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إعالن رقم ) 5 ( 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: 28/11/2016 التاريخ: 2016/11/28

Trademark No.: 30378 العالمة التجارية رقم:  30378

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: Ragheb Mohamed Ragheb Dahabra بإسم :  راغب محمد راغب دحابرة

Applicant Address :rammallah العنوان :  رام الله فلسطين

Applicant for Correspondence:  Bilal kamal / Ramallah عنــوان التبليــغ  :بــال كمــال/  البيــرة ، الشــرفة ، بجانــب نــادي 
الســيارات 

Goods/Services:
Advertising; business management; business administration; 
office functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an industrial or 
commercial company; organisation of exhibitions and trade 
fairs for commercial or advertising purposes; promotion 
services provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling services for sales 
promotions or advertising purposes; edition of advertising 
texts; shop-window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for third parties); 
sales at public auctions; shopping centre promotion 
and management services; assistance services for the 
commercial functions of a business consisting in processing 
orders through global communications networks; import-
export agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); distribution of 
samples; computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising agencies; 
rental of vending machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business management 
assistance; data search in computer files (for others); 
compilation of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; commercial 
or industrial management assistance; business management 
of performing artists; direct mail advertising; updating of 
advertising material; document reproduction; marketing 
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer databases; 
publication of advertising texts;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المكتبــي,  النشــاط  االعانــات, تنظيــم االعمــال, ادارة االعمــال, 
خدمــات المســاعدة الدارة االعمــال او االنشــطة التجاريــة لشــركات 
للغايــات  التجاريــة  المعــارض  تنظيــم  تجاريــة,  او  صناعيــة 
االعانيــة او التجاريــة, الخدمــات الترويجيــة المقدمــة مــن قبــل 
شــركة تجاريــة مــن خــال اصــدار بطاقــات المحــات التجاريــة 
ترويــج  أو  واإلعــان  الدعايــة  نمــاذج  إعــداد  خدمــات  للعمــاء, 
المبيعــات, تحريــر النصــوص االعانيــة, خدمــات عــرض عامــة, 
خدمــات المســاعدة لتشــغيل شــركة تجاريــة علــى مبــدأ االمتيــاز, 
عــرض المنتوجــات, ترويــج المبيعــات )الطــراف اخــرى(, المبيعــات 
التســوق,  مراكــز  ادارة  وخدمــات  ترويــج  عامــة,  مــزادات  فــي 
خدمــات المســاعدة لانشــطة التجاريــة التــي تتكــون مــن طلبــات 
معالجــة مــن خــال شــبكات اتصــاالت عالميــة, وكاالت االســتيراد 
والتصديــر, االعــان المباشــر علــى شــبكة كمبيوتــرات, خدمــات 
التوريــد لاطــراف االخــرى )شــراء المنتوجــات والخدمــات لشــركات 
اخــرى(, توزيــع العينــات, ادارة الملفــات المحوســبة, العاقــات 
العامــة, وكاالت االنبــاء التجاريــة, وكاالت االعانــات, تاجيــر االت 
البيــع, تأجيــر المســاحات اإلعانيــة, نشــر مــواد الدعايــة واإلعــان, 
المســاعدة فــي إدارة األعمــال, البحــث عــن المعلومــات لاخريــن فــي 
ملفــات حاســوب, تجميــع المعلومــات فــي قواعــد بيانــات حاســوب, 
ــي إدارة  ــاعدة ف ــان, المس ــة واإلع ــدة الدعاي ــر أعم ــخ, تحضي النس
األعمــال التجاريــة أو الصناعيــة, إدارة أعمــال فنانــي التمثيــل, 
ــة واإلعــان, نســخ  ــد المباشــر, تحديــث مــواد الدعاي اإلعــان بالبري
الوثائــق, دراســات الســوق, لصــق اإلعانــات, الدعايــة واإلعــان 
الخارجــي, إســتطاعات الــرأي, تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد 
ــات حاســوب, نشــر نصــوص الدعايــة واإلعــان, وكاالت البيــع  بيان
ــاي  ــة ب ــة وبالتجزئ ــع بالجمل ــات البي ــع, خدم ــات البي ــب خدم وترتي
طريقــة كانــت, خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح الغيــر، 

ــرائها ــا و ش ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمكي وذل
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sales agencies and arranging sales services; wholesale 
and retail services by any means; the bringing together 
for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods

( 2 )

 

