events in the field 
of software and hardware development for commercial 
or advertising purposes; Association services that pro-
mote the interests of professionals and businesses in the 
field of mobile software application development; On-
line advertising and promoting the goods and services 
of others via the internet; Marketing and advertising 
consultation services; Market research services; Adver-
tising, marketing and promoting the goods and services 
of others by means of providing photo and video equip-
ment at special events; Providing online facilities for 
live streaming video of promotional events; Arranging 
and conducting special events for commercial, promo-
tional or advertising purposes; Advertising via elec-
tronic media; Organizing, promoting and conducting 
exhibitions, tradeshows and events for business pur-
poses; Organizing and conducting events, exhibitions, 
expositions and conferences for commercial purposes 
in the interactive entertainment, virtual reality, consum-
er electronics and video game entertainment industries;

توفيــر خدمــات أبحــاث الســوق والمعلومــات؛ الترويــج لســلع وخدمــات 
اآلخريــن عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات األعمــال واإلعــان،  
وهــي تخطيــط وســائل اإلعــام وشــراء وســائل اإلعــام لآلخريــن ؛ خدمــات 
األعمــال واإلعــان ، أي الخدمــات اإلعانيــة لتتبــع أداء اإلعانــات ، إلدارة 
ــاغ  ــة ، واإلب ــات اإلعاني ــل البيان ــات وتوزيعهــا وتقديمهــا ، وتحلي اإلعان
ــات ، وتحســين أداء اإلعانــات ؛ الخدمــات االستشــارية  عــن بيانــات اإلعان
فــي مجــاالت اإلعــان والتســويق؛ تســهيل تبــادل وبيــع منتجــات وخدمــات 
ــر  ــواق عب ــر أس ــاالت ؛ توفي ــبكات االتص ــت وش ــر اإلنترن ــة عب ــراف ثالث أط
ــت  ــر اإلنترن ــق عب ــر مراف ــات ؛ توفي ــلع و / أو الخدم ــن الس ــت لبائعي اإلنترن
لتوصيــل البائعيــن بالمشــترين ؛ الربــط الشــبكي لألعمــال التجاريــة؛ 
خدمــات التوظيــف واســتقطاب الموظفيــن؛ خدمــات اإلعــان وتوزيــع 
المعلومــات ، أي توفيــر مســاحة اإلعانــات المبوّبــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
ــة  ــات قابل ــد بيان ــت وقواع ــى اإلنترن ــات عل ــد بيان ــر قواع ــة ؛ توفي العالمي
ــات  ــات بطاق ــة ؛ خدم ــات المبوّب ــال اإلعان ــي مج ــت ف ــى اإلنترن ــث عل للبح
الهدايــا المدفوعــة مســبقًا ، أي إصــدار شــهادات بطاقــات الهدايــا التــي 
يمكــن اســتبدالها مقابــل الســلع أو الخدمــات ؛ الخدمــات الخيريــة ، أي 
تعزيــز الوعــي العــام بالخدمــات الخيريــة واإلنســانية والتطوعيــة والعامــة 
وخدمــة المجتمــع واألنشــطة اإلنســانية ؛ اإلعــان عبــر الوســائط اإللكترونيــة 
ــر  ــن عب ــان لآلخري ــر اإلع ــة؛ نش ــات اإلعاني ــاء؛ الخدم ــات العم ؛ إدارة عاق
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ الترويــج لســلع وخدمــات اآلخريــن عــن 
طريــق توزيــع إعانــات الفيديــو علــى اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ 
خدمــات اإلعــان ، أي اســتهداف اإلعانــات علــى اإلنترنــت وتحســينها 
؛ ادارة االعمــال التجاريــة؛ إدارة األعمــال ، وظائــف المكتــب ؛ استشــارات 
العامــة التجاريــة؛ تصميــم مــواد الدعايــة لآلخريــن؛ توفيــر أدلــة األعمــال 
ــن. ــات اآلخري ــت تضــم الشــركات والمنتجــات وخدم ــر اإلنترن ــة عب التجاري
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Online retail store services featuring virtual reality and 
augmented reality headsets, games, content and digital 
media; Providing telephone directory information via 
global communications networks; Electronic catalog 
services; Customer relationship management; Business 
assistance and consulting services; Providing online 
facilities featuring user comments concerning business 
organizations, service providers, and other resources; 
Advertising services; Dissemination of advertising 
for others via a global computer network; Advertising 
services, namely, advertising campaign management, 
targeting, implementation and optimization services; 
Marketing research, namely, advertising campaign and 
consumer preferences research and analysis; Promoting 
the goods and services of others by means of distrib-
uting video advertising on the internet; Advertising 
services, namely, scheduling, tracking, and reporting 
advertising for others; Preparation and realization of 
media and advertising plans and concepts; Ad serving, 
namely, placing advertisements on websites for others; 
Advertising services, namely, targeting and optimiza-
tion of online advertising; Business information man-
agement, namely, reporting of business information and 
business analytics in the fields of advertising and mar-
keting; Business management; Business administra-
tion, office functions; Business consultation regarding 
marketing activities; Media planning and media buy-
ing services; Brand consulting; Design of advertising 
materials for others; Providing online business direc-
tories featuring restaurants, bars, movie theaters, dance 
clubs, museums, art galleries, and other cultural and 
social spaces; Promoting the public interest and aware-
ness of issues involving access to the internet for the 
global population; Business consultation in the field of 
telecommunications; Business management consulting 
services to enable business entities, non-governmental 
organizations and non-profit organizations to develop, 
organize, and administer programs to offer greater ac-
cess to global communications networks 
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Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37824 العالمة التجارية رقم: 37824  

Class: 9 في الصنف: 9   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  
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Applicant for Correspondence:  3rd Floor, Ramallah 
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine. 

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط3  

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer hardware; Software for social networking 
and interacting with online communities; Computer 
software development tools; Software for use as an 
application programming interface (API); Application 
programming interface (API) for use in building soft-
ware applications; Application programming interface 
(API) for software which facilitates online services for 
social networking and for data retrieval, upload, down-
load, access and management; Software for creating, 
managing, and interacting with an online community; 
Software for organizing events, searching for events, 
calendaring and managing events; Software for creat-
ing, editing, uploading, downloading, accessing, view-
ing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, annotating, indicating sentiment about, com-
menting on, embedding, transmitting, and sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
via computer the internet and communication networks; 
Software for modifying and enabling transmission of 
images, audio, audio visual and video content and data; 
Software for modifying photographs, images and audio, 
video, and audio-visual content with photographic fil-
ters and augmented reality (AR) effects, namely, graph-
ics, animations, text, drawings, geotags, metadata tags, 
hyperlinks; Software for the collection, managing, ed-
iting, organizing, modifying, transmission, sharing, and 
storage of data and information; Downloadable e-com-
merce computer software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer 
and communication networks; Software for sending 
and receiving electronic messages, alerts, notifications 
and reminders; Search engine software; Magnetically 
encoded gift cards; Software for use in creating, man-
aging, measuring, and disseminating advertising of oth-
ers; Ad server, namely, a computer server for storing 
advertisements and delivering advertisements to web-
sites; Virtual reality game software; Augmented reality 
game software; Mixed reality game software; Virtual 
reality game computer hardware; Augmented reality 
game computer hardware; Mixed reality game com-
puter hardware; Computer peripheral devices; Virtual 
reality software for use in enabling computers, video 
game consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile telephones to 
provide virtual reality experiences; Electronic game 
software for wireless devices; Electronic game software 
for handheld electronic devices; Electronic game soft-
ware; Wearable peripherals for computers, tablet com-
puters, mobile devices and mobile telephones; Virtual 
reality software; Augmented reality software;

أجــزاء الكمبيوتــر؛ برنامــج للتواصــل االجتماعــي؛ أدوات تطويــر البرمجيــات؛ 
برنامــج لاســتخدام كواجهــة برمجــة تطبيــق (API) ؛ واجهــة برمجــة 
التطبيقــات (API) لاســتخدام فــي بنــاء تطبيقــات البرامــج ؛ واجهــة برمجــة 
التطبيقــات (API) للبرمجيــات التــي تســهل الخدمــات عبــر اإلنترنــت 
للتواصــل االجتماعــي واســترجاع البيانــات وتحميلهــا وتنزيلهــا والوصــول 
إليهــا وإدارتهــا ؛ برنامــج إلنشــاء وإدارة والتفاعــل مــع مجتمــع عبــر اإلنترنــت 
؛ برنامــج لتنظيــم األحــداث؛ برامــج إلنشــاء أو تعديــل أو تحميــل أو تنزيــل 
أو الوصــول أو  االطــاع علــى أو نشــر أو عــرض أو اإلشــارة الــى أو التدويــن أو 
البــث أو الربــط أو التعليــق أو توحــي علــى المشــاعر علــى أو التعليــق علــى 
أو تضميــن أو إرســال و مشــاركة أو بغيــر ذلــك توفيــر اإلعــام اإللكترونــي 
أو معلومــات إلكترونيــة أخــرى عبــر شــبكات اإلنترنــت واالتصــاالت ؛ برنامــج 
لتعديــل وتمكيــن إرســال الصــور والمحتــوى الســمعي البصــري ومحتــوى 
الفيديــو ؛ برنامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــور والصــوت 
والفيديــو والمحتــوى الســمعي البصــري مــع مرشــحات فوتوغرافيــة 
وتأثيــرات الواقــع المعــزز ، (AR) أي الرســومات والرســوم المتحركــة 
والنصــوص والرســومات واألعــام الجغرافيــة وعامــات البيانــات الوصفيــة 
واالرتباطــات التشــعبية ؛ برامــج لجمــع البيانــات والمعلومــات وإدارتهــا 
وتحريرهــا وتنظيمهــا وتعديلهــا وإرســالها ومشــاركتها وتخزينهــا 
؛ برامــج التجــارة اإللكترونيــة القابلــة للتنزيــل للســماح للمســتخدمين 
بإجــراء معامــات األعمــال اإللكترونيــة عبــر شــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت 
ــعارات  ــة واإلش ــائل اإللكتروني ــات الرس ــال تنبيه ــج إلرس ــة ؛ برنام العالمي
ورســائل التذكيــر ؛ برنامــج محــرك البحــث ؛ بطاقــات هدايــا مشــفرة 
ــن وإدارتهــا  ــات اآلخري ــج لاســتخدام فــي إنشــاء إعان مغناطيســيا ؛ برام
وقياســها ونشــرها ؛ خــادم اإلعانــات ، أي خــادم كمبيوتــر لتخزيــن 
اإلعانــات وإيصــال اإلعانــات إلــى مواقــع الويــب ؛ برامــج لتمكيــن 
تطويــر وتقييــم واختبــار وصيانــة تطبيقــات برامــج الهاتــف المحمــول 
ألجهــزة االتصــاالت اإللكترونيــة المحمولــة ، أي الهواتــف المحمولــة،  
والهواتــف الذكيــة ، وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر 
اللوحيــة ؛ برنامــج لتحويــل اللغــة الطبيعيــة إلــى أوامــر قابلــة للتنفيــذ 
ــات ، أي واجهــة تفســيريه لتســهيل التفاعــل بيــن البشــر  ــيًا ؛ البرمجي آل
واآلالت ؛ برنامــج المســاعد الشــخصي ؛ برنامــج مســاعد اجتماعــي ؛ برنامــج 
لخدمــات رســم الخرائــط ؛ برنامــج لتخطيــط األنشــطة وتقديــم التوصيــات 
؛ برنامــج لرســم الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ برنامــج إلجــراء والحجــوزات 
؛ برامــج الطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ برنامــج إدراك حســب 
ــل  ــج توصي ــاركتها ؛ برنام ــا ومش ــع وتحديده ــن المواق ــث ع ــع للبح الموق
للمحتــوى الاســلكي والبيانــات والمعلومــات ؛ برامــج لتمكيــن الوصــول 
إلــى الوســائط اإللكترونيــة والمعلومــات وعرضهــا وتحريرهــا وربطهــا 
ــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ البرمجيــات  ومشــاركتها وتقديمهــا عب
ــة ؛ برنامــج إلنشــاء وإدارة  ــر وظائــف الشــبكات االجتماعي  ،أي تطبيــق يوف
والوصــول إلــى مجموعــات داخــل المجتمعــات االفتراضيــة ؛ برنامــج للبحــث 
ــد فــرص العمــل ؛  ــج للبحــث وتحدي ــع ؛ برنام ــى أســاس الموق ــه عل والتنبي
برنامــج لتحديــد والســماح للمســتخدمين باالتصــال بممثلــي الحكومــة 
ــس  ــن الطق ــات ع ــر معلوم ــج يوف ــيًا ؛ برنام ــوقًا افتراض ــر س ــج يوف ؛ برنام
علــى أســاس الموقــع ؛ البرامــج التــي تقــدم ، أو تربــط إلــى ، أو تبــث األخبــار 
أو معلومــات األحــداث الحاليــة ؛ برنامــج لعــرض والتفاعــل مــع تغذيــة مــن 
الصــور والصــوت والمحتويــات الســمعية والبصريــة والفيديــو والنصــوص 
والبيانــات المرتبطــة بهــا ؛ برنامــج للعثــور علــى ناشــري المحتــوى 
والمحتــوى ، واالشــتراك فــي المحتــوى ؛ برنامــج إلنشــاء وإدارة صفحــات 

وســائط التواصــل االجتماعيــة وحســابات المســتخدمين؛
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Mixed reality software; Video game software; Inter-
active multimedia computer game programs; Down-
loadable electronic game programs; Computer game 
software; Headsets for use with computers; Laser 
equipment for non-medical purposes; Peripherals; 
Software for integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, edu-
cation, gaming, communicating, and social network-
ing; Software for accessing and viewing text, images 
and electronic data relating to conferences in the field 
of software development; Software to enable develop-
ment, assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable electronic commu-
nication devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; Software for 
converting natural language into machine-executable 
commands; Software, namely, an interpretive inter-
face for facilitating interaction between humans and 
machines; Artificial intelligence software; Personal 
assistant software; Social assistant software; Software 
development tools to enable mobile software applica-
tions to access backend services, namely, data storage, 
push notifications, and user management; Software for 
mapping services; Software for planning activities with 
other users and making recommendations; Software for 
social and destination mapping; Software for making 
reservations and bookings; Software for ordering and/
or purchasing goods and services; Location-aware soft-
ware for searching, determining and sharing locations; 
Software for wireless content, data and information de-
livery; Software to enable accessing, displaying, edit-
ing, linking, sharing and otherwise providing electronic 
media and information via the internet and communica-
tions networks; Software, namely, an application pro-
viding social networking functionalities; Software for 
creating, managing and accessing groups within virtual 
communities; Software for location-based searching 
and alerts; Software for searching and identifying em-
ployment opportunities; Software for identifying and 
allowing users to contact government representatives; 
Software providing a virtual marketplace; Software 
providing location-based weather information; Soft-
ware providing, linking to, or streaming news or current 
events information; Parental control software; Software 
for facilitating interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; Soft-
ware in the nature of a mobile application for creating, 
sharing, disseminating and posting advertising; Soft-
ware for geo-location based advertising and product 
and service promotion; Application programming inter-
face (API) software for allowing data retrieval, upload, 
access and management; Software for viewing and in-
teracting with a feed of images, audio-visual and video 
content, and associated text and data; Downloadable 
computer software for finding content and content pub-
lishers, and for subscribing to content;

برنامــج يتيــح لألفــراد والمجموعــات والشــركات والعامــات التجاريــة إنشــاء 
حضــور عبــر اإلنترنــت والحفــاظ عليــه ألغــراض تســويقية ؛ برنامــج للمعلنين 
للتواصــل والتفاعــل مــع المجتمعــات عبــر اإلنترنــت ؛ برنامــج لبــث محتــوى 
ترفيــه الوســائط المتعــددة ؛ برنامــج لتنظيــم األحــداث ؛ برامــج الكمبيوتــر؛ 
برامــج إلرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة والتنبيهــات واإلشــعارات 
والتذكيــرات والرســومات والصــور والصــوت والمحتــوى الســمعي البصــري 
عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ برنامــج لمعالجــة الصــور والرســومات 
والصــوت والفيديــو والنــص ؛ برامــج إلدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة 
ــوى  ــوت والمحت ــور ، والص ــل الص ــي ، ونق ــع افتراض ــع مجتم ــل م  ،والتفاع
الســمعي البصــري والفيديــو ، والصــور ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص،  
والرســائل ، والتعليقــات ، واإلعانــات ، ومعلومــات ووســائل اتصــال وســائل 
اإلعــام ؛ برنامــج لاســتخدام فــي إدارة عاقــات العمــاء (CRM) ؛ برامــج 
المراســلة ؛ برنامــج لتســهيل وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات 
؛ برامــج لخدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة وخدمــات التبرعــات الماليــة عبــر 

اإلنترنــت.
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Mixed reality software; Video game software; Inter-
active multimedia computer game programs; Down-
loadable electronic game programs; Computer game 
software; Headsets for use with computers; Laser 
equipment for non-medical purposes; Peripherals; 
Software for integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, edu-
cation, gaming, communicating, and social network-
ing; Software for accessing and viewing text, images 
and electronic data relating to conferences in the field 
of software development; Software to enable develop-
ment, assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable electronic commu-
nication devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; Software for 
converting natural language into machine-executable 
commands; Software, namely, an interpretive inter-
face for facilitating interaction between humans and 
machines; Artificial intelligence software; Personal 
assistant software; Social assistant software; Software 
development tools to enable mobile software applica-
tions to access backend services, namely, data storage, 
push notifications, and user management; Software for 
mapping services; Software for planning activities with 
other users and making recommendations; Software for 
social and destination mapping; Software for making 
reservations and bookings; Software for ordering and/
or purchasing goods and services; Location-aware soft-
ware for searching, determining and sharing locations; 
Software for wireless content, data and information de-
livery; Software to enable accessing, displaying, edit-
ing, linking, sharing and otherwise providing electronic 
media and information via the internet and communica-
tions networks; Software, namely, an application pro-
viding social networking functionalities; Software for 
creating, managing and accessing groups within virtual 
communities; Software for location-based searching 
and alerts; Software for searching and identifying em-
ployment opportunities; Software for identifying and 
allowing users to contact government representatives; 
Software providing a virtual marketplace; Software 
providing location-based weather information; Soft-
ware providing, linking to, or streaming news or current 
events information; Parental control software; Software 
for facilitating interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; Soft-
ware in the nature of a mobile application for creating, 
sharing, disseminating and posting advertising; Soft-
ware for geo-location based advertising and product 
and service promotion; Application programming inter-
face (API) software for allowing data retrieval, upload, 
access and management; Software for viewing and in-
teracting with a feed of images, audio-visual and video 
content, and associated text and data; Downloadable 
computer software for finding content and content pub-
lishers, and for subscribing to content;

برنامــج يتيــح لألفــراد والمجموعــات والشــركات والعامــات التجاريــة إنشــاء 
حضــور عبــر اإلنترنــت والحفــاظ عليــه ألغــراض تســويقية ؛ برنامــج للمعلنين 
للتواصــل والتفاعــل مــع المجتمعــات عبــر اإلنترنــت ؛ برنامــج لبــث محتــوى 
ترفيــه الوســائط المتعــددة ؛ برنامــج لتنظيــم األحــداث ؛ برامــج الكمبيوتــر؛ 
برامــج إلرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة والتنبيهــات واإلشــعارات 
والتذكيــرات والرســومات والصــور والصــوت والمحتــوى الســمعي البصــري 
عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ برنامــج لمعالجــة الصــور والرســومات 
والصــوت والفيديــو والنــص ؛ برامــج إلدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة 
ــوى  ــوت والمحت ــور ، والص ــل الص ــي ، ونق ــع افتراض ــع مجتم ــل م  ،والتفاع
الســمعي البصــري والفيديــو ، والصــور ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص،  
والرســائل ، والتعليقــات ، واإلعانــات ، ومعلومــات ووســائل اتصــال وســائل 
اإلعــام ؛ برنامــج لاســتخدام فــي إدارة عاقــات العمــاء (CRM) ؛ برامــج 
المراســلة ؛ برنامــج لتســهيل وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات 
؛ برامــج لخدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة وخدمــات التبرعــات الماليــة عبــر 

اإلنترنــت.

Software for organizing images, video, and audio-vi-
sual content using metadata tags; Software for creating 
and managing social media profiles and user accounts; 
Software for uploading, downloading, streaming, ar-
chiving, transmitting, and sharing images, audio-visual 
and video content and associated text and data; Inter-
active photo and video equipment, namely, kiosks for 
capturing, uploading, editing, printing and sharing digi-
tal images and video; Software that enables individuals, 
groups, companies, and brands to create and maintain 
an online presence for marketing purposes; Software 
for advertisers to communicate and interact with online 
communities; Software for streaming multimedia enter-
tainment content; Application programming interface 
(API) for use in developing AI (artificial intelligence) 
platforms, namely, bots, virtual agents and virtual as-
sistants; Software for organizing events; Computer 
software, downloadable computer software and mobile 
application software for use in taking and editing pho-
tographs and recording and editing videos; Virtual real-
ity computer hardware; Virtual reality game computer 
hardware; Virtual reality software for use in enabling 
computers, video game consoles, handheld video game 
consoles, tablet computers, mobile devices, and mobile 
telephones to provide virtual reality experiences; Com-
puter game software for home video game consoles; 
Wearable peripherals for computers, tablet computers, 
mobile devices and mobile telephones, namely, config-
urable head-mounted displays; Headsets for use with 
video game consoles; Computer software; Augmented 
reality computer hardware; Virtual reality headsets; 
Augmented reality headsets; Virtual reality glasses; 
Augmented reality glasses; Virtual reality software for 
navigating a virtual reality environment; Augmented 
reality software for navigating an augmented reality 
environment; Augmented reality software for use in 
enabling computers, video game consoles, handheld 
video game consoles, tablet computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide augmented reality ex-
periences; Headsets for virtual reality games; Headsets 
for augmented reality games; Handheld virtual reality 
controllers; Handheld augmented reality controllers; 
Video and computer game programs; Interactive en-
tertainment software; Gesture recognition software; 
Motion tracking sensors for virtual reality technology; 
Motion tracking sensors for augmented reality technol-
ogy; Computer software for controlling the operation of 
audio and video devices; Digital media streaming de-
vices; Earphones; Headphones; Video display software; 
Video display hardware, namely, video drivers for vid-
eo eyewear; Software for navigating a virtual reality 
environment; Software for use in enabling computers, 
video game consoles, handheld video game consoles, 
tablet computers, mobile devices, and mobile tele-
phones to provide virtual reality and augmented reality 
experiences;
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  Virtual reality software for object tracking, motion 
control and content visualization; Augmented reality 
software for object tracking, motion control and 
content visualization; Virtual reality software for 
users to experience virtual reality visualization, 
manipulation and immersion; Augmented reality 
software for users to experience augmented reality 
visualization, manipulation and immersion; Virtual 
reality software for operating virtual reality headsets; 
Augmented reality software for operating augmented 
reality headsets; Virtual reality software for interactive 
entertainment; Augmented reality software for 
interactive entertainment; Headsets; Software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer hardware; 
Wearable computing devices comprised primarily 
of software and display screens for connection to 
computers, tablet computers, mobile devices, and mobile 
phones in order to enable virtual reality and augmented 
reality  world experiences; Goggles for enabling virtual 
reality, augmented reality world experiences; Software 
for use in creating and designing virtual reality and 
augmented reality software; Application programming 
interface (API) for computer software for developing 
virtual reality and augmented reality experiences; 
Software and firmware for operating system programs; 
Computer operating systems; Software for tracking 
motion in, visualizing, manipulating, viewing, and 
displaying augmented and virtual reality experiences; 
Software, firmware and hardware for use in visual, 
voice, audio, motion, eye and gesture tracking and 
recognition; Computer hardware and software for 
operating sensor devices; Electronic sensor devices, 
cameras, projectors, and microphones for gesture, 
facial, and voice detection, capture and recognition; 
Computer hardware and software for detecting objects, 
user gestures and commands; Software and firmware 
for controlling, configuring and managing controllers; 
Software and firmware for enabling electronic devices 
to share data and communicate with each other; 
Computer operating system software; Software driver 
programs for electronic devices for enabling computer 
hardware and electronic devices to communicate with 
each other; Cameras; Batteries; Battery chargers; 
Battery cases; Battery packs; Power charging and power 
management devices for mobile electronic devices; 
Charging docks; Charging stands for mobile electronic 
devices; Base chargers for mobile electronic devices; 
Power banks; External chargers; Wireless charging 
cases; Rechargeable electric battery devices, namely, 
rechargeable batteries and portable power supplies; 
Rechargeable external battery packs for use with 
mobile electronic devices; Chargers for batteries; Power 
adapters; Electrical adapters; Electrical and electronic 
connectors; Power adapters; Bags and cases specially 
adapted for mobile electronic devices; Briefcases,
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backpacks and carrying cases for mobile electronic de-
vices; Cases for mobile electronic devices; Faceplates; 
Protective covers and cases for mobile electronic de-
vices; Protective sleeves for mobile electronic devices; 
Holders, armbands, clips and carrying cases specially 
adapted for mobile electronic devices; Wall mounts for 
mounting mobile electronic devices; Stands for mobile 
electronic devices; Holders for mobile electronic devic-
es; Remote controls for mobile electronic devices; Elec-
trical audio and speaker cables and connectors; Audio 
speakers; Docking stations for mobile electronic devic-
es; Loudspeakers; Electronic cables parts and fittings; 
Electric cables; Connection cables; Cables for optical 
signal transmission; Power cables and cable connec-
tors; Microphones; Audio receivers; Audio transmitters; 
Wireless computer peripherals; Head-mounted video 
display; Receivers of electronic signals; Video receivers; 
Wireless transmitters and receivers for reproduction of 
sound and signals; Electric sensors; Sensors for moni-
toring physical movements; Software for sending and re-
ceiving electronic messages, graphics, images, audio and 
audio visual content via the internet and communication 
networks; Software in the nature of a mobile application; 
SIM cards; Software for processing images, graphics, 
audio, video, and text; Software, namely, instant mes-
saging software, file sharing software, communications 
software for electronically exchanging data, audio, video 
images and graphics via computer, mobile, wireless, and 
communication networks; Software for personal infor-
mation management, and data synchronization software; 
Software for managing social networking content, inter-
acting with a virtual community, and transmission of im-
ages, audio, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, comments, advertisements, 
media advertising communications and information; 
Software for displaying and sharing a user&apos;s loca-
tion and finding, locating, and interacting with other us-
ers and places; Software for use in customer relationship 
management (CRM); Software for providing consumer 
information; Messaging software; Software for facilitat-
ing and arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; Software for online charita-
ble fundraising services and financial donation services; 
Software for use in facilitating voice over internet proto-
col (VOIP) calls, phone calls, video calls, text messages, 
instant message and online social networking  services; 
Telecommunications equipment for providing third party 
access to, and enabling the transmission of video, data 
and voice over, global communications networks, name-
ly, mobile and access computer and mobile telephone 
terminals, base transceiver stations and wireless radio 
parts thereof, data transceivers, data repeaters, routers 
and switches, transmission circuits, integrated circuits, 
computer hardware, mobile cloud clients and servers, 
multiplexers, digital signal processors,radio frequency 
signal processors, mobile switching circuits, 
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air traffic electrical controllers, mobility electrical con-
trollers, access electrical controllers, remote port elec-
trical controllers, radio ports, antennas, electronic radio 
components, software for telecommunications applica-
tions, and mobile core networks comprising data trans-
ceivers, wireless networks and gateways for collection, 
transmission and management of data, voice and video; 
Communication software and communication computer 
hardware for providing access to the Internet

(399)

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37825 العالمة التجارية رقم: 37825  

Class: 45 في الصنف: 45   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط        3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Social networking services; Providing concierge ser-
vices for others, namely, booking reservations, facilitat-
ing purchases, arranging deliveries, making requested 
personal arrangements, providing recommendations 
on products and services, providing customer-specific 
information to meet individual needs, and provision of 
electronic reminders and notifications; Online social 
networking services; User verification services;  Iden-
tification verification services; Business identification 
verification services 

التعريــف االجتماعــي ، والتواصــل وخدمــات المواعــدة ؛ توفيــر الوصــول إلــى قواعــد 
بيانــات الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات علــى اإلنترنــت القابلــة للبحــث فــي مجــاالت 
الشــبكات االجتماعيــة ، والتعريــف االجتماعــي والمواعــدة؛ توفيــر المعلومــات فــي 
ــة،   ــذات ، والخيري ــق ال ــي ، وتحقي ــين الذات ــخصية ، والتحس ــة الش ــال التنمي مج
ــانية  ــطة اإلنس ــة ، واألنش ــة والمجتمعي ــات العام ــوع ، والخدم ــانية ، والتط واإلنس
؛ توفيــر خدمــات الكونســيرج لآلخريــن ، أي حجــز الحجــوزات ، وتســهيل عمليــات 
ــة  ــخصية المطلوب ــات الش ــاذ الترتيب ــليم ، واتخ ــات التس ــب عملي ــراء ، وترتي الش
 ،وتقديــم التوصيــات بشــأن المنتجــات والخدمــات ، وتوفيــر معلومــات خاصــة 
بالعميــل لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة ، وتقديــم التذكيــرات واإلشــعارات 
اإللكترونيــة ؛ خدمــات الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت ؛ خدمــات التحقــق مــن 
المســتخدم؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة التجاريــة 

(400)

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 
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Trademark No.:37826 العالمة التجارية رقم: 37826  

Class: 42 في الصنف: 42   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer services, namely, creating virtual communi-
ties for registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage in 
social, business and community networking; Computer 
services, namely, providing search engines for obtain-
ing data via the internet and communications networks; 
Providing software for social networking, creating a 
virtual community, and transmission of audio, video, 
images, text, content and data; Application service pro-
vider (ASP) services, namely, hosting software appli-
cations of others; Providing software to allow users to 
perform electronic business transactions via the internet 
and communications networks; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending and 
receiving electronic messages, notifications and alerts 
and for facilitating electronic business transactions via   
the internet and communications networks; Providing 
software enabling development, assessment, testing, 
and maintenance of mobile software applications for 
portable computing devices; Providing user authen-
tication services using single sign-on and software 
technology for e-commerce transactions; Providing 
user authentication services of electronic funds trans-
fer, credit and debit card and electronic check trans-
actions using single sign-on and software technology; 
Providing an application programming interface (API) 
to allow users to perform electronic business monetary 
transactions via the internet; Providing software for 
processing electronic payments; Platform as a service 
(PAAS) services featuring software to allow users to 
perform business and e-commerce transactions; Provid-
ing application programming interface (API) software 
for use in electronic messaging and transmission of 
audio, video, images, text, content and data; Providing 
software for electronic messaging; Mapping services; 
Providing software for mapping services; Application 
service provider (ASP) featuring software for mapping 
services; Providing software for sharing and displaying 
a user’s location, planning activities with other users 
and making recommendations; Providing software for 
social and destination mapping; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
social and destination mapping; Providing software for 
making reservations and bookings; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
making reservations and bookings;

تصميــم وتطويــر أجهــزة وبرامــج الكمبيوتــر؛ خدمــات الكمبيوتــر،  
وهــي إنشــاء مجتمعــات افتراضيــة للمســتخدمين المســجلين لتنظيــم 
المجموعــات واالجتماعــات واألحــداث ، والمشــاركة فــي المناقشــات 
ــات  ــة ؛ خدم ــة والمجتمعي ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــي الش ــراط ف واالنخ
الكمبيوتــر ، وهــي اســتضافة مرافــق إلكترونيــة لآلخريــن لتنظيــم وإجــراء 
االجتماعــات والمناســبات والمناقشــات التفاعليــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات 
االتصــاالت ؛ خدمــات الكمبيوتــر فــي طبيعــة الملفــات الشــخصية 
ــي  ــب الت ــات الوي ــة أو صفح ــة  المخصص ــات اإللكتروني ــات المجموع وملف
تعــرض معلومــات محــددة مــن قبــل المســتخدم أو محــددة ، بمــا فــي 
ذلــك الصــوت والفيديــو والصــور والنــص والمحتــوى والبيانــات ؛ خدمــات 
ــر  ــات عب ــى البيان ــر محــركات البحــث للحصــول عل ــر ، وهــي توفي الكمبيوت
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر تســهيات علــى اإلنترنــت تتميــز 
بتكنولوجيــا تمكــن المســتخدمين عبــر اإلنترنــت مــن إنشــاء ملفــات 
ــة  ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــات الش ــن معلوم ــخصية تتضم ــف ش تعري
 ،ونقــل هــذه المعلومــات ومشــاركتها بيــن العديــد مــن المرافــق عبــر 
اإلنترنــت لانخــراط فــي الشــبكات االجتماعيــة ، وإدارة حســابات الشــبكات 
االجتماعيــة الخاصــة بهــم ؛ توفيــر برامــج للشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء 
مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــوت والفيديــو ، والصــور ، والنــص،  
والمحتــوى ، والبيانــات ؛ توفيــر خدمــة شــبكة الكترونيــة عبــر االنترنــت 
التــي تمكــن المســتخدمين مــن نقــل بيانــات الهويــة الشــخصية إلــى 
ومشــاركتها مــع وبيــن العديــد مــن مرافــق االنترنــت ؛ توفيــر المعلومــات 
مــن الفهــارس وقواعــد بيانــات المعلومــات القابلــة للبحــث ، بمــا فــي ذلــك 
النصــوص والوثائــق اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات والوســائط 
ــر  ــة عب ــات الســمعية البصري ــة والمعلوم ــة والصــور الفوتوغرافي اإللكتروني
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر برامــج التجــارة اإللكترونيــة للســماح 
للمســتخدمين بإجــراء معامــات األعمــال اإللكترونيــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
العالميــة ؛ خدمــات الكمبيوتــر ، وهــي مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي 
ــتخدمين  ــماح للمس ــات (API) للس ــة التطبيق ــة برمج ــج واجه ــز ببرام يتمي
بإجــراء معامــات تجاريــة إلكترونيــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة ؛ خدمــات 
ــج إلرســال الرســائل  ــى برام ــوي عل ــة (SAAS) التــي تحت ــات كخدم البرمجي
اإللكترونيــة واإلخطــارات والتنبيهــات ، وتســهيل المعامــات التجاريــة 
ــة،   ــائل اإللكتروني ــتقبال الرس ــال واس ــات وإرس ــال الطلب ــة إلرس اإللكتروني
والســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــات تجاريــة إلكترونيــة علــى شــبكة 
ــة  ــاس وخدم ــي إدارة وقي ــتخدام ف ــج لاس ــر برام ــة ؛ توفي ــر عالمي كمبيوت
اإلعــان عــن اآلخريــن ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة 
برمجــة التطبيقــات (API) إلدارة وتتبــع وكتابــة التقاريــر وقيــاس تخطيــط 
وســائل اإلعــام وشــراء وســائل اإلعــام واإلعــان عــن اآلخريــن ؛ مــزود منصــة 
ــل  ــة للتنزي ــر قابل ــج غي ــر برام ــو توفي ــت ، وه ــر اإلنترن ــات عب ــراء اإلعان ش
ــر اإلنترنــت شــراء وبيــع قوائــم  تتيــح للمشــترين والبائعيــن لإلعانــات عب
ــج  ــز ببرام ــذي يتمي ــات (ASP) ال ــات التطبيق ــزود خدم ــات ؛ م ــرد اإلعان ج
ــم،   ــع ، التقيي ــم ، اإلدارة ، التتب ــع ، التصمي ــراء ، البي ــي الش ــتخدام ف لاس
التحســين ، االســتهداف ، التحليــل ، التســليم ، واإلبــاغ عــن اإلعــان عبــر 
ــار  ــر وتقييــم واختب ــج تمكــن مــن تطوي ــر برام اإلنترنــت والتســويق؛ توفي
وصيانــة تطبيقــات البرمجيــات المتنقلــة ألجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة 
؛ توفيــر خدمــات مصادقــة المســتخدم باســتخدام تســجيل الدخــول 

ــة ؛ ــارة اإللكتروني ــات التج ــج لمعام ــا البرام ــادي وتكنولوجي األح
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Providing location-aware software for searching, deter-
mining and sharing the location of goods, services and 
events of interest; Application service provider (ASP) 
featuring location-aware software for searching, deter-
mining and sharing the location of goods, services and 
events of interest; Providing software for facilitating in-
teraction and communication between humans and AI 
(artificial intelligence) platforms; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facil-
itate interaction and communication between humans 
and AI (artificial intelligence) platforms; Design of 
augmented reality and virtual reality effects for use in 
modifying photographs, images, videos and audio-vi-
sual content; Platform as a service (PAAS) featuring 
software platforms for use in purchasing and dissem-
inating advertising; Providing software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-video 
content with photographic filters and augmented reality 
(AR) effects, namely, graphics, animations, text, draw-
ings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for social 
networking, managing social networking content, cre-
ating a virtual community, and transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Providing personal 
assistant software; Providing social assistant software; 
Providing online facilities featuring temporary use of 
non-downloadable software for sending and receiving 
electronic messages, instant messages, electronic mes-
sage alerts and reminders, photographs, images, graph-
ics,  data, audio, videos and audio-visual content via the 
internet and communication networks; Providing tem-
porary use of non-downloadable computer software for 
use in facilitating voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social networking 
services; Application service provider (ASP) services 
featuring software to enable or facilitate voice over in-
ternet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; Computer ser-
vices, namely, providing information in the fields of 
technology and software development via the internet 
and communication networks; Providing software for 
use in taking and editing photographs and recording 
and editing videos; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate taking and 
editing photographs and recording and editing videos; 
Software development; Providing online software; Ap-
plication service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of wire-
less communication, mobile information access,

توفيــر خدمــات مصادقــة المســتخدم للتحويــل اإللكترونــي لألمــوال،  
وبطاقــات االئتمــان وبطاقــات الخصــم ، ومعامــات صــرف الشــيكات 
إلكترونيــا باســتخدام تقنيــة الدخــول المــوحّد وتكنولوجيــا البرمجيــات 
ــراء  ــتخدمين بإج ــماح للمس ــات (API) للس ــة تطبيق ــة برمج ــر واجه ؛ توفي
المعامــات الماليــة لألعمــال اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت ؛ توفيــر برامــج 
  (PAAS)لمعالجــة المدفوعــات اإللكترونيــة ؛ خدمــات منصــة كخدمــة
التــي تتميــز بالبرمجيــات للســماح للمســتخدمين بــأداء معامــات األعمــال 
  (API)ــات ــة التطبيق ــة برمج ــج واجه ــر برنام ــة ؛ توفي ــارة اإللكتروني والتج
لاســتخدام فــي المراســات اإللكترونيــة ونقــل الصــوت والفيديــو والصــور 
والنــص والمحتــوى والبيانــات ؛ توفيــر برامج للرســائل اإللكترونيــة ؛ خدمات 
الخرائــط ؛ توفيــر برنامــج لخدمــات الخرائــط ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات 
ــج لمشــاركة  ــر برنام ــات الخرائــط ؛ توفي ــجًا لخدم ــذي يضــم برنام  (ASP)ال
ــن  ــتخدمين آخري ــع مس ــطة م ــط أنش ــتخدم ، وتخطي ــع المس ــرض موق وع
وتقديــم توصيــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرنامــج 
لتمكيــن أو تســهيل المشــاركة وعــرض موقــع المســتخدم ، وتخطيــط 
أنشــطة مــع مســتخدمين آخريــن وتقديــم توصيــات ؛ توفيــر برنامــج 
  (ASP)ــات ــة التطبيق ــزود خدم ــة ؛ م ــة والوجه ــط االجتماعي ــم الخرائ لرس
ــة  ــط االجتماعي ــم الخرائ ــهيل رس ــن أو تس ــة لتمكي ــز ببرمجي ــذي يتمي ال
والوجهــة ؛ توفيــر برنامــج إلجــراء الحجــوزات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات 
 (ASP)الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل إجــراء الحجــوزات 
؛ توفيــر برامــج للطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ مــزود خدمــة 
ــب و  ــهيل الطل ــن أو تس ــة لتمكي ــز ببرمجي ــذي يتمي ــات (ASP) ال التطبيق
ــة بالموقــع للبحــث  ــى دراي ــر برنامــج عل  /أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ توفي
عــن وتحديــد ومشــاركة موقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة 
؛ موفــر خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يقــدم برنامــجًا مــدركًا للموقــع 
للبحــث علــى مواقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة وتحديدهــا 
ومشــاركتها ؛ توفيــر برامــج إلنشــاء وإدارة والوصــول إلــى المجموعــات 
الخاصــة التــي أنشــأها المســتخدم وأدارهــا فــي المجتمعــات االفتراضيــة 
؛ توفيــر برامــج للبحــث وتحديــد نقــاط االهتمــام المحليــة والمســتندة الــى 
الموقــع ، واألحــداث ، والمعالــم ، وفــرص العمــل ، والترفيــه ، واألحــداث 
ــرص  ــد ف ــج للبحــث وتحدي ــر برنام ــة ، والتســوق والعــروض ؛ توفي الثقافي
العمــل ؛ توفيــر برنامــج لتحديــد هويــة المســتخدمين والســماح لهــم 
ــر ســوق افتراضــي ؛  ــر برنامــج لتوفي ــي الحكومــات ؛ توفي باالتصــال بممثل
توفيــر برنامــج لتوفيــر معلومــات الطقــس المســتندة إلــى الموقــع ؛ توفيــر 
ــار أو األحــداث الجاريــة أو ربطهــا أو بثهــا؛  برامــج لتقديــم معلومــات األخب
منصــة كخدمــة (PAAS) تتميــز بمنصــات برمجيــة الســتخدامها فــي شــراء 
اإلعانــات ونشــرها ؛ توفيــر برامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــوت 
والصــور والفيديــو ومحتــوى الفيديــو والصــوت مــع مرشــحات فوتوغرافيــة 
وتأثيــرات الواقــع المعــزز ، (AR) أي الرســومات والرســوم المتحركــة 
والنصــوص والرســومات والعامــات الجغرافيــة وعامــات البيانــات 
ــع  ــل م ــرض والتفاع ــج للع ــر برام ــعبية؛ توفي ــات التش ــة واالرتباط الوصفي
تغذيــة الوســائط اإللكترونيــة ، أي الصــور والمحتويــات الســمعية البصريــة 
والفيديــو والبــث المباشــر الحــي والتعليقــات واإلعانــات واألخبــار وروابــط 
اإلنترنــت ؛ توفيــر برنامــج للعثــور علــى ناشــري المحتــوى والمحتــوى،  
واالشــتراك فــي المحتــوى ؛ توفيــر برنامــج لتنظيــم الصــور والفيديــو 
والمحتــوى الســمعي البصــري باســتخدام عامــات البيانــات الوصفيــة 
؛ مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرمجيــات لشــبكات 
التواصــل االجتماعيــة ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء 
مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري والفيديــو 
 ،والصــور الفوتوغرافيــة ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص ، والرســائل،  
ــات فــي وســائط االعــام؛ مــزود  ــات ، واتصــاالت ومعلومــات اإلعان واإلعان
خدمــة التطبيقــات (ASP) الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات 
 (API)التــي تســهل الخدمــات عبــر اإلنترنــت للتواصــل االجتماعــي،  
وتطويــر تطبيقــات البرمجيــات ؛ منصــة كخدمــة (PAAS) تتميــز بمنصــات 