Date: 28/02/2019 التاريخ : 2019/02/28 

Trademark No.: 35485 العالمة التجارية رقم:  35485

Class: 43 في الصنف:   43

Applicant Name: Al-Aker Investments and Supply 
Company plp

بإسم :  شركة العكر لاستثمار و التموين

Applicant Address :Nablus-University Street       العنوان :  نابلس- شارع الجامعة

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

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

Goods/Services:
Services for providing and catering Sweets food and 
drink; temporary accommodation, provision of food 
and drink; café, restaurant, food court and takeaway 
food services; providing fast-food facilities; provision 
of information in relation to all these services, including 
provision of information.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
؛  والمشــروبات  واالطعمــة  الحلويــات  وتقديــم  توفيــر  خدمــات 
والكافتيريــات  المقاهــي  خدمــات   , المؤقــت  وااليــواء  خدمــات 
تقــوم  التــي  المطاعــم  وخدمــات  الطعــام  وســاحات  والمطاعــم 
االكل  تســهيات  تقديــم  ؛  خارجــا  لتناولــه  الطعــام  بتحضيــر 
ــات  ــة هــذه الخدم ــق بكاف ــا يتعل ــات فيم ــر المعلوم الســريع، توفي
ــر  بمــا فــي ذلــك توفيــر المعلومــات المتعلقــة بهــذه الخدمــات عب

شــبكة حاســوب عامــة

( 3 )

 

Date: 04/11/2019 التاريخ : 2019/11/04 

Trademark No.: 37039 العالمة التجارية رقم:  37039

Class: 9 في الصنف:   9

Applicant Name: MICRO-STAR INT’L CO., LTD.  .بإسم :  ميكرو – ستار انتل كو.، ليمتد

Applicant Address :No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., 
New Taipei City 235, Taiwan, R.O.C.

العنــوان :  نمبــر. 69، لــي-دي ســتريت.، زهونغهــي ديســت.، نيــو 
تايبيــي ســيتي 235، تايــوان، آر. أو. ســي  



5 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

Applicant for Correspondence:  - Tammun - State of 
Palestine Po Box 21

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  ص.ب. 21
فلسطين

Goods/Services:
Computer servers  Laptop computers  Computer 
peripherals and parts namely, Computer hardware  
Computer software comprised of operating system 
programs  Computer memories  Hard disc  Host 
case  Computer motherboards  Video display cards  
Computer mouse  Computer keyboards  Computer 
TFT-LCD monitors. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية: 
ســيرفورات الكمبيوتــر؛ الكمبيوتــر المحمــول؛ أجــزاء الكمبيوتــر 
وقطــع الغيــار ومنهــا أجهــزة الكمبيوتــر؛ برامــج الكمبيوتــر المكونــة 
ــة؛  ــراص صلب ــوب؛ أق ــرات الحاس ــغيل؛ ذاك ــام التش ــج نظ ــن برام م
جهــاز إســتقبال؛ لوحــات رئيســية للكمبيوتــر؛ بطاقــات عــرض 
الفيديــو؛ فــأرة الحاســوب؛ لوحــات مفاتيــح الكمبيوتــر؛ شاشــات 

ــر.  ــي( للكمبيوت ــي إف ت ــائل )ت ــتال الس الكريس

( 4 )

 

Date: 14/11/2019 التاريخ : 2019/11/14 

Trademark No.: 37104 العالمة التجارية رقم:  37104

Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name: Abu Munshar Investment and 
Marketing Company 

بإسم :  شركة أبو منشار لإلستثمار والتسويق 

Applicant Address :Hebron, Alharas, 8 Mohammad Ali 
Street, P.O. Box 1036

العنوان :  الخليل، الحرس، 8 شارع محمد علي، ص. ب 1036  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

    Hebron, Alharas, 8 Mohammad Ali Street, P.O. Box 
1036

  الخليل، الحرس، 8 شارع محمد علي، ص. ب 1036  

Goods/Services:
Abrasive cloth, abrasive paper, abrasives*, carbides of 
metal [abrasives], color-removing preparations, emery, 
emery cloth, emery paper, glass cloth, glass paper, 
grinding preparations, lacquer-removing preparations, 
paint stripping preparations, rust removing preparations, 
sandcloth, sandpaper, windscreen cleaning liquids, 
windshield cleaning liquids. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ســحج  مــواد  )ســنفرة(،  ســحج  ورق  )ســنفرة(،  ســحج  قمــاش 
)ســنفرة(، كربيــدات المعــادن )مــواد ســحج )ســحج((، مســتحضرات 
إزالــة ألــوان، مســحوق ســحج )ســنفرة(، قمــاش ســحج )ســنفرة(، ورق 
ســحج )ســنفرة(، قمــاش زجــاج )للســنفرة(، ورق زجــاج )للســنفرة(، 
مســتحضرات جلــخ، مســتحضرات إزالــة االكيــه، مســتحضرات إزالــة 
الصــدأ، قمــاش ســحج )ســنفرة(،ورق ســحج )للســنفرة(، ســوائل 
ــيارات.  ــاج الس ــف زج ــوائل لتنظي ــيارات، س ــاج الس ــف زج لتنظي

( 5 )

 