برمجيــة للتواصــل االجتماعــي ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة، 
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and remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; Application service provider (ASP); 
Providing online facilities that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; Providing software 
and applications for customer relationship manage-
ment (CRM); Application service provider (ASP) fea-
turing software for customer relationship management 
(CRM); Computer services, namely, application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software for customer
 ( relationship management (CRM

  وإنشــاء مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري 
والفيديــو ، والصــور الفوتوغرافيــة ، ومقاطــع الفيديــو ، والبيانــات ، والنــص 
ــائط  ــي وس ــات ف ــات اإلعان ــات ومعلوم ــات ، ومواص ــائل ، واإلعان  ،والرس
االعــام ؛ تأجيــر البرامــج التــي تمنــح المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل 
الصــور ومقاطــع الفيديــو والمحتويــات الســمعية البصريــة وتعديلهــا 
ومشــاركتها ؛ خدمــات الكمبيوتــر ، أي تنظيــم المحتــوى واإلعانــات 
التــي يحددهــا المســتخدم عبــر اإلنترنــت وإنشــاء قنــوات وســائل اإلعــام 
االجتماعيــة ؛ توفيــر برنامــج اللتقــاط الصــور وتســجيل المحتــوى الســمعي 
ــفة  ــل وأرش ــل وتنزي ــج لتحمي ــر برام ــو ؛ توفي ــري والفيدي ــمعي البص والس
ــوى  ــوى الســمعي البصــري ومحت ــن نقــل ومشــاركة الصــور والمحت وتمكي
الفيديــو والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا ؛ توفيــر برنامــج لتدفــق 
محتــوى ترفيــه الوســائط المتعــددة؛ توفيــر برامــج إلنشــاء والحفــاظ 
علــى وجــود عبــر اإلنترنــت لألفــراد والمجموعــات والشــركات والعامــات 
ــع المجتمعــات  ــج للمعلنيــن للتواصــل والتفاعــل م ــر برام ــة ؛ توفي التجاري
عبــر اإلنترنــت ؛ تقديــم برنامــج مســاعد شــخصي؛ تقديــم برامــج المســاعدة 
االجتماعيــة ؛ توفيــر تســهيات علــى اإلنترنــت تتضمــن اســتخدامًا مؤقــتًا 
لبرامــج غيــر قابلــة للتنزيــل إلرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة 
ــة والصــور  ــرات الرســائل اإللكتروني ــة وتنبيهــات وتذكي والرســائل الفوري
الفوتوغرافيــة والصــور والرســومات والبيانــات والصــوت والفيديــو 
والمحتويــات الســمعية والبصريــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت 
؛ توفيــر برامــج الســتخدامها فــي تســهيل المكالمــات الصوتيــة عبــر 
بروتوكــول اإلنترنــت ، (VOIP) والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو،  
والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة ، وخدمــات 
الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت ؛ خدمــات مــزودي خدمــات التطبيقــات 
 (ASP)التــي تتميــز ببرمجيــات لتمكيــن أو تســهيل المكالمــات الصوتيــة 
عبــر بروتوكــول اإلنترنــت ، (VOIP) والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات 
الفيديــو ، والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة،  
وخدمــات الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر برامــج الســتخدامها 
فــي التقــاط وتحريــر الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ 
مــزود خدمــة التطبيقــات (ASP) يضــم برنامــجًا لتمكيــن أو تســهيل 
ــر  التقــاط وتعديــل الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ تطوي
  (ASP)ــر اإلنترنــت؛ مــزود خدمــة التطبيقــات البرمجيــات؛ توفيــر برامــج عب
؛ توفيــر مرافــق علــى اإلنترنــت تمنــح المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل 
وتعديــل ومشــاركة الصــوت والفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة والنصــوص 
والرســومات والبيانــات ؛ توفيــر البرامــج والتطبيقــات إلدارة عاقــات العمــاء 
 (CRM)؛ الخدمــات العلميــة والتكنولوجيــة والبحــوث والتصميــم المتعلــق 
بهــا ؛ خدمــات التحليــل والبحــوث الصناعيــة؛ توفيــر برامــج لتســهيل 
وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات ؛ توفيــر برامــج لخدمــات جمــع 

ــة. ــات المالي ــات التبرع ــت وخدم ــر اإلنترن ــة عب ــات الخيري التبرع

(401)

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37827 العالمة التجارية رقم: 37827  

Class: 41 في الصنف: 41   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك
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Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Entertainment services; Photosharing and video sharing 
services; Electronic publishing services for others; En-
tertainment services, namely, facilitating interactive and 
multiplayer and single player game services for games 
played via the internet or communication networks; 
Providing online resources for software developers; Or-
ganizing contest and incentive award programs for soft-
ware developers; Publication of educational materials, 
namely, publishing of books, journals, newsletters, and 
electronic publications; Online journals, namely, we-
blogs (blogs) featuring user-defined content; Entertain-
ment services, namely, providing virtual reality games, 
interactive entertainment and virtual reality content; 
Providing online virtual reality games; Providing on-
line augmented reality games; Providing online mixed 
reality games; Educational services, namely, organizing 
and conducting conferences and seminars in the fields 
of artificial intelligence and the internet of things; Pro-
viding online games; Providing online game software; 
Entertainment services, namely, providing interactive 
games; Education; Providing of training; Sporting and 
cultural activities 

خدمــات الترفيــه؛ توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى قواعــد البيانــات عبــر 
ــطة  ــرّف بواس ــوى المع ــة بالمحت ــة الخاص ــة التفاعلي ــت واإللكتروني االنترن
المســتخدم ، ومحتــوى الطــرف الثالــث ، والصــور ، والفيديــو ، والمــواد 
ــام  ــال االهتم ــي مج ــة ف ــمعية البصري ــواد الس ــة ، والم ــمعية والبصري الس
العــام ؛ خدمــات مشــاركة الصــور ومشــاركة الفيديــو؛ خدمــات النشــر 
اإللكترونــي لآلخريــن ؛ نشــر المــواد التعليميــة ، أي نشــر الكتــب والمجــات 
ــت  ــى اإلنترن ــات عل ــة ؛ يومي ــورات اإللكتروني ــة والمنش ــائل اإلخباري والرس
 ،أي مدونــات الكترونيــة) مدونــات (تعــرض محتــوى محــدد مــن قبــل 
المســتخدم ؛ ترتيــب وعقــد المؤتمــرات التعليميــة ؛ تنظيــم المعــارض 
ــر  ــة؛  توفي ــر البرمجيــات لألغــراض التعليمي والفعاليــات فــي مجــال تطوي
قواعــد بيانــات حاســوبية وإلكترونيــة وعلــى اإلنترنــت فــي مجــال الترفيــه 
؛ خدمــات النشــر ، أي نشــر المنشــورات اإللكترونيــة لآلخريــن ؛ خدمــات 
الترفيــه ، وهــي توفيــر تســهيات عبــر اإلنترنــت لبــث المحتــوى الترفيهــي 
وبــث الفيديــو المباشــر لألحــداث الترفيهيــة ؛ توفيــر المعلومــات 
الترفيهيــة مــن الفهــارس وقواعــد بيانــات المعلومــات القابلــة للبحــث ، بمــا 
فــي ذلــك النصــوص والوثائــق اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات 
والصــور الفوتوغرافيــة والمعلومــات الســمعية البصريــة عبــر اإلنترنــت 
وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات التعليــم؛ توفيــر التدريــب؛ األنشــطة 
الرياضيــة والثقافيــة ؛ خدمــات ترفيهيــة وتعليميــة ، وهــي تقديــم أفــام 
غيــر قابلــة للتنزيــل وبرامــج تلفزيونيــة وبــث عبــر اإلنترنــت وأعمــال ســمعية 
بصريــة ووســائط متعــددة عبــر اإلنترنــت ، باإلضافــة إلــى المعلومــات 
والمراجعــات والتوصيــات المتعلقــة باألفــام والبرامــج التلفزيونيــة والبــث 

ــددة  ــائط المتع ــة والوس ــمعية والبصري ــائل الس ــت والوس ــر اإلنترن عب

(402)

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37828 العالمة التجارية رقم: 37828  

Class: 38 في الصنف: 38   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Photo sharing and video sharing services, namely, elec-
tronic transmission of digital photo files, videos and 
audio visual content among internet users; Telecommu-
nications; Providing access to computer, electronic and 
online databases; Telecommunications services, name-
ly, electronic transmission of data, messages, graphics, 
photographs, images, audio, video and information; 
Providing online forums for communication on topics 
of general interest; Providing online communications 
links which transfer mobile device and internet users 
to other local and global online locations; Facilitating 
access to third party websites or to other electronic third 
party content via a universal login; Providing online 
chat rooms, instant messaging services, and electron-
ic bulletin boards; Audio, text and video broadcasting 
services over the internet or other communications net-
works; Voice over internet protocol (VOIP) services; 
Telephony communication services; Providing access 
to computer databases in the field of social networking; 
Peer-to-peer photo sharing and data sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo files, 
graphics and audio content among internet users; Tele-
communications and peer-to-peer network computer 
services, namely, electronic transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Streaming and live 
streaming of video, audiovisual, and interactive audio-
visual content via the internet; Teleconferencing; Tele-
communication services, namely, data transmission and 
reception services via telecommunication networks; 
Mobile phone communication services; Web messag-
ing; Instant messaging services; Electronic exchange of 
voice, data, audio, video, text and graphics accessible 
via the internet and telecommunications networks 

خدمــات مشــاركة الصــور ومشــاركة الفيديــو ، أي اإلرســال اإللكترونــي 
ــمعي  ــي الس ــوى المرئ ــو والمحت ــع الفيدي ــة ومقاط ــور الرقمي ــات الص لملف
بيــن مســتخدمي اإلنترنــت ؛ االتصــاالت؛ توفيــر الوصــول قواعــد البيانــات 
الحاســوبية واإللكترونيــة وعبــر اإلنترنــت؛ خدمــات االتصــاالت الســلكية 
والاســلكية ، أي النقــل اإللكترونــي للوســائط اإللكترونيــة والبيانــات 
ــر  ــو والمعلومــات ؛ توفي والرســائل والرســومات والصــور والصــوت والفيدي
منتديــات عبــر اإلنترنــت للتواصــل حــول الموضوعــات ذات األهميــة العامــة 
؛ توفيــر روابــط االتصــاالت عبــر اإلنترنــت والتــي تنقــل مســتخدمي األجهــزة 
ــى اإلنترنــت ؛  ــة عل ــة وعالمي ــع أخــرى محلي ــى مواق ــة واإلنترنــت إل المحمول
تســهيل الوصــول إلــى مواقــع أطــراف ثالثــة أو إلــى محتــوى إلكترونــي آخــر 
مــن طــرف ثالــث عبــر تســجيل دخــول عالمــي ؛ توفيــر غــرف الدردشــة عبــر 
ــة؛  ــات اإللكتروني ــات اإلعان ــة ولوح ــات الفوري ــات المراس ــت وخدم اإلنترن
ــبكات  ــت وش ــر اإلنترن ــو عب ــة والفيدي ــة والنصي ــة الصوتي ــات اإلذاع خدم
  (VOIP)االتصــاالت األخــرى ؛ خدمــات الصــوت عبــر بروتوكــول اإلنترنــت
؛ خدمــات االتصــاالت الهاتفيــة ؛ توفيــر الوصــول إلــى قواعــد بيانــات 
الكمبيوتــر فــي مجــاالت الشــبكات االجتماعيــة والتعريــف االجتماعــي 
والمواعــدة ؛ خدمــات مشــاركة وتبــادل البيانــات والصــور بيــن األقــران،  
ــوى  ــومات والمحت ــة والرس ــور الرقمي ــات الص ــي لملف ــال اإللكترون أي اإلرس
الصوتــي بيــن مســتخدمي اإلنترنــت ؛ البــث والبــث المباشــر للفيديــو 
والمحتــوى الســمعي البصــري والمحتــوى الســمعي البصــري التفاعلــي عبــر 
اإلنترنــت ؛ عقــد المؤتمــرات عــن بعــد؛ خدمــات االتصــاالت ، وهــي خدمــات 
ــات اتصــاالت  ــر شــبكات االتصــاالت ؛ خدم ــات عب إرســال واســتقبال البيان
ــادل  ــة؛ التب ــات المراســلة الفوري ــب؛ خدم ــول؛ رســائل الوي الهاتــف المحم
ــومات  ــص والرس ــو والن ــوت والفيدي ــات والص ــوت والبيان ــي للص اإللكترون

ــت وشــبكات االتصــاالت  ــر اإلنترن التــي يمكــن الوصــول اليهــا عب

(403)

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37829 العالمة التجارية رقم: 37829  

Class: 36 في الصنف: 36   

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  
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Applicant for Correspondence:  3rd Floor, Ramallah 
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine. 

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Financial transaction processing services; Electronic 
processing and transmission of bill payment data for 
users of the internet and communications networks; 
Electronic funds transfer services; Credit card, debit 
card and gift card transaction processing services; Mer-
chant services, namely, payment transaction processing 
services; Providing electronic mobile payment services 
for others; Financial services; Payment processing ser-
vices; Financial transaction services; Facilitating and 
arranging for the financing and distribution of fund-
raising and donations; Online charitable fundraising 
services and financial donation services 

خدمــات معالجــة المعامــات الماليــة؛ معالجــة إلكترونيــة وإرســال بيانــات 
دفــع الفواتيــر لمســتخدمي اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات 
تحويــل األمــوال اإللكترونيــة؛ خدمــات معالجــة معامــات بطاقــات االئتمــان 
وبطاقــات الخصــم وبطاقــات الهدايــا؛  خدمــات التاجــر ، وهــي خدمــات 
معالجــة معامــات الدفــع ؛ توفيــر خدمــات الدفــع اإللكترونيــة بواســطة 
ــع؛  ــة؛ خدمــات معالجــة الدف ــن؛ الخدمــات المالي ــة لآلخري األجهــزة المحمول
خدمــات المعامــات الماليــة؛ تســهيل وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات 
والهبــات ؛ خدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة عبــر اإلنترنــت وخدمــات 

ــة.  ــات المالي التبرع

(403)

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37830 العالمة التجارية رقم37830  : 

Class: 35 في الصنف35   : 

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Marketing, advertising and promotion services; Pro-
vision of market research and information services; 
Promoting the goods and services of others via the in-
ternet and communication networks; Business and ad-
vertising services, namely, media planning and media 
buying for others; Consulting services in the fields of 
advertising and marketing; Facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via the 
internet and communication networks; Providing on-
line marketplaces for sellers of goods and/or services; 
Providing online facilities for connecting sellers with 
buyers; Business networking; Employment and recruit-
ing services; Advertising and information distribution 
services, namely,

توفيــر خدمــات أبحــاث الســوق والمعلومــات؛ الترويــج لســلع وخدمــات 
اآلخريــن عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات األعمــال واإلعــان،  
وهــي تخطيــط وســائل اإلعــام وشــراء وســائل اإلعــام لآلخريــن ؛ خدمــات 
األعمــال واإلعــان ، أي الخدمــات اإلعانيــة لتتبــع أداء اإلعانــات ، إلدارة 
ــاغ  ــة ، واإلب ــات اإلعاني ــل البيان ــات وتوزيعهــا وتقديمهــا ، وتحلي اإلعان
ــات ، وتحســين أداء اإلعانــات ؛ الخدمــات االستشــارية  عــن بيانــات اإلعان
فــي مجــاالت اإلعــان والتســويق؛ تســهيل تبــادل وبيــع منتجــات وخدمــات 
ــر  ــواق عب ــر أس ــاالت ؛ توفي ــبكات االتص ــت وش ــر اإلنترن ــة عب ــراف ثالث أط
ــت  ــر اإلنترن ــق عب ــر مراف ــات ؛ توفي ــلع و / أو الخدم ــن الس ــت لبائعي اإلنترن
لتوصيــل البائعيــن بالمشــترين ؛ الربــط الشــبكي لألعمــال التجاريــة؛ 
خدمــات التوظيــف واســتقطاب الموظفيــن؛ خدمــات اإلعــان وتوزيــع 
المعلومــات ، أي توفيــر مســاحة اإلعانــات المبوّبــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
ــة  ــات قابل ــد بيان ــت وقواع ــى اإلنترن ــات عل ــد بيان ــر قواع ــة ؛ توفي العالمي

ــة ؛ ــات المبوّب ــال اإلعان ــي مج ــت ف ــى اإلنترن للبحــث عل
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providing classified advertising space via the internet 
and communications networks; Providing online com-
puter databases and online searchable databases in the 
field of classifieds; Pre-paid gift card services, namely, 
issuing gift card certificates that may be redeemed for 
goods or services; Charitable services, namely, promot-
ing public awareness about charitable, philanthropic, 
volunteer, public and community service and humani-
tarian activities; Advertising via electronic media; Cus-
tomer relationship management; Advertising services; 
Dissemination of advertising for others via the internet 
and communication networks; Promoting the goods and 
services of others by means of distributing video adver-
tising on the internet and communication networks; Ad-
vertising services, namely, targeting and optimization 
of online advertising; Business management; Business 
administration, office functions; Business consultation 
regarding marketing and advertising activities; Media 
planning and media buying services; Brand consulting; 
Design of advertising materials for others 

خدمــات بطاقــات الهدايــا المدفوعــة مســبقًا ، أي إصــدار شــهادات بطاقــات 
ــات  ــات ؛ الخدم ــلع أو الخدم ــل الس ــتبدالها مقاب ــن اس ــي يمك ــا الت الهداي
الخيريــة ، أي تعزيــز الوعــي العــام بالخدمــات الخيريــة واإلنســانية 
والتطوعيــة والعامــة وخدمــة المجتمــع واألنشــطة اإلنســانية ؛ اإلعــان عبــر 
ــة؛ نشــر  ــات اإلعاني ــاء؛ الخدم ــات العم ــة ؛ إدارة عاق الوســائط اإللكتروني
اإلعــان لآلخريــن عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ الترويــج لســلع 
وخدمــات اآلخريــن عــن طريــق توزيــع إعانــات الفيديــو علــى اإلنترنــت 
وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات اإلعــان ، أي اســتهداف اإلعانــات علــى 
اإلنترنــت وتحســينها ؛ ادارة االعمــال التجاريــة؛ إدارة األعمــال ، وظائــف 
المكتــب ؛ استشــارات العامــة التجاريــة؛ تصميــم مــواد الدعايــة لآلخريــن؛ 
توفيــر أدلــة األعمــال التجاريــة عبــر اإلنترنــت تضــم الشــركات والمنتجــات 

ــن.  ــات اآلخري وخدم

(404)

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37831 العالمة التجارية رقم37831  : 

Class: 9 في الصنف9   : 

Applicant Name: Facebook, Inc  بإسم  : فيس بوك ،انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States of America

العنــوان 1601  : ويلــو رود مينلــو بــارك ،كاليفورنيــا،94025  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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

عنــوان التبليــغ :  إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Computer hardware; Software for social networking; 
Software development tools; Software for use as an 
application programming interface (API); Application 
programming interface (API) for use in building soft-
ware applications; Software for creating, managing, 
and interacting with an online community; Software 
for creating, editing, uploading, downloading, access-
ing, viewing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, annotating, indicating sentiment 
about, commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media

أجــزاء الكمبيوتــر؛ برنامــج للتواصــل االجتماعــي؛ أدوات تطويــر البرمجيــات؛ 
برنامــج لاســتخدام كواجهــة برمجــة تطبيــق (API) ؛ واجهــة برمجــة 
التطبيقــات (API) لاســتخدام فــي بنــاء تطبيقــات البرامــج ؛ واجهــة برمجــة 
التطبيقــات (API) للبرمجيــات التــي تســهل الخدمــات عبــر اإلنترنــت 
للتواصــل االجتماعــي واســترجاع البيانــات وتحميلهــا وتنزيلهــا والوصــول 
إليهــا وإدارتهــا ؛ برنامــج إلنشــاء وإدارة والتفاعــل مــع مجتمــع عبــر اإلنترنــت 
؛ برنامــج لتنظيــم األحــداث؛ برامــج إلنشــاء أو تعديــل أو تحميــل أو تنزيــل 
أو الوصــول أو  االطــاع علــى أو نشــر أو عــرض أو اإلشــارة الــى أو التدويــن أو 
البــث أو الربــط أو التعليــق أو توحــي علــى المشــاعر علــى أو التعليــق علــى 
أو تضميــن أو إرســال و مشــاركة أو بغيــر ذلــك توفيــر اإلعــام اإللكترونــي أو 

معلومــات إلكترونيــة أخــرى عبــر شــبكات اإلنترنــت واالتصــاالت ؛
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or information via computer the internet and communi-
cation networks; Software for modifying and enabling 
transmission of images, audio, audio visual and video 
content and data; Software for modifying photographs, 
images and audio, video, and audio-visual content with 
photographic filters and augmented reality (AR) effects, 
namely,  graphics, animations, text, drawings, geotags, 
metadata tags, hyperlinks; Software for the collection, 
editing, organizing, modifying, transmission, stor-
age and sharing of data and information; Download-
able e-commerce computer software to allow users 
to perform electronic transactions via the internet and 
communication networks; Software for sending and 
receiving electronic message alerts, notifications and 
reminders; Search engine software; Virtual reality game 
software; Augmented reality game software; Mixed re-
ality game software; Electronic game software; Video 
game software; Software for integrating electronic data 
with real world environments for the purposes of en-
tertainment, education, gaming, communicating, and 
social networking; Software for converting natural 
language into machine-executable commands; Soft-
ware, namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; Personal 
assistant software; Social assistant software; Software 
for mapping services; Software for planning activities 
and making recommendations; Software for social and 
destination mapping; Software for making reserva-
tions and bookings; Software for ordering and/or pur-
chasing goods and services; Location-aware software 
for searching, determining and sharing the locations; 
Software for wireless content, data and information de-
livery; Software, namely, an application providing so-
cial networking functionalities; Software for creating, 
managing and accessing groups within virtual commu-
nities; Software for facilitating interaction and commu-
nication between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; Software for viewing and interacting with a 
feed of images, audio, audio-visual and video content 
and associated text and data; Application programming 
interface (API) for use in developing AI (artificial in-
telligence) platforms; Software for organizing events; 
Computer software; Computer software for sending and 
receiving electronic messages, graphics, images, audio 
and audio visual content via computer the internet and 
communication networks; Software for processing 
images, graphics, audio, video, and text; Software for 
managing social networking content, interacting with a 
virtual community, and transmission of images, audio, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, comments, advertisements, media 
advertising communications and information; Software 
for use in customer relationship management (CRM); 
Messaging software

برنامــج لتعديــل وتمكيــن إرســال الصــور والمحتــوى الســمعي البصــري 
ومحتــوى الفيديــو ؛ برنامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــور 
والصــوت والفيديــو والمحتــوى الســمعي البصــري مــع مرشــحات 
فوتوغرافيــة وتأثيــرات الواقــع المعــزز ، (AR) أي الرســومات والرســوم 
المتحركــة والنصــوص والرســومات واألعــام الجغرافيــة وعامــات البيانــات 
الوصفيــة واالرتباطــات التشــعبية ؛ برامــج لجمــع البيانــات والمعلومــات 
وإدارتهــا وتحريرهــا وتنظيمهــا وتعديلهــا وإرســالها ومشــاركتها 
وتخزينهــا ؛ برامــج التجــارة اإللكترونيــة القابلــة للتنزيــل للســماح 
للمســتخدمين بإجــراء معامــات األعمــال اإللكترونيــة عبــر شــبكات 
الكمبيوتــر واالتصــاالت العالميــة ؛ برنامــج إلرســال تنبيهــات الرســائل 
اإللكترونيــة واإلشــعارات ورســائل التذكيــر ؛ برنامــج محــرك البحــث ؛ 
بطاقــات هدايــا مشــفرة مغناطيســيا ؛ برامــج لاســتخدام فــي إنشــاء 
إعانــات اآلخريــن وإدارتهــا وقياســها ونشــرها ؛ خــادم اإلعانــات ، أي 
خــادم كمبيوتــر لتخزيــن اإلعانــات وإيصــال اإلعانــات إلــى مواقــع الويــب ؛ 
برامــج لتمكيــن تطويــر وتقييــم واختبــار وصيانــة تطبيقــات برامــج الهاتــف 
المحمــول ألجهــزة االتصــاالت اإللكترونيــة المحمولــة ، أي الهواتــف 
ــزة  ــة وأجه ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــة ، وأجه ــف الذكي ــة ، والهوات المحمول
ــة  ــر قابل ــى أوام ــة إل ــة الطبيعي ــل اللغ ــج لتحوي ــة ؛ برنام ــر اللوحي الكمبيوت
للتنفيــذ آلــيًا ؛ البرمجيــات ، أي واجهــة تفســيريه لتســهيل التفاعــل بيــن 
ــي  ــاعد اجتماع ــج مس ــخصي ؛ برنام ــاعد الش ــج المس ــر واآلالت ؛ برنام البش
ــم  ــطة وتقدي ــط األنش ــج لتخطي ــط ؛ برنام ــم الخرائ ــات رس ــج لخدم ؛ برنام
التوصيــات ؛ برنامــج لرســم الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ برنامــج إلجــراء 
ــج إدراك  ــات ؛ برنام ــب و / أو شــراء الســلع والخدم ــج الطل والحجــوزات ؛ برام
حســب الموقــع للبحــث عــن المواقــع وتحديدهــا ومشــاركتها ؛ برنامــج 
توصيــل للمحتــوى الاســلكي والبيانــات والمعلومــات ؛ برامــج لتمكيــن 
الوصــول إلــى الوســائط اإللكترونيــة والمعلومــات وعرضهــا وتحريرهــا 
وربطهــا ومشــاركتها وتقديمهــا عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت 
ــج  ــة ؛ برنام ــبكات االجتماعي ــف الش ــر وظائ ــق يوف ــات ، أي تطبي ؛ البرمجي
ــة  ــات االفتراضي ــل المجتمع ــات داخ ــى مجموع ــول إل ــاء وإدارة والوص إلنش
؛ برنامــج للبحــث والتنبيــه علــى أســاس الموقــع ؛ برنامــج للبحــث وتحديــد 
فــرص العمــل ؛ برنامــج لتحديــد والســماح للمســتخدمين باالتصــال بممثلي 
ــات عــن  ــر معلوم ــج يوف ــر ســوقًا افتراضــيًا ؛ برنام ــج يوف ــة ؛ برنام الحكوم
الطقــس علــى أســاس الموقــع ؛ البرامــج التــي تقــدم ، أو تربــط إلــى ، أو 
تبــث األخبــار أو معلومــات األحــداث الحاليــة ؛ برنامــج لعــرض والتفاعــل مــع 
تغذيــة مــن الصــور والصــوت والمحتويــات الســمعية والبصريــة والفيديــو 
والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا ؛ برنامــج للعثــور علــى ناشــري 
ــاء وإدارة  ــج إلنش ــوى ؛ برنام ــي المحت ــتراك ف ــوى ، واالش ــوى والمحت المحت
صفحــات وســائط التواصــل االجتماعيــة وحســابات المســتخدمين؛ برنامــج 
يتيــح لألفــراد والمجموعــات والشــركات والعامــات التجاريــة إنشــاء حضــور 
عبــر اإلنترنــت والحفــاظ عليــه ألغــراض تســويقية ؛ برنامــج للمعلنيــن 
للتواصــل والتفاعــل مــع المجتمعــات عبــر اإلنترنــت ؛ برنامــج لبــث محتــوى 
ترفيــه الوســائط المتعــددة ؛ برنامــج لتنظيــم األحــداث ؛ برامــج الكمبيوتــر؛ 
برامــج إلرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة والتنبيهــات واإلشــعارات 
والتذكيــرات والرســومات والصــور والصــوت والمحتــوى الســمعي البصــري 
عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ برنامــج لمعالجــة الصــور والرســومات 
والصــوت والفيديــو والنــص ؛ برامــج إلدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة 
ــوى  ــوت والمحت ــور ، والص ــل الص ــي ، ونق ــع افتراض ــع مجتم ــل م  ،والتفاع
الســمعي البصــري والفيديــو ، والصــور ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص،  
والرســائل ، والتعليقــات ، واإلعانــات ، ومعلومــات ووســائل اتصــال وســائل 
اإلعــام ؛ برنامــج لاســتخدام فــي إدارة عاقــات العمــاء (CRM) ؛ برامــج 
المراســلة ؛ برنامــج لتســهيل وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات 
؛ برامــج لخدمــات جمــع التبرعــات الخيريــة وخدمــات التبرعــات الماليــة عبــر 

ــت. اإلنترن
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Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37832 العالمة التجارية رقم: 37832  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم  : ال ســي وايكيكــي ماجازاجيليــك هيزميتليــرى تيجاريــت 
انونيــم شــيركيتي 

Applicant Address :Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

العنــوان  : ايفريــن ماهاليســى ،جولبهــار جاديســى ،نــو96: 
باجســيار - اســطنبول / تركيــا  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made 
leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, 
dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, 
jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; clothing for sports (for exclusive use 
for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, 
coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, 
brassieres, briefs, pants; socks; footwear, namely shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, 
walking boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe 
parts, namely heelpieces, insoles for footwear, footwear 
uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports caps, 
hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts (cloth-
ing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, neckties, ties, suspender belts 

المابــس والمعنــى بهــا البنطلونــات وجاكيتــات والمعاطــف الخارجيــة 
والمعاطــف والتنانيــر والبــدالت والبلــوزات جيرســي والصدريــات والقمصــان 
وبطانــة المابــس الجلديــة الجاهــزة) أجــزاء مــن المابــس (والقمصــان 
نصــف كــم والبلــوزات والفســاتين وشــورتات البرمــودا والشــورتات 
والســروال والبيجامــات والبلوفــرات والجينــز والمابــس فضفاضــة 
والمابــس المطــر والمابــس البحــر وبــدالت االســتحمام وبــدالت الســباحة؛ 
مابــس رياضيــة) لاســتخدام الحصــري للرياضــة ،(مابــس لألطفــال 
والمعنــى بهــا القمصــان والســراويل والمعاطــف والفســاتين؛ المابــس 
الداخليــة والمعنــى بهــا البوكســرات) ســراويل الماكمــة (وحمــاالت الصــدر 
ــى بهــا  ــة والســراويل؛ الجــوارب؛ ألبســة القــدم والمعن والســراويل تحتاني
ــاء  ــة للم ــة المقاوم ــادل واألحذي ــة العظــام والصن ــة باســتثناء أحذي األحذي
وأحذيــة المشــي واالبــواط واألحذيــة الرياضيــة والنعــال أو شباشــب؛ أجــزاء 
األحذيــة والمعنــى بهــا الكعــوب والنعــال لألحذيــة وجــوه األحذيــة؛ أغطيــة 
الــرأس والمعنــى بهــا قبعــات وقبعــات بحجــم الجمجمــة وقبعــات رياضيــة 
والطواقــي والبريهــات؛ قفــازات) مابــس ،(جــوارب طويلــة ،أحزمــة) مابــس،( 
القميصــول) ســترة نســوية ،(عبــاءات ،أوشــحة ،أوشــحة رقبــة ،شــاالت، 

ــورب  ــون او الج ــة البنطل ــة حمال ــات ،أحزم ــق ،ربط ــات عن ــواق ،ربط أط

(406)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37833 العالمة التجارية رقم: 37833  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم  : ال ســي وايكيكــي ماجازاجيليــك هيزميتليــرى تيجاريــت 
انونيــم شــيركيتي 

Applicant Address :Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

العنــوان  : ايفريــن ماهاليســى ،جولبهــار جاديســى ،نــو96: 
باجســيار - اســطنبول / تركيــا  
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; business management; business administra-
tion; office functions; the bringing together, for the ben-
efit of others, of a variety of goods, namely, bleaching 
and cleaning preparations, detergents other than for use 
in manufacturing operations and for medical purposes, 
laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents, perfumery, non-med-
icated cosmetics, fragrances, deodorants for personal use 
and animals, soaps, dental care preparations, dentifrices, 
denture polishes, tooth whitening preparations, mouth 
washes, not for medical purposes, abrasive preparations, 
emery cloth, sandpaper, pumice stone, abrasive pastes, 
polishing preparations for leather, vinyl, metal and wood, 
polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing, unworked or semi-worked leather and 
animal skins, imitations of leather, stout leather, leath-
er used for linings, goods made of leather, imitations of 
leather or other materials, designed for carrying items, 
bags, wallets, boxes and trunks made of leather or stout 
leather, key cases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, 
parasols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, 
saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), clothing, 
namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, 
jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings 
(parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, ber-
muda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, track-
suits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming 
suits, clothing for sports (for exclusive use for sports), 
clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses, 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, 
pants, socks; footwear, namely shoes excluding ortho-
pedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, 
booties, sporting shoes, slippers, shoe parts, namely 
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers, head-
gear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets, 
gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, 
sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, 
ties, suspender belts, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, by means of 
electronic media or through mail order catalogues 

خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل النشــاط 
ــر  ــح الغي ــع لصال ــع تشــكيلة واســعة مــن البضائ ــات تجمي ــي؛ خدم المكتب
والمعنــى بهــا مســتحضرات التبييــض والتنظيــف والمنظفــات غيــر 
ــيل  ــض الغس ــة ومبي ــراض طبي ــع وألغ ــات التصني ــي عملي ــتخدمة ف المس
ومــواد تلطيــف المابــس الســتخدام الغســيل ومزيــات البقــع ومنظفــات 
ــر  ــة و عبي ــر طيب ــل غي ــتحضرات التجمي ــور ومس ــون و العط ــالة الصح غس
ــات  ــخصي والحيوان ــتخدام الش ــة لاس ــح الكريه ــات الروائ ــور و مزي العط
والصابــون ومســتحضرات العنايــة باألســنان ومعاجيــن األســنان ومــواد 
تلميــع األســنان ومســتحضرات تبييــض األســنان وغســول الفــم ليــس 
لألغــراض الطبيــة والمســتحضرات الكشــط و قمــاش صنفــرة و ورق زجــاج 
وحجــر الخفــاف والمعاجيــن الكاشــطة ومســتحضرات تلميــع للجلــود 
والفينيــل والمعــادن والخشــب وملمعــات وكريمــات للجلــود والفينيــل 
والمعــادن والخشــب والشــمع لتلميــع والجلــود والجلــود الحيوانيــة غيــر 
ــود الســميك المقــوى  المشــغولة أو شــبه المشــغولة وتقليــد الجلــد والجل
والجلــود المســتخدمة فــي البطانــات والبضائــع المصنوعــة مــن الجلــد 
أو تقليــد الجلــد أو مــواد أخــرى مصممــة لحمــل و حقائــب ومحافــظ 
وصناديــق وحقائــب جلديــة مصنوعــة مــن الجلــد و حقائــب المفاتيــح 
وصناديــق) األمتعــة (وحقائــب الســفر والمظــات والشماســي و المظــات 
الشمســية وعصــي المشــي والســياط وأطقــم تســخير الحصــان والســروج 
ومداســات ركــوب الســروج واألحزمــة جلديــة) ســروج (والمابــس والمعنــى 
ــات وجاكيتــات والمعاطــف الخارجيــة والمعاطــف والتنانيــر  بهــا البنطلون
والبــدالت والبلــوزات جيرســي والصدريــات والقمصــان وبطانــة المابــس 
الجلديــة الجاهــزة) أجــزاء مــن المابــس (والقمصــان نصــف كــم والبلــوزات 
والفســاتين وشــورتات البرمــودا والشــورتات والســروال والبيجامــات 
والبلوفــرات والجينــز والمابــس فضفاضــة والمابــس المطــر والمابــس 
البحــر وبــدالت االســتحمام وبــدالت الســباحة و مابــس رياضية) لاســتخدام 
الحصــري للرياضــة (ومابــس لألطفــال والمعنــى بهــا القمصــان والســراويل 
ــى بهــا البوكســرات  ــة والمعن والمعاطــف والفســاتين و المابــس الداخلي
)ســراويل الماكمــة (وحمــاالت الصــدر والســراويل تحتانيــة والســراويل و 
الجــوارب و ألبســة القــدم والمعنــى بهــا األحذيــة باســتثناء أحذيــة العظــام 
والصنــادل واألحذيــة المقاومــة للمــاء وأحذيــة المشــي واالبــواط واألحذيــة 
ــى بهــا الكعــوب  ــة والمعن ــزاء األحذي ــة والنعــال أو شباشــب و أج الرياضي
والنعــال لألحذيــة وجــوه األحذيــة و أغطيــة الــرأس والمعنــى بهــا قبعــات 
وقبعــات بحجــم الجمجمــة وقبعــات رياضيــة والطواقــي والبريهــات و 
قفــازات) مابــس (وجــوارب طويلــة وأحزمــة) مابــس (والقميصــول) ســترة 
نســوية (وعبــاءات وأوشــحة وأوشــحة رقبــة وشــاالت وأطــواق وربطــات عنــق 
وربطــات و أحزمــة حمالــة البنطلــون او الجــورب وذلــك لتمكيــن الزبائــن مــن 
معاينتهــا بشــكل مائــم ومريــح وشــرائها وقــد تقــدم مثــل هــذه الخدمــات 
مــن خــال متاجــر البيــع بالتجزئــة أو أســواق البيــع بالجملــة أو بواســطة 

ــر  ــد المباش ــر البري ــب عب ــات الطل ــة أو كتالوج ــاط اإللكتروني األوس

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(407)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37835 العالمة التجارية رقم: 37835  
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Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم  : ال ســي وايكيكــي ماجازاجيليــك هيزميتليــرى تيجاريــت 
انونيــم شــيركيتي 

Applicant Address :Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

العنــوان  : ايفريــن ماهاليســى ،جولبهــار جاديســى ،نــو96: 
باجســيار - اســطنبول / تركيــا  

Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh / 
Biet-Sahour P.O.Box 182 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور - ص.ب182  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothing,  namely,  trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made 
leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, 
dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, 
jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; clothing for sports (for exclusive use 
for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, 
coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, 
brassieres, briefs, pants; socks; footwear, namely shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, 
walking boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe 
parts, namely heelpieces, insoles for footwear, footwear 
uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports caps, 
hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts (cloth-
ing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars,  neckties, ties, suspender belts 

المابــس والمعنــى بهــا البنطلونــات وجاكيتــات والمعاطــف الخارجيــة 
والمعاطــف والتنانيــر والبــدالت والبلــوزات جيرســي والصدريــات والقمصــان 
وبطانــة المابــس الجلديــة الجاهــزة) أجــزاء مــن المابــس (والقمصــان 
نصــف كــم والبلــوزات والفســاتين وشــورتات البرمــودا والشــورتات 
والســروال والبيجامــات والبلوفــرات والجينــز والمابــس فضفاضــة 
والمابــس المطــر والمابــس البحــر وبــدالت االســتحمام وبــدالت الســباحة؛ 
مابــس رياضيــة) لاســتخدام الحصــري للرياضــة ،(مابــس لألطفــال 
والمعنــى بهــا القمصــان والســراويل والمعاطــف والفســاتين؛ المابــس 
الداخليــة والمعنــى بهــا البوكســرات) ســراويل الماكمــة (وحمــاالت الصــدر 
ــى بهــا  ــة والســراويل؛ الجــوارب؛ ألبســة القــدم والمعن والســراويل تحتاني
ــاء  ــة للم ــة المقاوم ــادل واألحذي ــة العظــام والصن ــة باســتثناء أحذي األحذي
وأحذيــة المشــي واالبــواط واألحذيــة الرياضيــة والنعــال أو شباشــب؛ أجــزاء 
األحذيــة والمعنــى بهــا الكعــوب والنعــال لألحذيــة وجــوه األحذيــة؛ أغطيــة 
الــرأس والمعنــى بهــا قبعــات وقبعــات بحجــم الجمجمــة وقبعــات رياضيــة 
والطواقــي والبريهــات؛ قفــازات) مابــس ،(جــوارب طويلــة ،أحزمــة) مابــس،( 
القميصــول) ســترة نســوية ،(عبــاءات ،أوشــحة ،أوشــحة رقبــة ،شــاالت، 