Date: 16/12/2019 التاريخ : 2019/12/16 

Trademark No.: 37347 العالمة التجارية رقم:  37347
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Class: 43 في الصنف:   43

Applicant Name: SAMER N ABU SHAKHDAM بإسم :  سامر نضال محمد ابو شخدم

Applicant Address :HEBRON NEAR TO HEBRON 
CHAMBER OF COMMRCE   

العنوان :  الخليل شارع الغرفة التجارية     

Applicant for Correspondence:  HEBRON NEAR TO 
HEBRON CHAMBER OF COMMRCE

عنوان التبليغ  : الخليل شارع الغرفة التجارية 
فلسطين

Goods/Services:
Food and drink services

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات تقديم الطعام والشراب

( 6 )

 

Date: 22/12/2019 التاريخ : 2019/12/22 

Trademark No.: 37413 العالمة التجارية رقم:  37413

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: Family market model company for 
importing and marketing foods and accessories

ــويق  ــتيراد وتس ــة الس ــة النموذجي ــواق العائل ــركة اس ــم :  ش بإس
ــات  ــة والنثري ــواد الغذائي الم

Applicant Address :jenin-residintio al basateenPS        العنوان :  جنين - شارع حيفا - حي البساتين

Applicant for Correspondence:   jenin - haifa street/ 
jawwal: 0569200021

عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا - جوال : 0569200021

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

ALL ITEMS FO GOOD 30 جميع بضائع الصنف 30

( 7 )

 

Date: 26/12/2019 التاريخ : 2019/12/26 

Trademark No.: 37457 العالمة التجارية رقم:  37457

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 / جــوال: 0593059230    
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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 / جــوال: 0593059230

Goods/Services:
Almonds (Milk of) [beverage], Beverages (Non-
alcoholic), Cider, non-alcoholic, Fruit juice beverages 
(Non- alcoholic), Fruit juices, Fruit nectars, non-
alcoholic, Grape must, unfermented, Juice (Fruit), 
lemonades, Must, Non-alcoholic fruit juice beverages, 
Orgeat

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــاح  ــر تف ــة, عصي ــر كحولي ــروبات غي ــروب( ، مش ــوز )مش ــب الل حلي
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 

ــوز عصيــر فواكــه غيــر كحولية,شــراب الل

( 8 )

 

Date: 26/12/2019 التاريخ : 2019/12/26 

Trademark No.: 37464 العالمة التجارية رقم:  37464

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 / جــوال: 0593059230    

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 / جــوال: 0593059230

Goods/Services:
Soda water, Seltzer water, Mineral water [beverages, 
Aerated water, Waters {beverages}, Table waters. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ميــاه غازيــة ، ميــاه معدنيــة )مشــروبات(، مــاء معدنــي فــوار , مــاء 
الصــودا , ميــاه الشــرب الصحية)ميــاه الينابيــع(, ميــاه )مشــروبات(. 

( 9 )

 

Date: 26/12/2019 التاريخ : 2019/12/26 

Trademark No.: 37466 العالمة التجارية رقم:  37466

Class: 32 في الصنف:   32
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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 / جــوال: 0593059230    

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 / جــوال: 0593059230

فلسطين

Goods/Services:
Almonds (Milk of) [beverage], Beverages (Non-
alcoholic), Cider, non-alcoholic, Fruit juice beverages 
(Non- alcoholic), Fruit juices, Fruit nectars, non-alcoholic, 
Grape must, unfermented, Juice (Fruit), lemonades, Must, 
Non-alcoholic fruit juice beverages, Orgeat

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــاح  ــر تف ــة, عصي ــر كحولي ــروبات غي ــروب( ، مش ــوز )مش ــب الل حلي
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 

ــوز عصيــر فواكــه غيــر كحولية,شــراب الل

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

( 10 )

 

Date: 29/12/2019 التاريخ : 2019/12/29 

Trademark No.: 37474 العالمة التجارية رقم:  37474

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: M Munewara Co بإسم :  شركة المدينة المنورة 

Applicant Address : SANAYI MAH.60208. STR. NU 
:70 SEHITKAMIL / GAZIANTEP TURKEY   

العنــوان :   تركيــا - غــازي عنتــاب - الشــهيد كامــل المنطقــة 
الصناعيــة - شــارع 25 ديســمبر رقــم 60208 رقــم البنايــة 70    

Applicant for Correspondence:  palestine - jenin - Zahra 
st - Dr.Ziad Nazzal building 

عنوان التبليغ  : جنين- شارع الزهراء - عمارة الدكتور زياد نزال
جوال : 0598884163

Goods/Services:
candy

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حلوى 

( 11 )

 

Date: 20/01/2020 التاريخ : 2020/01/20 

Trademark No.: 37568 العالمة التجارية رقم:  37568

Class: 29 في الصنف:   29
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Applicant Name: Ideal Family Markets for the import 
and markiting of food and petty cash