ــورب  ــون او الج ــة البنطل ــة حمال ــات ،أحزم ــق ،ربط ــات عن ــواق ،ربط أط

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(408)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37837 العالمة التجارية رقم: 37837  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبــات ، اجهــزة النقــل البــري؛ الســيارات؛ قطــع وتجهيــزات 
المركبــات 
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(409)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37838 العالمة التجارية رقم: 37838  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(410)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37839 العالمة التجارية رقم: 37839  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

(411)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37840 العالمة التجارية رقم: 37840  
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Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(412)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37841 العالمة التجارية رقم: 37841  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

(413)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37842 العالمة التجارية رقم: 37842  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  
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Applicant for Correspondence:  Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property - TMP Agents Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(414)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37843 العالمة التجارية رقم: 37843  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(415)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37844 العالمة التجارية رقم: 37844  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
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Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العامــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  الوصفيــة واألرقــام 
ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العامــة

(416)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37845 العالمة التجارية رقم: 37845  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 

(417)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37846 العالمة التجارية رقم: 37846  

Class: 12 في الصنف: 12   

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم  : سيات ,اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

العنــوان  : اوتوفيــا ايــه ,2-كــي ام 08760 ,585 .مارتوريــل, 
برشــلونة ,اســبانيا  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبات ، اجهزة النقل البري؛ السيارات؛ قطع وتجهيزات المركبات 
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(418)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37847 العالمة التجارية رقم: 37847  

Class: 6 في الصنف: 6   

Applicant Name: SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.    .بإسم  : سوزهاو دايك ماشينيري كو ,.ال تي دي

Applicant Address :No. 45 Songbei Road, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

العنــوان  : نــو 45 .ســونغبي رود ,ســوزهاو انداســتريال بــارك, 
ســوزهاو ســيتي ,جيانغســو بروفينــس ,الصيــن  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

unwrought or semi-wrought common metals; pipes 
of metal; sleeves [metal hardware]; fittings of metal 
for  building; railway material of metal; bands of met-
al for tying-up purposes; clips of metal for cables and 
pipes;  small hardware of metal; buckles of common 
metal [hardware]; nails; fittings of metal for furniture; 
non- electric door bells of metal; locks of metal, other 
than electric; padlocks; keys of metal; safes [strong 
boxes];  vice claws of metal; tool chests of metal, emp-
ty; labels of metal; bells for animals; rods of metal for 
welding;  anchors; identification bracelets of metal; 
weather- or wind-vanes of metal; tree protectors of 
metal; traps for  wild animals; works of art of common 
metal; iron ores; monuments of metal; angle irons of 
metal; props of  metal; elbows of metal for pipes; junc-
tions of metal for pipes; valves of metal, other than 
parts of machines;  reinforcing materials of metal for 
pipes; collars of metal for fastening pipes; staircases 
of metal; buildings,  transportable, of metal; fences of 
metal; building materials of metal; scaffolding of metal; 
steel wire; ropes of  metal; wall plugs of metal; screws 
of metal; hinges of metal; hooks [metal hardware]; pul-
leys of metal, other  than for machines 

المعــادن الغيــر نفيســة الغيــر مشــغولة او نصــف مشــغولة؛ أنابيــب مــن 
ــواد  ــي؛ م ــة للمبان ــزات معدني ــة[؛ تجهي المعــدن؛ أغلفــة] خــردوات معدني
ــابك  ــط؛  مش ــراض الرب ــة ألغ ــرطة معدني ــة؛ اش ــكك الحديدي ــة للس معدني
معدنيــة للكبــات والمواســير؛ خــردوات معدنيــة صغيــرة؛ أبازيــم مــن 
معــادن غيــر نفيســة] خــردوات[؛ مســامير؛ تجهيــزات معدنيــة لألثــاث؛ 
أجــراس ابــواب غيــر معدنيــة وغيــر كهربائيــة؛ أقفــال  معدنيــة غيــر 
كهربائيــة؛ أقفــال ذات حلقــات؛ مفاتيــح معدنيــة؛ خزائــن حفــظ الوثائــق 
واألشــياء الثمينــة] خزائــن متينــة[؛ مخالــب معدنيــة للمــازم؛ علــب معدنيــة 
لــألدوات ،فارغــة؛ رقــع معدنيــة؛ اجــراس  للحيوانــات؛ قضبــان معدنيــة 
للحــام؛ مراســي؛ أســاور معدنيــة لتحديــد الهويــة؛ زعانــف معدنيــة لبيــان 
اتجــاه الريــاح؛ واقيــات معدنيــة لألشــجار؛ مصائــد للحيوانــات البريــة؛ 
أشــغال فنيــة مــن معــادن غيــر  نفيســة؛ خامــات حديديــة؛ نصــب تذكاريــة 
معدنيــة؛ دعامــات زاويــة معدنيــة؛ مســاند معدنيــة؛ وصــات مرفقيــة 
معدنيــة للمواســير؛ وصــات معدنيــة للمواســير؛ صمامــات معدنيــة، 
ــزاء  اآلالت؛ مــواد تقويــة معدنيــة للمواســير؛ أطــواق معدنيــة  بخــاف أج
لربــط المواســير؛ ســالم معدنيــة؛ مبانــي متنقلــة معدنيــة؛ ســياجات 
ــال  معدنيــة؛ مــواد بنــاء معدنيــة؛ ســقاالت معدنيــة؛ اســاك فوالذيــة؛ حب
ــة؛  ــة؛ مفصــات معدني ــة؛ براغــي معدني ــة معدني ــر جداري ــة؛  خوابي معدني
كابــات] خــردوات معدنيــة[؛ بكــرات معدنيــة] بخــاف المســتخدمة لــآلالت[  

(419)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37848 العالمة التجارية رقم: 37848  

Class: 11 في الصنف: 11   

Applicant Name: SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.    .بإسم  : سوزهاو دايك ماشينيري كو ,.ال تي دي
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Applicant Address :No. 45 Songbei Road, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

العنــوان  : نــو 45 .ســونغبي رود ,ســوزهاو انداســتريال بــارك, 
ســوزهاو ســيتي ,جيانغســو بروفينــس ,الصيــن  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Electric lamps; lighting apparatus and installations; sun 
lamps tube; lights for vehicles; germicidal lamps for  pu-
rifying air; curling lamps; oil lamps; cooking apparatus 
and installations; lava rocks for use in barbecue  grills; 
cooling appliances and installations; air purifying appa-
ratus and machines; fans [air-conditioning];  electric hair 
dryers; electric heating apparatus; fog machines; taps; 
pipes [parts of sanitary installations];  automatic watering 
installations; bath installations; sanitary apparatus and 
installations; water purification  installations; electric ra-
diators; lighters; polymerisation installations; light bulbs; 
searchlights; electric torches;  refrigerating appliances 
and installations; air-conditioning installations; water pu-
rifying apparatus and  machines; pocket warmers 

مصابيــح كهربائيــة؛ أجهــزة ومنشــآت لإلضائــة؛ انبــوب المصابيــح 
ــة الهــواء؛  ــدة للجراثيــم لتنقي ــات؛ مصابيــح مبي الشمســية؛ اضــواء للمركب
ــارة  ــة؛ أجهــزة ومعــدات طهــو؛  حج ــح زيتي ــد الشــعر؛ مصابي ــات تجعي لمب
بركانيــة تســتخدم فــي الشــوايات؛ أدوات ومنشــآت تبريــد؛ أجهــزة ومكنــات 
تنقيــة الهــواء؛ مــراوح] لتكييــف الهــواء[؛ مجففــات شــعر كهربائيــة؛ 
اجهــزة تســخين كهربائيــة؛ آالت الضبــاب؛  حنفيــات؛ مواســير] أجــزاء مــن 
تمديــدات صحيــة[؛ منشــآت ري آليــة؛ معــدات للحمــام؛ أجهــزة وتمديــدات 
صحيــة؛ منشــآت تنقيــة المــاء؛ مشــعات حراريــة كهربائيــة؛ قداحــات 
)والعــات(؛ منشــآت  بلمــرة؛ بصيــات مصابيــح؛ أضــواء كاشــفة؛ مصابيــح 
كهربائيــة؛ أجهــزة ومنشــآت تبريــد؛ منشــآت تكييــف الهــواء؛ أجهــزة وآالت 

ــب  ــات جي ــاه؛ دفاي ــة المي لتنقي

(420)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37849 العالمة التجارية رقم: 37849  

Class: 21 في الصنف: 21   

Applicant Name: SUZHOU DAKE MACHINERY 
CO., LTD.  

بإسم  : سوزهاو دايك ماشينيري كو ,.ال تي دي.  

Applicant Address :No. 45 Songbei Road, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

العنــوان  : نــو 45 .ســونغبي رود ,ســوزهاو انداســتريال بــارك, 
ســوزهاو ســيتي ,جيانغســو بروفينــس ,الصيــن  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Glass bowls; containers for household or kitchen use; 
ceramics for household purposes; works of art of  por-
celain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; toi-
let utensils; brushes; toothbrushes; drinking troughs; 
 indoor aquaria; insect traps; drinking vessels; cosmet-
ic utensils; thermally insulated containers for food; 
 cleaning instruments, hand-operated; gardening gloves; 
glass, unworked or semi-worked, except building glass; 
 mops; mop wringer buckets; watering cans; dustbins; 
steel wool for cleaning 

زبديــات زجاجيــة؛ أوعيــة لإلســتعمال المنزلــي أو للمطبــخ؛ خزفيــات 
لألغــراض المنزليــة؛ تحــف فنيــة مــن الخــزف الصينــي أو الفخــار أو الزجــاج؛ 
أوانــي تواليــت؛ فراشــي؛ فراشــي أســنان؛ أحــواض شــرب؛  أحــواض داخليــة 
ــل؛  ــة؛ مصائــد حشــرات؛ أوعيــة شــرب؛ أدوات تجمي ــاء المائي لتربيــة األحي
أوعيــة معزولــة حراريــا لألطعمــة؛ أدوات تنظيــف يدويــة؛ قفــازات ألعمــال 
الحدائــق؛ زجــاج غيــر مشــغول أو شــبه  مشــغول ،باســتثناء زجــاج المبانــي؛ 
مماســح؛ دالء لعصــر المماســح؛ أوعيــة لــرش الميــاه؛ صناديــق نفايــات؛ 

ســلك جلــي للتنظيــف 



304 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

(421)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37850 العالمة التجارية رقم: 37850  

Class: 35 في الصنف: 35   

Applicant Name: SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.    .بإسم  : سوزهاو دايك ماشينيري كو ,.ال تي دي

Applicant Address :No. 45 Songbei Road, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

العنــوان  : نــو 45 .ســونغبي رود ,ســوزهاو انداســتريال بــارك, 
ســوزهاو ســيتي ,جيانغســو بروفينــس ,الصيــن  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Advertising; online advertising on a computer network; 
business management assistance; organization of  exhi-
bitions for commercial or advertising purposes; com-
mercial administration of the licensing of the goods  and 
services of others; import-export agency services; sales 
promotion for others; procurement services for  others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
personnel management consultancy; relocation  services 
for businesses; systemization of information into com-
puter databases; office machines and  equipment rental; 
book-keeping; rental of vending machines; sponsorship 
search; rental of sales stands; retail  services for pharma-
ceutical, veterinary and sanitary preparations and med-
ical supplies; wholesale services for  pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical sup-
plies; employment agency; Commercial  information 
agency services; marketing; provision of an online mar-
ketplace for buyers and sellers of goods  and services 

خدمــات الدعايــة واالعــان؛ االعــان والدعايــة المباشــرة علــى شــبكات 
الكمبيوتــر؛ المســاعدة فــي ادارة االعمــال؛ تنظيــم المعــارض لغايــات 
تجاريــة او إعانيــة؛ اإلدارة التجاريــة لترخيــص الســلع  والخدمــات الخاصــة 
بآخريــن؛ خدمــات وكاالت االســتيراد والتصديــر؛ ترويــج المبيعــات 
]لآلخريــن[؛ خدمــات الشــراء لآلخريــن] شــراء الســلع والخدمــات لألعمــال 
األخــرى[؛ إستشــارات إدارة شــؤون  الموظفيــن؛ خدمــات نقــل األعمــال؛ 
تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر؛ تأجيــر اآلالت والمعــدات 
ــتئجار  ــاالت؛ اس ــث الكف ــع؛ بح ــر آالت البي ــر؛ تأجي ــك الدفات ــة؛ مس المكتبي
مواقــف البيــع؛  خدمــات بيــع التجزئــة للمســتحضرات الصيدالنيــة 
والبيطريــة والصحيــة واللــوازم الطبيــة؛ خدمــات بيــع الجملــة للمســتحضرات 
الصيدالنيــة والبيطريــة والصحيــة واللــوازم الطبيــة؛ وكاالت التوظيــف؛ 
 خدمــات وكاالت المعلومــات التجاريــة؛ التســويق؛ توفيــر ســوق عبــر 

اإلنترنــت للمشــترين والبائعيــن للســلع والخدمــات 

(422)

 

Date :23/02/2020 التاريخ: 2020/02/23 

Trademark No.:37854 العالمة التجارية رقم: 37854  

Class: 30 في الصنف: 30   
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Applicant Name: Al Babtain Biscuit Manufacturing 
&amp; Foodstuff Co. Ltd.  

بإســم  : شــركة البابطيــن لصناعــة البســكويت والمــواد الغذائيــة 
المحــدودة 

Applicant Address :Second Industrial City, P.O. Box 
42759, Riyadh, 11551, Saudi Arabia 

العنــوان  : المدينــة الصناعيــة الثانيــة ، ص.ب ، 42759 .الريــاض 
 ، 11551المملكــة العربيــة الســعودية  

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

عنــوان التبليــغ :  ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي 
اجنتــس لمتــد - ص ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Macaroni  and pasta  المعكرونة والباستا

(423)

 

Date :24/02/2020 التاريخ: 2020/02/24 

Trademark No.:37864 العالمة التجارية رقم: 37864  

Class: 25 في الصنف: 25   

Applicant Name: Sami Yousef Qasem Badran بإسم  : سامي يوسف قاسم بدران 

Applicant Address :Tulkarem,Nozha Street,Beside 
Masah Sweet 0568448814   

العنــوان  : طولكرم-شــارع النزهة-بجانــب حلويــات الماســة 
    0568448814

Applicant for Correspondence:  Tulkarem,Nozha 
Street,Beside Masah Sweet 0568448814

ــات الماســة  ــب حلوي ــغ :  طولكرم-شــارع النزهة-بجان ــوان التبلي عن
0568448814 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Clothes المابس

(424)

 

Date :24/02/2020 التاريخ: 2020/02/24 

Trademark No.:37865 العالمة التجارية رقم: 37865  

Class: 3 في الصنف: 3   

Applicant Name: Al hathnawi trade and investment 
company

بإسم  : شركة الحثناوي للتجارة العامة

Applicant Address :jenin-the main rotor - the president        العنوان  : جنين - الدوار الرئيسي - السيباط
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Applicant for Correspondence:  jenin - interior ministry 
circle - AL -sabarini bulding - 3 rd floor 

عنــوان التبليــغ :  جنيــن - دوار الداخليــة - عمــارة الصبارينــي ط3  
جــوال0599711635 :  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Massage gels other than for medical purposes, Medicated 
soap , Mint essence [essential oil] , Mint for perfumery , 
Mouth washes, not for medical purposes , Musk [perfumery], 
Neutralizers for permanent waving , Oils for cleaning pur-
poses , Oils for cosmetic purposes , Oils for toilet purposes 
, Pencils (Cosmetic-) , Perfumery , Pomades for cosmetic 
purposes , Rose oil , Scented water , Shampoos , Shaving 
preparations , Shaving soap , Skin care (Cosmetic prepara-
tions for—) , Smoothing preparations [starching] , Soap , 
Sunscreen preparations , Terpenes [essential oils] , Waving 
preparations for the hair ,  Wax (Depilatory—) , After-shave 
lotion , Air fragrancing preparations ,  Almond milk for cos-
metic purposes , Almond oil , Almond soap , Aloe vera prepa-
rations for cosmetics purposes , Alum stones [astringents] , 
Amber [perfume] , Antiperspirant soap , Antiperspirants [toi-
letries] , Aromatics [essential oils] , Astringents for cosmetic 
purposes ,  Badian essence , Balms other than for medical 
purposes , Baths (Cosmetic preparations for—) , Beard dyes 
, Beauty masks , Bergamot oil ,   Beverages (Flavorings [fla-
vourings] for—) [essential oils] , Breath freshening sprays , 
Cake flavourings [essential oils] , Cake flavourings [essential 
oils] , Cakes of toilet soap , Cedarwood (Essential oils of—) 
, Citron (Essential oils of—) , Cobblers’ wax , Colorants for 
toilet purposes , Cosmetic preparations for slimming purposes 
, Cosmetics  , Creams (Cosmetic-) , Creams (Skin whitening 
-) ,  Deodorant soap , Depilatories , Depilatory preparations 
,   Disinfectant soap ,  Dry shampoos  Dry-cleaning prepara-
tions, Eau de Cologne , Essences (Ethereal—),  Essential oils 
, Ethereal oils , Extracts of flowers [perfumes] , Eyebrow cos-
metics , Eyebrow pencils , Eyelashes (Cosmetic preparations 
for—) , Flower perfumes (Bases for—) ,  Flowers (Extracts 
of—) [perfumes] , Foot perspiration (Soap for—) , Fumiga-
tion preparations [perfumes], Greases for cosmetic purposes 
,  Hair lotions ,   Hair spray , Hair waving preparations , 
Hypochloride (Potassium-) , Incense ,  Ionone [perfumery] , 
Jasmine oil , Javelle water ,  Jelly (Petroleum—) for cosmetic 
purposes , Joss sticks , Lavender oil ,  Lavender water , Lem-
on (Essential oils of-) ,  Lip glosses , Lotions for cosmetic 
purposes , Make-up removing preparations . 

غســوالت ) لوشــن ( ألغــراض التجميــل ، مســتحضرات إزالــة المكيــاج . جــل 
للتدليــك بخــاف المســتخدم للتجميــل ، صابــون طبــي ، خاصــة النعنــع)  
زيــت عطــري ، ( نعنــاع لصناعــة العطــور ، غســوالت للفــم ليســت لغايــات 
طبيــة ، مســك ) لصناعــة العطــور ، ( مبطــات تجعيــد الشــعر الدائــم،  
زيــوت ألغــراض التنظيــف ، زيــوت ألغــراض التجميــل ، زيــوت ألغــراض 
الزينــة ، أقــام تجميليــة ، عطــور ، مراهــم ألغــراض التجميــل ، زيــت الــورد،  
مــاء معطــر ، شــامبو ، مســتحضرات حاقــة ، صابــون حاقــة ، مســتحضرات 
تجميــل للعنايــة بالبشــرة ، مســتحضرات تنعيــم ، صابــون ، مســتحضرات 
الوقايــة مــن الشــمس ، تربينــات ) زيــوت عطريــة ( مســتحضرات تجعيــد 
الشــعر ، شــمع إزالــة الشــعر ، غســول ) لوشــن لمــا بعــد الحاقــة،  
مســتحضرات تعطيــر الجــو ، حليــب اللــوز ألغــراض التجميــل ، زيــت اللــوز 
ــر  ــل ، حج ــراض التجمي ــرا ألغ ــار االولفي ــوز ، مســتحضرات صب ــون الل  ،صاب
الشــبة ) مــواد قابضــة ، ( كهرمــان ) عطــر ، ( صابــون مضــاد للعــرق،  
ــات  ــة ، ( قابض ــوت عطري ــور ) زي ــت ، ( عط ــواد توالي ــرق ) م ــادات للع مض
لألوعيــة ألغــراض طبيــة ، عطــر باديــان ، بلســم بخــاف المســتخدم ألغــراض 
طبيــة ، مســتحضرات تجميليــة لاســتحمام ، أصبــاغ أللحــي ، أقنعــة 
ــة، (   ــوت عطري ــروبات ) زي ــات للمش ــوت ، منكه ــر غم ــت الب ــة ، زي تجميلي
رذاذات النعــاش رائحــة الفــم، منكهــات للكعــك ) زيــوت عطريــة ، ( قطــع 
ــن  ــة م ــة مــن خشــب األرز ، زيــوت عطري ــة ، زيــوت عطري ــون الزين مــن صاب
الكبــاد ، شــمع االســكافي ، ملونــات ألغــراض الزينــة ، مســتحضرات تجميــل 
لغايــات التنحيــف ، مســتحضرات التجميــل ، كريمــات تجميليــة ، كريمــات 
لتبييــض البشــرة ، صابــون إلزالــة الروائــح الكريهــة ، مزيــات للشــعر،  
مســتحضرات ازالــة الشــعر ، صابــون مطهــر ، مســتحضرات الشــامبو الجــاف 
 ،مســتحضرات التنظيــف الجــاف ، مــاء الكولونيــا ، خاصــات أثيريــة،  
زيــوت عطريــة ، زيــوت أثيريــة ، خاصــات زهــور ) عطــور ، ( مســتحضرات 
تجميــل الحواجــب ، اقــام الحواجــب ، مســتحضرات تجميــل الرمــوش،  
اقــام الحواجــب ، مســتحضرات تجميــل الرمــوش ، صابــون لتعــرق االقــدام،  
عناصــر أساســية لعطــور الزهــور ، خاصــات زهــور ) عطــور ، ( مــواد دهنيــة 
ألغــراض التجميــل ، غســوالت ) لوشــن ( للشــعر ، رذاذ ) ســبراي ( للشــعر 
ــون  ــاس ، بخــور ، ايون ــد البوت  ،مســتحضرات تجعيــد الشــعر ، هيبوكلوري
)عطــر ، ( زيــت الياســمين ، مــاء جافيــل ، فازليــن ألغــراض التجميــل ، عــود 
البخــور ، زيــت الخزامــي ، مــاء الخزامــي ، زيــوت عطريــة مــن الليمــون ، مــواد 

ملمعــة للشــفاه، 

(425)

 

Date :25/02/2020 التاريخ: 2020/02/25 
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Trademark No.:37867 العالمة التجارية رقم: 37867  

Class: 19 في الصنف: 19   

Applicant Name: Art of Carved Stone Co.  بإسم  : شركة فنون للحجر المنحوت الجيري والرخام

Applicant Address :Industrial Zone - Bethlehem  - 
Palestine

العنوان  : المنطقة الصناعية - بيت لحم – فلسطين  

Applicant for Correspondence  :Industrial Zone - 
Bethlehem  - Palestine

عنوان التبليغ :  المنطقة الصناعية - بيت لحم – فلسطين  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Works of art of stone, concrete or marble , Stone for build-
ing  , Mosaics for building , Lime , Limestone , Tombstone 
plaques not of metal , Gravestones , Clinker stone , Balus-
trading , monuments, not of metal , Alabaster , Floor tiles 
not of metal , Perches , Pipes (Rigid —) not of metal [build-
ing] , Plaster , Sandstone for building , Slabs (Cement) 

أشــغال فنيــة مــن الحجــر أو الخرســانة أو الرخــام ، حجــارة للبنــاء ، فسيفســاء 
ــور منقوشــة ، حجــارة للرصــف،   ــاء ، جيــر ، حجــر جيــري ، شــواهد للقب للبن
ــاط  ــر ، ب ــي ، نصــب ) مجســمات ( غيــر معدنيــة ، مرم درابزيــن غيــر معدن
ــة، (  ــر معدني ــاء) غي ــة للبن ــير صلب ــدة ، مواس ــي ، أعم ــر معدن ــات غي أرضي

جبــص ، حجــر رملــي للبنــاء ، بــاط مــن االســمنت 

(426)

 

Date :26/02/2020 التاريخ: 2020/02/26 

Trademark No.:37869 العالمة التجارية رقم: 37869  

Class: 34 في الصنف: 34   

Applicant Name: Hani Muhamad Mussa Shahin  بإسم  : هاني محمد موسى شاهين

Applicant Address :Hani Muhamad Mussa Shahin / 
Hebron AL -Hawooz The Second Opposite the Hamza 
Mosque / jawwal: 056882003   

العنــوان  : هانــي محمــد موســى شــاهين / الخليــل الحــاووز الثانــي 
مقابــل مســجد حمــزة / جــوال056882003 :    

Applicant for Correspondence:  Hani Muhamad Mussa 
Shahin / Hebron AL -Hawooz The Second Opposite the 
Hamza Mosque / jawwal: 056882003

عنــوان التبليــغ :  هانــي محمــد موســى شــاهين / الخليــل الحــاووز 
الثانــي مقابــل مســجد حمــزة / جــوال056882003 :

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Tobacco  smokers’ articles  matches and All Items 
Mensioned In class 34

التبــغ وأدوات المدخنيــن وأعــواد الثقــاب  وكل ماذكــر فــي الصنــف 
 34

(427)

 

Date :26/02/2020 التاريخ: 2020/02/26 
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Trademark No.:37870 العالمة التجارية رقم: 37870  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: H. Lundbeck A/S بإسم  : شركة ه لندبيك المساهمة المحدودة                                                                    

Applicant Address :Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark       .العنوان 9  : اوتيليافج 2500 ,فالباي ,الدنمرك

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 
768/ tel: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
،عمــارة جاليريــا، ص.ب / 768.هاتــف09 :-2383777

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in, 
generated by or acting on the central nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances acting on 
the central nervous system; central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations and substanc-
es for the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; pharmaceutical 
preparations used for the prevention, management and 
treatment of headaches, migraines, pain, immune and 
inflammatory disorders and diseases; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and 
treatment of depression, sleep disturbances and anxi-
ety; preparations, substances, reagents and agents for 
diagnostic and medical purposes.

المســتحضرات والمــواد الدوائيــة للوقاية وعــاج االضطرابــات واألمراض في 
والناتجــة عــن أو التــي تؤثــر فــي الجهــاز العصبــي المركــزي؛ المســتحضرات 
ــزي؛  ــي المرك ــاز العصب ــي الجه ــر ف ــي تؤث ــة الت ــة والطبي ــواد الدوائي والم
ــة  ــواد الدوائي ــتحضرات والم ــزي؛ المس ــي المرك ــاز العصب ــطات الجه منش
والطبيــة للوقايــة وعــاج االضطرابــات واألمــراض النفســية والعصبيــة؛ 
ــداع  ــاج الص ــة وإدارة وع ــتخدمة للوقاي ــة المس ــتحضرات الصيدالني المس
والصــداع النصفــي واأللــم واالضطرابــات المناعيــة وااللتهابيــة واألمــراض؛ 
المســتحضرات الصيدالنيــة والمــواد الازمــة للوقايــة والعــاج مــن االكتئاب 
واضطرابــات النــوم والقلــق؛ المســتحضرات والمــواد والكواشــف والعوامــل 

لغايــات تشــخيصية وطبيــة.

(428)

 

Date :26/02/2020 التاريخ: 2020/02/26 

Trademark No.:37871 العالمة التجارية رقم: 37871  

Class: 5 في الصنف: 5   

Applicant Name: H. Lundbeck A/S بإسم  : شركة ه لندبيك المساهمة المحدودة                                                                    

Applicant Address :Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark       .العنوان 9  : اوتيليافج 2500 ,فالباي ,الدنمرك

Applicant for Correspondence:  Firas Attereh 
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box 
768 / tel: 09-2383777

عنــوان التبليــغ :  شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس 
ــف09 :-2383777 ــنتر،ص.ب - 768.هات ــا س ــارة جاليري ،عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية: 

Pharmaceuticals and medical preparations and sub-
stances; vaccines; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and sub-
stances acting on the central nervous system;

المســتحضرات والمــواد الدوائيــة والطبيــة :اللقاحــات ،المســتحضرات 
والمــواد الدوائيــة والطبيــة للوقايــة وعــاج االضطرابــات واألمــراض فــي 
والناتجــة عــن أو التــي تؤثــر فــي الجهــاز العصبــي المركــزي ،المســتحضرات 
ــزي،  ــي المرك ــاز العصب ــي الجه ــر ف ــي تؤث ــة الت ــة والطبي ــواد الدوائي والم
ــة  ــواد الدوائي ــزي  ،المســتحضرات والم ــي المرك منشــطات الجهــاز العصب

ــة،  ــية والعصبي ــراض النفس ــات واألم ــاج االضطراب ــة وع ــة للوقاي والطبي
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central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and 
treatment of psychiatric and neurological disorders 
and diseases; pharmaceutical preparations and sub-
stances for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer’s disorder and disease, dizziness, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, cognitive 
disorders and diseases, mood disorders, psychosis, 
anxiety, apathy, epilepsy; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention and treatment 
of Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, por-
phyria, Huntington’s disorder and disease, insomnia, 
Parkinson’s disorder and disease, falls, movement dis-
orders and diseases, dyskinesia, poor or absent motor 
functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, 
autism, melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, pro-
gressive supranuclear palsy (PSP); pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and 
treatment of restlessness, akathisia, fatigue, somno-
lence, nausea, cancer, migraine, pain, alcoholism and 
dependency; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes.

المســتحضرات والمــواد الدوائيــة والطبيــة للوقايــة وعاج األمــراض العقلية 
وألزهايمــر والدوخــة والســكتة والنوبــة واالكتئــاب واإلعاقــة اإلدراكيــة 
واالضطرابــات واألمــراض اإلدراكيــة واالضطرابــات المزاجيــة والذهــان 
والقلــق والخمــول والصــرع ،المســتحضرات والمــواد الدوائيــة والطبيــة 
للوقايــة وعــاج تنــاذر ليونكــس – جاســتاوت (LGS) والتصلــب والبورفيريــا 
ومــرض واضطــراب هانتينجتــون واألرق ومــرض واضطــراب باركينســون 
 ،والوقــوع وأمــراض واضطرابــات الحركة،خلــل الحركة،ضعــف أو غيــاب 
الوظائــف الحركيــة ،واالرتعــاش وانفصــام الشــخصية) الشــيزوفرينيا( 
ومــرض واضطــراب القطبيــة الثنائيــة ومــرض قصــور االنتبــاه وفــرط الحركــة 
 ،(ADHD)اضطــراب الكــرب التالــي للصدمــة النفســية ، (PSP) التحريــض،  
العــدوان ، التوحــد ، الكآبــة ، الوســواس القهــري ، متازمــة توريــت ، الشــلل 
فــوق النــووي  التقدمــي (PSP) ؛ المســتحضرات الصيدالنيــة والمــواد 
ــان،  ــا ، التعــب ، نعــاس ، غثي ــن األرق ، أكثيزي ــة والعــاج م ــة للوقاي الازم
ــم واإلدمــان علــى الكحــول  والســرطان والصــداع النصفــي) الشــقيقة (واألل
واالعتمــاد علــى الغيــر ،والمســتحضرات والمــواد والكواشــف واألدوات 

ــخيصية.    ــة والتش ــراض الطبي لألغ
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Notification For 
Trademark's goods/services 

Specification

إعــــالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks 
Law No: (33) of the year 1952 , I hereby 
declare that the following specification will 
be made as for Mark shape of Trademark 
No: 35410

استنادا الى المادة 24 من قانون العامات التجارية رقم 

(33) لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديات على 

شكل العامة :-

35410

In class 35 في الصنف 35
 

Trademarks' Registrar مسجل العالمات التجارية

تـعـــديـل الـعـــالمـــــة



رقم العالمة                        اسم العالمة   الصنف         انتهاء مدة الحماية
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1/7/2034  33 انجوسترا انترناشنال ليمتيد   425
19/2/2034  3 شركة القدس للمستحضرات الطبية   1678
19/2/2034  3 شركة القدس للمستحضرات الطبية   1679
16/5/2034  25 رينغلير اباريل كوربوريشن   1687

22/10/2033  3 البوريتوريز دي ار  ان جي يايوت    6585
3/12/2033  29 شركة حموده للصناعات الغذائيه   6627
3/12/2033  29 شركة حموده للصناعات الغذائية   6628
3/12/2033  29 شركة حمودة للصناعات الغذائية   6633
13/1/2034  30 كادبوري يو كيه لميتد   6711
8/2/2034  29 شركة الريان لمنتجات األلبان م.خ.م.   6745

16/2/2034  9 ديل أي ان سي   6753
16/2/2034  9 ديل أي ان سي   6754
16/2/2034  9 ديل أي ان سي   6757
16/2/2034  9 ديل أي ان سي   6758
16/2/2034  9 ديل أي ان سي   6759
16/2/2034  42 ديل أي ان سي   6760
13/2/2034  25 شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية العادية العامة   6766
10/2/2034  29 إيون أس. إيه. كاكاو آند شوكوليت مانوفاكتشريرز   6780
10/2/2034  30 إيون أس. إيه. كاكاو آند شوكوليت مانوفاكتشريرز   6781
10/2/2034  29 إيون أس. إيه. كاكاو آند شوكوليت مانوفاكتشريرز   6782
10/2/2034  30 إيون أس. إيه. كاكاو آند شوكوليت مانوفاكتشريرز   6783
10/2/2034  29 إيون أس. إيه. كاكاو آند شوكوليت مانوفاكتشريرز   6784
10/2/2034  29 إيون أس. إيه. كاكاو آند شوكوليت مانوفاكتشريرز   6785
10/2/2034  29 إيون أس. إيه. كاكاو آند شوكوليت مانوفاكتشريرز   6786
10/2/2034  30 إيون أس. إيه. كاكاو آند شوكوليت مانوفاكتشريرز   6787
25/1/2034  25 غايم مارك انك   6789
20/2/2034  12 هوندا جيكينكوجيو كابيوشيكي كايشا   6795
22/2/2034  3 كيوني اي بي بي.في.   6796
23/2/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6798
10/2/2034  30 أيون أس.إيه.، كوكو اند شوكليت مانيوفاكتشرارز    6803
10/2/2034  29 أيون أس.إيه.، كوكو اند شوكليت مانيوفاكتشرارز    6804
10/2/2034  30 سوسيت ديس بروداكتس نيستل اس اي   6805
10/2/2034  29 سوسيت ديس بروداكتس نيستل اس اي   6806
2/3/2034  30 كادبوري يو كيه لميتد   6814
2/3/2034  30 يونيلفر بي ال سي   6839
2/3/2034  2 اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال   6842

نــشـــر عــن الـتـجــــديـــد
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15/3/2034  1 فوسروك انترناشينال ليميتد   6860
15/3/2034  1 فوسروك انترناشينال ليميتد   6862
21/3/2034  5 بييره فابره ميديكامنت   6876
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6890
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6891
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6892
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6893
17/3/2034  3 سوسياتي انونيمي ديس ايواكس مينيراليس دي ايفيان   6894
17/3/2034  25 سوسياتي انونيمي ديس ايواكس مينيراليس دي ايفيان   6897
17/3/2034  32 سوسياتي انونيمي ديس ايواكس مينيراليس دي ايفيان   6898
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6899
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6900
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6901
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6902
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6903
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6904
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6905
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6906
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6907
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6908
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6909
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6911
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6912
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6913
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6914
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6915
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6916
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6917
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6918
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6919
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6920
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6921
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6922
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6923
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6924
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6925
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23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6926
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   6927
1/4/2034  30 بيبسيكو انك .،   6943
1/4/2034  30 ليزا فري يت كمباجني   6949
3/4/2034  3 تروزاردي أس.بي.إيه   6950
3/4/2034  30 ليزا فري اي تي كمباجني   6951

12/3/2034  30 شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية   6997
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   7004
20/3/2034  16 شركة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية مساهمة خصوصية   7175
13/9/2034  35 فوسروك انترناشينال ليميتد   7354

12/10/2034  14 افسين بانيري اي جي   7453
12/10/2034  14 ريتشمونت انترناشينال اس ايه   7454
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   7467
23/3/2034  29 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   7468

13/11/2034  30 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.   7559
13/11/2034  32 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.   7561
13/11/2034  31 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.   7565
13/11/2034  29 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.   7566
13/11/2034  31 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.   7567
13/11/2034  32 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.   7568
11/4/2034  30 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.   7569

13/11/2034  29 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.   7570
23/4/2027  3 شركة سوبر تك التجارية العادية العامة   12380
17/1/2029  30 متيرنا الصناعية المحدودة   14501
17/1/2029  3 متيرنا الصناعية المحدودة   14502
17/1/2029  21 متيرنا الصناعية المحدودة   14503
17/1/2029  29 متيرنا الصناعية المحدودة   14504
17/1/2029  10 متيرنا الصناعية المحدودة   14505
20/5/2029  25 حكم لطفي سليم ديب   14970

22/11/2030  6 شركة العسلي التجارية   16902
10/3/2031  30 شركة الشعراوي للمواد الغذائية   17290

24/11/2032  16 اونتيكس توكيتيم اورونليري سانيي في تيكاريت انونيم سيركيتي   19981
16/4/2033  25 شركة اوك لالزياء والدعاية واالعالن العادية العامة   20865
3/6/2033  35 عدنان هاشم عاطف الحموري   21116

10/6/2033  25 عوني محمد سعيد عز الدين نتشة   21145
13/6/2033  16 احمد محمود احمد المهدي   21164
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1/8/2033  30 هوتاماكي فاينانس بي. في.   21417
1/8/2033  30 هيرشي شوكليت اند كونفيكشيونري كوربوريشن   21418
1/8/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21419
1/8/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21420
1/8/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21421
1/8/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21422
1/8/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21423
2/8/2033  35 شركة غرغور التجارية   21434
3/9/2033  19 شركة ريتش هولي الند للحجر والرخام المساهمة الخصوصية المحدودة   21528
3/9/2033  37 شركة ريتش هولي الند للحجر والرخام المساهمة الخصوصية المحدودة   21529
3/9/2033  5 هيمااليا جلوبال هولدينغز ال تي دي   21616

13/9/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21628
13/9/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21629
18/9/2033  14 إكسوبينج جيوالري كو . ، ليمتد .   21644
30/9/2033  35 شركة فيجن اند فيجوالز للدعاية المرئية م.خ.م   21677

13/11/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21844
13/11/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21845
27/11/2033  43 مطعم وحلويات سامر   21905
26/11/2033  30 ذا هيرشي كومبني   21908
18/12/2033  6 او ايه او »تي ام كي«   22073
18/12/2033  7 او ايه او »تي ام كي«   22074
18/12/2033  11 او ايه او »تي ام كي«   22075
18/12/2033  19 او ايه او »تي ام كي«   22076
18/12/2033  6 او ايه او »تي ام كي«   22077
18/12/2033  7 او ايه او »تي ام كي«   22078
18/12/2033  11 او ايه او »تي ام كي«   22079
18/12/2033  19 او ايه او »تي ام كي«   22080
23/12/2033  30 خليل فؤاد خليل ابو عيطة   22089
23/12/2033  30 خليل فؤاد خليل ابو عيطة   22090
14/1/2034  8 اشرف سليمان امين ابو منشار   22155
21/1/2034  29 كومباني جيرفيس دانون   22178
21/1/2034  30 كومباني جيرفيس دانون   22179
1/21/2034  32 كومباني جيرفيس دانون   22180
22/1/2034  5 جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن، اينك.   22189
22/1/2034  5 جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن، اينك.   22190
22/1/2034  5 جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن، اينك.   22191
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22/1/2034  5 جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن، اينك.   22192
22/1/2034  30 شركة جاتوه لبنان لصناعة الحلويات   22193
22/1/2034  43 شركة جاتوه لبنان لصناعة الحلويات   22194
28/1/2034  29 22221  كومباني جيرفيس دانون 
28/1/2034  29 كومباني جيرفيس دانون   22222
28/1/2034  29 كومباني جيرفيس دانون   22223
28/1/2034  32 كومباني جيرفيس دانون   22224
28/1/2034  32 كومباني جيرفيس دانون   22225
28/1/2034  29 كومباني جيرفيس دانون   22226
28/1/2034  30 كومباني جيرفيس دانون   22227
29/1/2034  30 كومباني جيرفيس دانون   22228
29/1/2034  41 باور هاوس ماركس ، ال ال سي   22245
29/1/2034  29 الشركة العالمية للمواد الغذائية   22252
29/1/2034  30 الشركة العالمية للمواد الغذائية   22253
29/1/2034  29 الشركة العالمية للمواد الغذائية   22254
29/1/2034  30 الشركة العالمية للمواد الغذائية   22255
29/1/2034  29 الشركة العالمية للمواد الغذائية   22256
3/2/2034  30 شركة الرجبي   22262
3/2/2034  5 شركة بالكولالستيراد والتوزيع المساهمة الخصوصية المحدودة   22263
4/2/2034  36 ترست هولدينغ ليمتد   22269
4/2/2034  39 ترست هولدينغ ليمتد   22270
5/2/2034  38 شركة أريد آي بي إل إل سي   22294
6/2/2034  29 شركة محالت العجاوي التجارية   22309
6/2/2034  30 شركة محالت العجاوي التجارية   22310
6/2/2034  31 شركة محالت العجاوي التجارية   22311
6/2/2034  32 شركة محالت العجاوي التجارية   22312

10/2/2034  30 فواد علي حماد   22316
11/2/2034  29 شركة بلوسكاي للمواد الغذائية والتموينية وتجارتها   22330
12/2/2034  29 سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.   22338
12/2/2034  32 بيبسيكو ، إنك.   22341
12/2/2034  43 باسل محمد فضل طاهر عابدين   22347
13/2/2034  3 سوفيبيل اس.ايه.اس.   22356
13/2/2034  5 سوفيبيل اس.ايه.اس.   22357
14/2/2034  35 بايكي فوتون موتور كو. ليميتد   22359

30/12/2033  37 بايكي فوتون موتور كو. ليميتد   22360
17/2/2034  5 أستيالس فارما إنك.   22364
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17/2/2034  32 تروبيكانا برودكتس، إنك.   22366
19/2/2034  29 شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعالن للتجارة   22369
19/2/2034  30 شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعالن للتجارة   22370
19/2/2034  35 شركة عالرية للتجارة والخدمات / جريدة أخبار القدس   22373
19/2/2034  30 شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعالن للتجارة   22374
19/2/2034  25 مهند حمدي عبدالله صيفي   22375
20/2/2034  12 شركة الحاج عمران لالستيراد والتسويق   22378
20/2/2034  3 بيرسدورف أي جي   22381
21/2/2034  29 ذا كوكاكوال كومباني   22384
21/2/2034  30 جودت خالد القصص   22387
25/2/2034  36 شركة مركز االمارات العربية المتحدة للصرافة )ذ.م.م.(   22425
25/2/2034  36 شركة مركز االمارات العربية المتحدة للصرافة )ذ.م.م.(   22426
26/2/2034  1 اشرف سليمان امين ابو منشار   22430
28/2/2034  35 غلوبمد ليمتد   22439
27/2/2034  36 غلوبمد ليمتد   22440
27/2/2034  44 غلوبمد ليمتد   22441
28/2/2034  3 هيجو بوسس تردي مارك مانيجمينت جي ام بي اتش اند كو. كا جي.   22442
28/2/2034  3 هيجو بوسس تردي مارك مانيجمينت جي ام بي اتش اند كو. كا جي.   22443
28/2/2034  5 نوفارتس ايه جي   22444
28/2/2034  5 نوفارتس ايه جي   22446
28/2/2034  5 نوفارتس ايه جي   22447
28/2/2034  5 غالكسو غروب لميتد   22448
28/2/2034  5 غالكسو غروب لميتد   22449
28/2/2034  5 غالكسو غروب لميتد   22451
28/2/2034  5 جونسون اند جونسون   22452
28/2/2034  30 ذا هيرشي كومبني   22453
3/3/2034  30 شركة المحسيري للمواد الغذائية   22456
5/3/2034  25 تيسير حسين احمد صالحة   22466
6/3/2034  25 مونستر انيرجي كومباني   22470
7/3/2034  30 شركة معكرونة أبوعيطة للصناعة والتجارة واالستيراد   22471

10/3/2034  32 ستوكلي فان كامب ، إنك.   22476
11/3/2034  38 شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة - ذ م م   22486
11/3/2034  38 شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة - ذ م م   22487
11/3/2034  30 سئادت جيدا بازارالما سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي   22488
11/3/2034  7 يلديز بول اوتوموتيف موتور بارتشاالري سانايي انونيم شيركيتي   22490
11/3/2034  12 يلديز بول اوتوموتيف موتور بارتشاالري سانايي انونيم شيركيتي   22491
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11/3/2034  17 يلديز بول اوتوموتيف موتور بارتشاالري سانايي انونيم شيركيتي   22492
11/3/2034  9 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن   22493
11/3/2034  41 ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن   22494
6/3/2034  30 ذا هيرشي كومبني   22498

13/3/2034  30 بارلي برودكتس برايفت ليمتد   22509
13/3/2034  30 بارلي برودكتس برايفت ليمتد   22510
13/3/2034  30 بارلي برودكتس برايفت ليمتد   22511
14/3/2034  35 شركة اي ام اي للتجارة والصناعة   22518
19/3/2034  36 بايكي فوتون موتور كو. ليميتد   22546
24/3/2034  2 ياماها كوربوريشن   22553
24/3/2034  3 ياماها كوربوريشن   22554
24/3/2034  6 ياماها كوربوريشن   22555
24/3/2034  8 ياماها كوربوريشن   22556
24/3/2034  8 ياماها كوربوريشن   22556
24/3/2034  11 ياماها كوربوريشن   22557
24/3/2034  14 ياماها كوربوريشن   22558
24/3/2034  16 ياماها كوربوريشن   22559
24/3/2034  18 ياماها كوربوريشن   22560
24/3/2034  19 ياماها كوربوريشن   22561
24/3/2034  20 ياماها كوربوريشن   22562
24/3/2034  21 ياماها كوربوريشن   22563
24/3/2034  24 ياماها كوربوريشن   22564
24/3/2034  25 ياماها كوربوريشن   22565
24/3/2034  26 ياماها كوربوريشن   22566
24/3/2034  35 ياماها كوربوريشن   22567
24/3/2034  37 ياماها كوربوريشن   22568
24/3/2034  38 ياماها كوربوريشن   22569
24/3/2034  41 ياماها كوربوريشن   22570
24/3/2034  2 ياماها كوربوريشن   22571
24/3/2034  3 ياماها كوربوريشن   22572
24/3/2034  6 ياماها كوربوريشن   22573
24/3/2034  8 ياماها كوربوريشن   22574
24/3/2034  11 ياماها كوربوريشن   22575
24/3/2034  14 ياماها كوربوريشن   22576
24/3/2034  16 ياماها كوربوريشن   22577
24/3/2034  18 ياماها كوربوريشن   22578
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24/3/2034  19 ياماها كوربوريشن   22579
24/3/2034  20 ياماها كوربوريشن   22580
24/3/2034  21 ياماها كوربوريشن   22581
24/3/2034  24 ياماها كوربوريشن   22582
24/3/2034  25 ياماها كوربوريشن   22583
24/3/2034  26 ياماها كوربوريشن   22584
24/3/2034  35 ياماها كوربوريشن   22585
24/3/2034  37 ياماها كوربوريشن   22586
24/3/2034  38 ياماها كوربوريشن   22587
24/3/2034  41 ياماها كوربوريشن   22588
24/3/2034  42 ياماها كوربوريشن   22589
24/3/2034  42 ياماها كوربوريشن   22590
24/3/2034  29 شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة مساهمة خصوصية محدودة   22596
28/3/2034  16 شركة الهدمي لالستيراد والتوزيع   22608
1/4/2034  32 هايب-اي بي ليمتد   22613
1/4/2034  30 هيرشي شوكليت اند كونفيكشيونري كوربوريشن   22617
8/4/2034  30 سوريمارتيك اس.ايه. )كوربوريشن اوف لوكسيمبورغ(   22645
8/4/2034  3 ابراهيم ماجد عبد الدويك   22647
8/4/2034  7 هيباي أوليون هيفي إندستريز كو.، ليمتد   22648
8/4/2034  12 هيباي أوليون هيفي إندستريز كو.، ليمتد   22649
8/4/2034  7 هيباي أوليون هيفي إندستريز كو.، ليمتد   22650
8/4/2034  12 هيباي أوليون هيفي إندستريز كو.، ليمتد   22651

14/4/2034  29 شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية   22672
18/4/2034  14 شركة الزوردي للمجوهرات   22715
18/4/2034  35 شركة الزوردي للمجوهرات   22716
18/4/2034  42 شركة الزوردي للمجوهرات   22717
22/4/2034  30 شركة معكرونة ابوعيطة للصناعة والتجارة واالستيراد الخصوصية المحدودة.   22723
25/4/2034  29 شركة ابناء عبد الرحمن العبد العزيز الشعالن للتجارة   22790
25/4/2034  30 شركة ابناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعالن للتجارة.   22792
6/5/2034  5 ال جي تشيم، ال تي دي.   22891
6/5/2034  5 ال جي تشيم، ال تي دي.   22892
8/5/2034  43 سارانا بروبرتي فايننس ليمتد   22918

14/5/2034  32 هايب-اي بي ليمتد   22940
14/5/2034  32 هايب-اي بي ليمتد   22941
11/6/2034  11 روكا سانيتاريو ، أس. إيه.   23067
11/6/2034  19 روكا سانيتاريو ، أس. إيه.   23068
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11/6/2034  20 روكا سانيتاريو ، أس. إيه.   23069
11/6/2034  21 روكا سانيتاريو ، أس. إيه.   23070
20/6/2034  5 أستيالس فارما اينك.   23114
1/7/2034  12 شركة زنتاير انترناشونال ش.م.ل )أوف شور(   23163
2/7/2034  29 بنجي جيدا صناعي و تجارات انونيم شركاتي   23164
3/7/2034  16 أبفيي إنك.   23171
3/7/2034  44 أبفيي إنك.   23172

22/7/2034  35 المحالت الكبرى ش.م.م.   23283
22/7/2034  35 المحالت الكبرى ش.م.م.   23284
25/7/2034  3 احمد محمود احمد المهدي   23295
29/7/2034  29 باكوما اس بي. زد او.او.   23303
5/8/2034  30 إن – ن – أوت بورغرز   23347
5/8/2034  43 إن – ن – أوت بورغرز   23348

21/10/2034  29 بيبسيكو ، إنك.   23659
21/10/2034  30 بيبسيكو ، إنك.   23660
29/10/2034  32 بيبسيكو ، إنك.   23726
29/10/2034  32 بيبسيكو ، إنك.   23727
24/11/2034  30 الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.   23866
24/11/2034  30 ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 

َ
أي تي ا  23869

24/11/2034  30 ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
َ
أي تي ا  23870

24/11/2034  30 ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
َ
أي تي ا  23871

5/12/2034  9 أبل انك.   23923
5/12/2034  14 أبل انك.   23924

19/12/2034  30 الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.   23978
24/12/2034  1 شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات والبتروكيماويات )منتجات( ش.م.ق.   23996
24/12/2034  16 شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات والبتروكيماويات )منتجات( ش.م.ق.   23997
24/12/2034  17 شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات والبتروكيماويات )منتجات( ش.م.ق.   23998
24/12/2034  18 شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات والبتروكيماويات )منتجات( ش.م.ق.   23999
24/12/2034  35 شركة قطر لتسويق وتوزيعالكيماويات والبتروكيماويات )منتجات( ش.م.ق.   24000



320 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 1505

استنادا الى المادة 23 من قانون العامات التجارية رقم 
(33) لسنة 1952 وتعدياته ، أعلن بأن مالك العامات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-1505

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

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنــوان : ذا كونســنتريت مانوفكترينــغ كومبانــي أوف إيرلنــد 
(وعنوانــه: ســوان بيلدينــغ، 3رد فلــور، 26 فيكتوريــا ســتريت، 

هاميلتــون اتــش ام 12، برمــودا)
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنــوان : 5 ايســتجيت رود، ايســتجيت بيزنــس بــارك، ليتيــل 
ــدا ــورك، ايرلن ــو. ك ــد، ك ايان

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
27/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/12/27  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العامة قد ادرج في 
سجل العامات التجارية حسب االصول.

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: 5187

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 5187 ــام التالي ذوات األرق

In class : 25 في الصنف : 25
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: HBI Branded Apparel Limited, Inc
Address : HBI Branded Apparel Limited, Inc (whose 
address is: 1000 E.HANES MILL ROAD ,WINSTON 
-SALEM,NC 27105 U S A )
TO:  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
Address : 1000 East Hanes Mill Road ,Winston 
-Salem,North Carolina 27105 U.S.A. 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : اتش بي آي برانديد أباريل ليمتد، إنك  

ــه:  ــك (وعنوان ــد، إن ــل ليمت ــد أباري ــي آي براندي ــش ب ــوان : ات العن
1000 اي ، هانــاس ميــل روود وينســتون ســالم ، ان ســي 27105 

الواليــات المتحــدة )
الى: اتش بي آي برانديد أباريل إنتربرايزيز، أل أل سي

العنــوان : 1000 اي ، هانــاس ميــل روود وينســتون ســالم ، ان ســي 
27105 الواليــات المتحدة 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
25/10/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/10/25  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

نـقــــــل مـلـكــيـــــــة
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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: 5189

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 5189 ــام التالي ذوات األرق

In class : 25 في الصنف : 25
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: HBI Branded Apparel Limited, Inc
Address : HBI Branded Apparel Limited, Inc (whose 
address is: 1000 E.HANES MILL ROAD ,WIN-
STON -SALEM,NC 27105 U S A )
TO:  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
Address : 1000 East Hanes Mill Road ,Winston -Sa-
lem,North Carolina 27105 U.S.A. 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : اتش بي آي برانديد أباريل ليمتد، إنك  

ــه:  ــك (وعنوان ــد، إن ــل ليمت ــد أباري ــي آي براندي ــش ب ــوان : ات العن
1000 اي ، هانــاس ميــل روود وينســتون ســالم ، ان ســي 27105 

الواليــات المتحــدة )
الى: اتش بي آي برانديد أباريل إنتربرايزيز، أل أل سي

العنــوان : 1000 اي ، هانــاس ميــل روود وينســتون ســالم ، ان ســي 
27105 الواليــات المتحدة 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
25/10/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/10/25  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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:5192  

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 5192 ــام التالي ذوات األرق

In class : 25 في الصنف : 25
Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: HBI Branded Apparel Limited, Inc
Address : HBI Branded Apparel Limited, Inc 
(whose address is: 1000 E.HANES MILL 
ROAD ,WINSTON -SALEM,NC 27105 U S A )
TO:  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
Address : 1000 East Hanes Mill Road ,Winston 
-Salem,North Carolina 27105 U.S.A. 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : اتش بي آي برانديد أباريل ليمتد، إنك  

ــه:  ــك (وعنوان ــد، إن ــل ليمت ــد أباري ــي آي براندي ــش ب ــوان : ات العن
1000 اي ، هانــاس ميــل روود وينســتون ســالم ، ان ســي 27105 

الواليــات المتحــدة )
الى: اتش بي آي برانديد أباريل إنتربرايزيز، أل أل سي

العنــوان : 1000 اي ، هانــاس ميــل روود وينســتون ســالم ، ان ســي 
27105 الواليــات المتحدة 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
25/10/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/10/25  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.
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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: 6803

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 6803 ــام التالي ذوات األرق

In class : 30 في الصنف : 30
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: : INTERIA S.A. CONFECTIONERIES & 
DAIRY PRODUCTS
Address : : INTERIA S.A. CONFECTIONERIES 
& DAIRY PRODUCTS (whose address is: 14th km 
marathonos Ave , 15344 pallini , attiki, Greese)
TO:  Ion S.A. Cocoa and Chocolate Manufactures
Address : 69, El. Venizelou Street - N. Faliro, 18547 
Piraeus, Greece

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : إنتريا آس. إيه. كونفيكشينيرز آند ديري برودكتس  

العنــوان : إنتريــا آس. إيــه. كونفيكشــينيرز آنــد ديــري برودكتــس 
 ، باليتــي  افينــو15344  ماراثونــوس   14 الكيلومتــر  (وعنوانــه: 

ــان ) اتيكــي اليون
الى: أيون أس.إيه.، كوكو اند شوكليت مانيوفاكتشرارز 

 18547 فاليــرو،  ان.   - فانيزيلــو ســتريت  ال.  أي   ،69  : العنــوان 
اليونــان بيرايــوس، 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
30/7/2012
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2012/7/30  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 6804

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 6804 ــام التالي ذوات األرق

In class : 29 في الصنف : 29
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: : INTERIA S.A. CONFECTIONERIES & 
DAIRY PRODUCTS
Address : : INTERIA S.A. CONFECTIONERIES & 
DAIRY PRODUCTS (whose address is: 40 th km 
marathonos Ave ,15300 palliniu attiki , Greese)
TO:  Ion S.A. Cocoa and Chocolate Manufactures
Address : 69, El. Venizelou Street - N. Faliro, 18547 
Piraeus, Greece

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : إنتريا آس. إيه. كونفيكشينيرز آند ديري برودكتس  

العنــوان : إنتريــا آس. إيــه. كونفيكشــينيرز آنــد ديــري برودكتــس 
(وعنوانــه: 14 كــي ام ماراثونــوز ايــف 15300 بالينيــو اتيكــي 

ــان ) اليون
الى: أيون أس.إيه.، كوكو اند شوكليت مانيوفاكتشرارز 

 18547 فاليــرو،  ان.   - فانيزيلــو ســتريت  ال.  أي   ،69  : العنــوان 
اليونــان بيرايــوس، 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
30/7/2012
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2012/7/30  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.
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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: 6987

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 6987 ــام التالي ذوات األرق

In class : 12 في الصنف : 12
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Michelin Recherche et Technique S.A.
Address : Michelin Recherche et Technique S.A. 
(whose address is: Rout Louis-Braaille 10 et 12, CH-
1763 Granges Paccot, Suisse)
TO:  COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN
Address : 23, Place des Carmes-Dechaux, 63000 
Clermont-Ferrand, France

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ميشان ريسيرتش ايت تكنيكو اس.ايه  

العنــوان : ميشــان ريســيرتش ايــت تكنيكــو اس.ايــه (وعنوانــه: 
روت لويــس- برايــل 10 اي تــي 12, اس اتــش-1763 جرانجيــس 

باكــوت , سويســرا)
الى: كومباجني جينيرالي ديز ايتابليسمنتس ميشيلين

 63000 كارميس-ديشــاوكس،  ديــس  بليــس   23  : العنــوان 
فرنســا  ، فيررانــد   - كليرمونــت 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
24/6/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/6/24  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 19546

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 19546 ــام التالي ذوات األرق

In class : 3 في الصنف : 3
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Procter & Gamble business Services Canada 
Company
Address : Procter & Gamble business Services Canada 
Company (whose address is: 1959 Upper Water Street, 
Suite 900, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, Canada.)
TO:  The Gillette Company LLC
Address : One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بروكتر & جامبل بزنيس سيرفيس كندا كومبني.  

ــي.  ــدا كومبن ــل بزنيــس ســيرفيس كن ــر & جامب ــوان : بروكت العن
ــس،  ــويت 900، هالفياك ــتريت، س ــر س ــر ووت ــه: 1959 أب (وعنوان

ــدا.) ــي 3 جــي 2 أكــس2 ، كن ــا سكوتشــا، ب نوف
الى: ذا جيليت كومباني ال ال سي

ــارك، بوســطن، ماساتشوســتس 02127،  ــت ب ــوان : ون جيلي العن
الواليــات المتحــدة االمريكيــة

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
26/8/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/26  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.
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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: 19547

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 19547 ــام التالي ذوات األرق

In class : 3 في الصنف : 3
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Procter & Gamble business Services Canada 
Company
Address : Procter & Gamble business Services Canada 
Company (whose address is: 1959 Upper Water Street, 
Suite 900, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, Canada.)
TO:  The Gillette Company LLC
Address : One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بروكتر & جامبل بزنيس سيرفيس كندا كومبني.  

ــي.  ــدا كومبن ــل بزنيــس ســيرفيس كن ــر & جامب ــوان : بروكت العن
ــس،  ــويت 900، هالفياك ــتريت، س ــر س ــر ووت ــه: 1959 أب (وعنوان

ــدا.) ــي 3 جــي 2 أكــس2 ، كن ــا سكوتشــا، ب نوف
الى: ذا جيليت كومباني ال ال سي

ــارك، بوســطن، ماساتشوســتس 02127،  ــت ب ــوان : ون جيلي العن
الواليــات المتحــدة االمريكيــة

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
26/8/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/26  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 19548

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 19548 ــام التالي ذوات األرق

In class : 21 في الصنف : 21
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Procter & Gamble business Services Canada 
Company
Address : Procter & Gamble business Services Canada 
Company (whose address is: 1959 Upper Water Street, 
Suite 900, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, Canada.)
TO:  The Gillette Company LLC
Address : One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بروكتر & جامبل بزنيس سيرفيس كندا كومبني.  

ــي.  ــدا كومبن ــل بزنيــس ســيرفيس كن ــر & جامب ــوان : بروكت العن
ــس،  ــويت 900، هالفياك ــتريت، س ــر س ــر ووت ــه: 1959 أب (وعنوان

ــدا.) ــي 3 جــي 2 أكــس2 ، كن ــا سكوتشــا، ب نوف
الى: ذا جيليت كومباني ال ال سي

ــارك، بوســطن، ماساتشوســتس 02127،  ــت ب ــوان : ون جيلي العن
الواليــات المتحــدة االمريكيــة

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
26/8/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/26  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



325 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 19549

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 19549 ــام التالي ذوات األرق

In class : 21 في الصنف : 21
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Procter & Gamble business Services Canada 
Company
Address : Procter & Gamble business Services Canada 
Company (whose address is: 1959 Upper Water Street, 
Suite 900, Halifax, Nova Scotia, B3J 2X2, Canada.)
TO:  The Gillette Company LLC
Address : One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بروكتر & جامبل بزنيس سيرفيس كندا كومبني.  

ــي.  ــدا كومبن ــل بزنيــس ســيرفيس كن ــر & جامب ــوان : بروكت العن
ــس،  ــويت 900، هالفياك ــتريت، س ــر س ــر ووت ــه: 1959 أب (وعنوان

ــدا.) ــي 3 جــي 2 أكــس2 ، كن ــا سكوتشــا، ب نوف
الى: ذا جيليت كومباني ال ال سي

ــارك، بوســطن، ماساتشوســتس 02127،  ــت ب ــوان : ون جيلي العن
الواليــات المتحــدة االمريكيــة

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
26/8/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/26  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 21043

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 21043 ــام التالي ذوات األرق

In class : 3 في الصنف : 3
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Procter & Gamble business Services Canada 
Company
Address : Procter & Gamble business Services Canada 
Company (whose address is: 1959 Upper Water Street, 
Suite 800, P.O Box 997, B3J 2x2 Halifax, Nova Scotia, 
Canada)
TO:  The Gillette Company LLC
Address : One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بروكتر أند جامبل بزنس سيرفسيز كندا كومبني.  

العنــوان : بروكتــر أنــد جامبــل بزنــس سيرفســيز كنــدا كومبنــي. 
(وعنوانــه: 1959 أبــر ووتــر ســتريت، ســويت 800، ص.ب 997، بــي 

3 جيــه x2 2 هاليفاكــس، نوفــا ســكويتا، كنــدا.)
الى: ذا جيليت كومباني ال ال سي

ــارك، بوســطن، ماساتشوســتس 02127،  ــت ب ــوان : ون جيلي العن
الواليــات المتحــدة االمريكيــة

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
26/8/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/26  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



326 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 21045

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 21045 ــام التالي ذوات األرق

In class : 21 في الصنف : 21
Have been assigned together with the Fame of the business 
connected therewith, 
From: Procter & Gamble business Services Canada 
Company
Address : Procter & Gamble business Services Canada 
Company (whose address is: 1959 Upper Water Street, Suite 
800, P.O Box 997, B3J 2x2 Halifax, Nova Scotia, Canada)
TO:  The Gillette Company LLC
Address : One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, 
United States of America

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بروكتر أند جامبل بزنس سيرفسيز كندا كومبني.  

العنــوان : بروكتــر أنــد جامبــل بزنــس سيرفســيز كنــدا كومبنــي. 
(وعنوانــه: 1959 أبــر ووتــر ســتريت، ســويت 800، ص.ب 997، بــي 

3 جيــه x2 2 هاليفاكــس، نوفــا ســكويتا، كنــدا.)
الى: ذا جيليت كومباني ال ال سي

ــارك، بوســطن، ماساتشوســتس 02127،  ــت ب ــوان : ون جيلي العن
الواليــات المتحــدة االمريكيــة

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
26/8/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/8/26  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 22490

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 22490 ــام التالي ذوات األرق

In class : 7 في الصنف : 7
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: YPS IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM 
SIRKETI
Address : YPS IC VE DIS TICARET SANAYI 
ANONIM SIRKETI (whose address is: Ankara Yolu 
Uzeri, Konsan Ozel Organize Sanayi Bolgesi, Hilal 
Sokak, No: 30-32, Karatay - Konya / TURKEY)
TO:  YILDIZ PUL OTOMOTIV MOTOR 
PARCALARI SANAYI ANONIM SIRKETI
Address : Fevzi Cakmak Mahallesi, 10727. Sokak, 
No: 30/1-32/1-34/1-36/1, Karatay - Konya  - Turkey

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
ــم  ــانايي انوني ــت س ــس تجاري ــي دي ــش ف ــي اس ات ــن : واي ب م

شــيركيتي  
العنــوان : واي بــي اس اتــش فــي ديــس تجاريــت ســانايي انونيــم 
اوزيــل  كونســان  أوزيــرى،  يولــو  أنقــرة  (وعنوانــه:  شــيركيتي 
أورجانيــزى ســانايى بولجيســي، هــال ســوكاك رقــم: 32-30، 

كاراتــي - كونيــا / تركيــا)
الــى: يلديــز بــول اوتوموتيــف موتــور بارتشــاالري ســانايي انونيــم 

كيتي شير
ســوكاك،   10727 ماهاليســي،  تشــاكماك  فــوزي   : العنــوان 

تركيــا قونيــا-  كاراتــاي-  نــو:1/36-1/34-1/32-1/30، 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
29/3/2016
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2016/3/29  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



327 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 22491

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 22491 ــام التالي ذوات األرق

In class : 12 في الصنف : 12
Have been assigned together with the Fame of the business 
connected therewith, 
From: YPS IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM SIRKETI
Address : YPS IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM 
SIRKETI (whose address is: Ankara Yolu Uzeri, Konsan Ozel 
Organize Sanayi Bolgesi, Hilal Sokak, No: 30-32, Karatay - 
Konya / TURKEY)
TO:  YILDIZ PUL OTOMOTIV MOTOR PARCALARI 
SANAYI ANONIM SIRKETI
Address : Fevzi Cakmak Mahallesi, 10727. Sokak, No: 30/1-
32/1-34/1-36/1, Karatay - Konya  - Turkey

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
ــم  ــانايي انوني ــت س ــس تجاري ــي دي ــش ف ــي اس ات ــن : واي ب م

شــيركيتي  
العنــوان : واي بــي اس اتــش فــي ديــس تجاريــت ســانايي انونيــم 
اوزيــل  كونســان  أوزيــرى،  يولــو  أنقــرة  (وعنوانــه:  شــيركيتي 
أورجانيــزى ســانايى بولجيســي، هــال ســوكاك رقــم: 32-30، 

كاراتــي - كونيــا / تركيــا)
الــى: يلديــز بــول اوتوموتيــف موتــور بارتشــاالري ســانايي انونيــم 

كيتي شير
ســوكاك،   10727 ماهاليســي،  تشــاكماك  فــوزي   : العنــوان 

تركيــا قونيــا-  كاراتــاي-  نــو:1/36-1/34-1/32-1/30، 
As from the date of the Deed of Assignment of:- 
29/3/2016
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2016/3/29  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 22492

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 22492 ــام التالي ذوات األرق

In class : 17 في الصنف : 17
Have been assigned together with the Fame of the business 
connected therewith, 
From: YPS IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM SIRKETI
Address : YPS IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM 
SIRKETI (whose address is: Ankara Yolu Uzeri, Konsan Ozel 
Organize Sanayi Bolgesi, Hilal Sokak, No: 30-32, Karatay - 
Konya / TURKEY)
TO:  YILDIZ PUL OTOMOTIV MOTOR PARCALARI 
SANAYI ANONIM SIRKETI
Address : Fevzi Cakmak Mahallesi, 10727. Sokak, No: 30/1-
32/1-34/1-36/1, Karatay - Konya  - Turkey

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
ــم  ــانايي انوني ــت س ــس تجاري ــي دي ــش ف ــي اس ات ــن : واي ب م

شــيركيتي  
العنــوان : واي بــي اس اتــش فــي ديــس تجاريــت ســانايي انونيــم 
اوزيــل  كونســان  أوزيــرى،  يولــو  أنقــرة  (وعنوانــه:  شــيركيتي 
أورجانيــزى ســانايى بولجيســي، هــال ســوكاك رقــم: 32-30، 

كاراتــي - كونيــا / تركيــا)
الــى: يلديــز بــول اوتوموتيــف موتــور بارتشــاالري ســانايي انونيــم 

كيتي شير
ســوكاك،   10727 ماهاليســي،  تشــاكماك  فــوزي   : العنــوان 

تركيــا قونيــا-  كاراتــاي-  نــو:1/36-1/34-1/32-1/30، 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
29/3/2016
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2016/3/29  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



328 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 23916

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 23916 ــام التالي ذوات األرق

In class : 30 في الصنف : 30
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: PERFECT FOOD MANUFACTURING (M) 
SDN BHD
Address : PERFECT FOOD MANUFACTURING 
(M) SDN BHD (whose address is: A.G. 6876, ALOR 
GAJAH INDUSTRIAL ESTATE, 78000 ALOR 
GAJAH, MELAKA, MALAYSIA)
TO:  Julie’s Manufacturing Sdn> Bhd.
Address : A.G. 6876,Alor Gajah Industrial Estate, 
78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
ــش  ــي أت ــوود مانوفاتشــرينغ (أم) أس دي أن ب ــت ف ــن : بيرفيك م

دي  
العنــوان : بيرفيكــت فــوود مانوفاتشــرينغ (أم) أس دي أن بــي 
أتــش دي (وعنوانــه: إيــه. ج. 6876 ، ألــور جاجــاه إندســتريال 

إيســتيت ، 78000 ألــور جاجــاه ، ميــاكا ، ماليزيــا)
الى: جوليز مانيوفاكتشرينج اس دي ان.بي اتش دي.

ــور جاجــاه إنداســتريال ايســتيت،  ــه. جــي. 6876، ال ــوان : اي العن
ــا ــا، ماليزي ــور جاجــاه، ملق 78000 ال

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
5/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/12/5  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 23919

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 23919 ــام التالي ذوات األرق

In class : 29 في الصنف : 29
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: khaled huseen yuosf ali
Address : khaled huseen yuosf ali (whose address is: 
salfeet tel 0599675153)
TO:   Ahmad khaled Hussein Ali
Address : SALFEET 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : خالد حسين يوسف علي  

العنــوان : خالــد حســين يوســف علــي (وعنوانــه: ســلفيت تلفــون 
(0599675153

الى: احمد خالد حسين علي
العنوان : سلفيت سكاكا الشارع الرئيسي قرب حاووز الماء

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
24/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/12/24  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.
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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: 24707

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 24707 ــام التالي ذوات األرق

In class : 11 في الصنف : 11
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Osama lotfee Ibrahem ladadueh 
Address : Osama lotfee Ibrahem ladadueh  (whose 
address is: Ramalla Share` Almasaef)
TO:  Zhejiang Yilingnuo Technology Co., Ltd.
Address : Building 19, Youbeitang Village, Suxi Town, 
Yiwu City, Zhejiang Province, China   

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : أسامه لطفي ابراهيم لدادوه  

العنــوان : أســامه لطفــي ابراهيــم لــدادوه (وعنوانــه: رام اللــه شــارع 
المصايــف / ج 0599213010)

الى: شركة زهيجيانغ يلينغنو تكنولوجي كو.، لميتد
ــو  ــاون، واي ــغ فيــاج، سوكســي ت ــغ 19، يوبيتان ــوان : بيلدين العن

ــن     ــس، الصي ــغ بروفان ســيتي، زهيجيان

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
27/11/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/11/27  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 26107

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 26107 ــام التالي ذوات األرق

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

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند  

العنــوان : ذا كونســنتريت مانوفكترينــغ كومبانــي أوف إيرلنــد 
(وعنوانــه: ســوان بيلدينــغ، 3رد فلــور، 26 فيكتوريــا ســتريت، 

هاميلتــون اتــش ام 12، برمــودا)
الى: بورتوفويلو كونسنتريت سوليوشنز انليمتد كومباني

العنــوان : 5 ايســتجيت رود، ايســتجيت بيزنــس بــارك، ليتيــل 
ــدا ــورك، ايرلن ــو. ك ــد، ك ايان

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.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/27  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.
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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: 26531

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:-26531 ــام التالي ذوات األرق

In class : 29 في الصنف : 29
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Sharekat Mahalat ALajjawi AL Tejareah
Address : Ajja –Jenin   

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنــوان : شــركة عالــم الطبيعــة للمعلبــات والمجمــدات (وعنوانــه: 
عمــارة النخيــل، شــارع المــدارس، جنيــن، فلســطين )

الى: شركة محات العجاوي التجارية
العنوان : عجة - جنين     

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
2/2/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/2/2  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 26532

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 26532 ــام التالي ذوات األرق

In class : 30 في الصنف : 30
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Sharekat Mahalat ALajjawi AL Tejareah
Address : Ajja –Jenin   

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنــوان : شــركة عالــم الطبيعــة للمعلبــات والمجمــدات (وعنوانــه: 
عمــارة النخيــل، شــارع المــدارس، جنيــن، فلســطين )

الى: شركة محات العجاوي التجارية
جنيــن   - عجــة   :  العنــوان 

تلفون :042435225    

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
2/2/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/2/2  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



331 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 26533

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:-26533 ــام التالي ذوات األرق

In class : 31 في الصنف : 31
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Sharekat Mahalat ALajjawi AL Tejareah
Address : Ajja –Jenin   

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنوان : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات (وعنوانه: 
عمارة النخيل، شارع المدارس، جنين، فلسطين )

الى: شركة محات العجاوي التجارية
 العنوان : عجة - جنين 

تلفون :042453225    

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
2/2/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/2/2  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 26534

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:-26534 ــام التالي ذوات األرق

In class : 31 في الصنف : 31
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Ain. ain Hamerkaz Industries LTD
Address : Baqa Algarbeh

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنــوان : شــركة عالــم الطبيعــة للمعلبــات والمجمــدات (وعنوانــه: 
عمــارة النخيــل، شــارع المــدارس، جنيــن، فلســطين )

الى: ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان
العنوان : باقة الغربية باقة - جيت

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
5/1/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/1/5  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.
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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: 26535

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:-26535 ــام التالي ذوات األرق

In class : 30 في الصنف : 30
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Ain. ain Hamerkaz Industries LTD
Address : Baqa Algarbeh

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنــوان : شــركة عالــم الطبيعــة للمعلبــات والمجمــدات (وعنوانــه: 
عمــارة النخيــل، شــارع المــدارس، جنيــن، فلســطين )

الى: ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان
العنوان : باقة الغربية باقة - جيت

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
5/1/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/1/5  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 26536

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:-26536 ــام التالي ذوات األرق

In class : 29 في الصنف : 29
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Ain. ain Hamerkaz Industries LTD
Address : Baqa Algarbeh

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنــوان : شــركة عالــم الطبيعــة للمعلبــات والمجمــدات (وعنوانــه: 
عمــارة النخيــل، شــارع المــدارس، جنيــن، فلســطين )

الى: ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان
العنوان : باقة الغربية باقة - جيت

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
5/1/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/1/5  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.
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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: 26538

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 26538 ــام التالي ذوات األرق

In class : 30 في الصنف : 30
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Ain. ain Hamerkaz Industries LTD
Address : Baqa Algarbeh

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنــوان : شــركة عالــم الطبيعــة للمعلبــات والمجمــدات (وعنوانــه: 
عمــارة النخيــل، شــارع المــدارس، جنيــن، فلســطين )

الى: ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان
العنوان : باقة الغربية باقة - جيت

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
5/1/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/1/5  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 26539

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 26539 ــام التالي ذوات األرق

In class : 31 في الصنف : 31
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Ain. ain Hamerkaz Industries LTD
Address : Baqa Algarbeh

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنــوان : شــركة عالــم الطبيعــة للمعلبــات والمجمــدات (وعنوانــه: 
عمــارة النخيــل، شــارع المــدارس، جنيــن، فلســطين )

الى: ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان
العنوان : باقة الغربية باقة - جيت

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
5/1/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/1/5  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



334 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 26540

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 26540 ــام التالي ذوات األرق

In class : 29 في الصنف : 29
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Nature World For Canned and Frozen Company
Address : Nature World For Canned and Frozen 
Company (whose address is: Al Nakheel Building, 
Schools Street, Jenin, Palestine.)
TO:  Ain. ain Hamerkaz Industries LTD
Address : Baqa Algarbeh

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة عالم الطبيعة للمعلبات والمجمدات  

العنــوان : شــركة عالــم الطبيعــة للمعلبــات والمجمــدات (وعنوانــه: 
عمــارة النخيــل، شــارع المــدارس، جنيــن، فلســطين )

الى: ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان
العنوان : باقة الغربية باقة - جيت

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
5/1/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/1/5  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 27614

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 27614 ــام التالي ذوات األرق

In class : 32 في الصنف : 32
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: sharikat al najar alalamiah llistithmar
Address : sharikat al najar alalamiah llistithmar (whose 
address is: Al khalil wad alharieeh)
TO:  Alatheed for General Trading
Address : duba

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة النجار العالمية لاستثمار  

العنــوان : شــركة النجــار العالميــة لاســتثمار (وعنوانــه: الخليــل 
ــة الســفير 2231640) ــب صال ــة بجان واد الهري

الى: شركة العضيد للتجارة العامة
ــراس،  ــرة ، ال ــور ذ.م.م دي ــة الحبت ــك مجموع ــل 9 مل ــوان : مح العن

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــي االم ــد 27142، دب ــدوق بري صن

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
13/2/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/2/13  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



335 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 27617

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 27617 ــام التالي ذوات األرق

In class : 31 في الصنف : 31
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: sharikat al najar alalamiah llistithmar
Address : sharikat al najar alalamiah llistithmar (whose 
address is: Al khalil wad alharieeh)
TO:  Alatheed for General Trading
Address : duba

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة النجار العالمية لاستثمار  

العنــوان : شــركة النجــار العالميــة لاســتثمار (وعنوانــه: الخليــل 
ــة الســفير 2231640) ــب صال ــة بجان واد الهري

الى: شركة العضيد للتجارة العامة
ــراس،  ــرة ، ال ــور ذ.م.م دي ــة الحبت ــك مجموع ــل 9 مل ــوان : مح العن

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــي االم ــد 27142، دب ــدوق بري صن

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
13/2/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/2/13  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.

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: 29602

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 29602 ــام التالي ذوات األرق

In class : 30 في الصنف : 30
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: BUNDA PAZARLAMA LIMITED SIRKETI
Address : BUNDA PAZARLAMA LIMITED 
SIRKETI (whose address is: Yakuplu Mah. Beysan 
Sanayi Sitesi Fuar Cad. No. 9/1 Beylikduzu Istanbul 
/ Turkey)
TO:  KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Address : Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi Fuar 
Cad. No.9/1 Beylikduzu Istanbul / Turkey

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بوندا بازارالما ليمتد شيركيتي  

ــو  ــه: ياكوبل ــيركيتي (وعنوان ــد ش ــا ليمت ــدا بازارالم ــوان : بون العن
ــو. 1/9 بيليكــدوزو  مــاه. بيســان ســانايي سيتيســي فــوار جــاد. ن

ــا) ــطنبول / تركي اس
الى: كيرفان جيدا سانايي في تيجاريت انونيم شيركيتي

العنــوان : ياكوبلــو مــاه. بيســان ســانايي سيتيســي فــوار جاد.نــو. 
1/9 بيليكــدوزو اســطنبول / تركيــا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
15/11/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/11/15  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



336 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

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: 35572

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم (33) 
ــة  ــات التجاري ــك العام ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديات لس

ــة:- 35572 ــام التالي ذوات األرق

In class : 30 في الصنف : 30
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Omar Musttafah Abed AL Kareem Brake 
Address : Omar Musttafah Abed AL Kareem 
Brake  (whose address is: tulkarem - Yafa Street,  
                , , )
TO:  Omar Brake Company
Address : tulkarem 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : عمر مصطفى عبد الكريم بريك   

العنــوان : عمــر مصطفــى عبــد الكريــم بريــك  (وعنوانــه: طولكــرم 
- شــارع يافــا , , )

الى: شركة عمر بريك وابنائه للصناعات الغذائية
العنوان : طولكرم 

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
26/1/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above 
have duly re  corded in the Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/1/26  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العامــة قــد ادرج فــي ســجل 
العامــات التجاريــة حســب االصــول.



إعالن رقم ) 3 ( لسنة 2020

قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم )22( لسنة 1953

 ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم )22( لسنة 
ً
وفقا

1953، فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم صناعية المنشورة 

في اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بطلب لشطب الرسم 

بموجب  تسجيله  تاريخ  قبل  استخدامه  تم  قد  بان  ثبت  إذا 

الصناعية،  والنماذج  الرسوم  قانون  من   )36( المادة  أحكام 

األصول  حسب  خطية  الئحة  الشخص  طالب  يقدم  أن  على 

المقررة إلى المسجل، يبين فيها أسباب شطب الرسم التي 

يستند إليها في الئحته.

رجاء جواعدة

مسجل امتيازات االختراع 

والرسوم



338 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

رقم ايداع الطلب :  100831

تاريخ ايداع الطلب :  2020/01/28

اسم طالب التسجيل :  محمد عليان احمد عليان

اسم الوكيل : محمد عليان احمد عليان

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بروفيل المنيوم

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-25

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج



339 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

رقم ايداع الطلب :  200832

تاريخ ايداع الطلب :  2020/01/28

اسم طالب التسجيل :  محمد عليان احمد عليان

اسم الوكيل : محمد عليان احمد عليان

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بروفيل المنيوم

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-25

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 



340 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

رقم ايداع الطلب :  300833

تاريخ ايداع الطلب :  2020/01/28

اسم طالب التسجيل :  محمد عليان احمد عليان

اسم الوكيل : محمد عليان احمد عليان

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بروفيل المنيوم

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-25

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 



341 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

رقم ايداع الطلب :  400834

تاريخ ايداع الطلب :  2020/01/28

اسم طالب التسجيل :  محمد عليان احمد عليان

اسم الوكيل : محمد عليان احمد عليان

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بروفيل المنيوم

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-25

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 



342 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

رقم ايداع الطلب :  500835

تاريخ ايداع الطلب :  2020/01/28

اسم طالب التسجيل :  محمد عليان احمد عليان

اسم الوكيل : محمد عليان احمد عليان

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بروفيل المنيوم

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-25

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 



343 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

رقم ايداع الطلب :  600836

تاريخ ايداع الطلب :  2020/01/28

اسم طالب التسجيل :  محمد عليان احمد عليان

اسم الوكيل : محمد عليان احمد عليان

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بروفيل المنيوم

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-25

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 



344 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

رقم ايداع الطلب :  700837

تاريخ ايداع الطلب :  2020/01/28

اسم طالب التسجيل :  محمد عليان احمد عليان

اسم الوكيل : محمد عليان احمد عليان

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بروفيل المنيوم

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-25

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 



345 2020/7/2العـدد الواحد والثالثون

رقم ايداع الطلب :  800838

تاريخ ايداع الطلب :  2020/01/28

اسم طالب التسجيل :  محمد عليان احمد عليان
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