ــويق  ــتيراد وتس ــة الس ــة النموذجي ــواق العائل ــركة اس ــم :  ش بإس
ــات  ــة والنثري ــواد الغذائي الم

Applicant Address :jenin sity - al basaten       العنوان :  جنين - حي البساتين

Applicant for Correspondence:  Specialized conulting for 
legal services company- her attorneys mousa qadoura, 
alaa frihat / jenin sity - hifa street / tel: 042433012

للخدمــات  االستشــارية  المختصــة  الشــركة   : التبليــغ   عنــوان 
القانونيــة- المحاميــان موســى قــدورة وعــاء فريحــات /جنيــن - شــارع 

فلســطين  042433012 هاتــف:  حيفــا/ 

Goods/Services:
Bone oil , edible , coconut oil , colza oil for food , corn 
oil , edible oils , flaxseed oil for culinary purposes, 
linseed oil for culinary purpouses , mazize oil , 
margarine , olive oil for food , olives , preseved , plan 
kernel oil for food , rape oil for food , semseme oil , 
sunflower oil for food .

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
زيــت عظــام معــد لــأكل ،زيــت جــوز الهنــد ، زيــت لفــت للطعــام ، 
زيــت ذرة ، زيــوت صالحــة لــأكل ، زيــت الكتــان ألغــراض الطهــو ، 
ــذرة الصفــراء ، ســمن  ــذر الكتــان ألغــراض الطهــو ، زيــت ال زيــت ب
ــت  ــام ، زي ــل للطع ــب النخ ــت ل ــام ، زي ــون للطع ــت زيت ــي ، زي نبات
ــاد  نخيــل للطعــام ، زيــت لفــت للطعــام ، زيــت سمســم ، زيــت عب

ــام  . الشــمس للطع

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

( 12 )

 

Date: 21/01/2020 التاريخ : 2020/01/21 

Trademark No.: 37608 العالمة التجارية رقم:  37608

Class: 29 في الصنف:   29

Applicant Name: OMAR EDREES MOH AMLEH بإسم :  عمر ادريس محمد عملة

Applicant Address :OMAR EDREES MOH AMLEH/ 
HEBRON BAIT OLA   

العنوان :  عمر ادريس محمد عملة/ الخليل -بيت اوال     

Applicant for Correspondence:  OMAR EDREES 
MOH AMLEH/ HEBRON BAIT OLA

عنوان التبليغ  : عمر ادريس محمد عملة/ الخليل -بيت اوال 
فلسطين

Goods/Services:
DAIRY PRODUCTS

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
منتجات االلبان

( 13 )

 

Date: 23/01/2020 التاريخ : 2020/01/23 
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Trademark No.: 37623 العالمة التجارية رقم:  37623

Class: 43 في الصنف:   43

Applicant Name: Fresh Food Co. Ltd.   .بإسم :  شركة  االطعمة الطازجة المحدودة

Applicant Address :Jeddah - Al Agaweed district – 
Sahal Bin Amro Street – Building No. (  43  ) - PO Box 
4043 Postal   22442 Saudi Arabia                    

العنــوان :  جــدة - حــي االجاويــد    – شــارع ســهل بــن عمــرو – مبنــى 
المملكــة   -       22442 البريــدي:  الرمــز    4043 - ص.ب   )43( رقــم 

العربيــة الســعودية                      

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:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation 

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

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

( 14 )

 

Date: 26/01/2020 التاريخ : 2020/01/26 

Trademark No.: 37632 العالمة التجارية رقم:  37632

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: Plus Sweets for Consumer Goods 
Compamy 

بإسم :  شركة بلس سويتس للمواد االستهاكية 

Applicant Address :Ramallah Alrayhhan Lacasa Mall العنوان :  رام الله ضاحية الريحان الكاسا مول  

                                     

Applicant for Correspondence:  Avocate Saif Abu 
Radeh Ramallah- Almeraj Building-Floor 5 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي ســيف ابــو ريــدي- رام اللــه- عمــارة 
5جــوال0598601477  ط  المعــراج- 

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة    األرز    التابيــوكا 
الحبــوب     مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق  والســاغو    
الخبــز والفطائــر والحلويــات    الحلويــات المثلجــة    عســل النحــل 
والعســل األســود    الخميــرة ومســحوق الخبيــز    الملــح    الخــردل    

ــج.  ــل       البهــارات    الثل الخــل والصلصــات    التواب
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( 15 )

 

Date: 26/01/2020 التاريخ : 2020/01/26 

Trademark No.: 37634 العالمة التجارية رقم:  37634

Class: 21 في الصنف:   21

Applicant Name: PAN HONG. بإسم :  بان هونج.

Applicant Address :No.1511(Building)No.10,Caifu 
Square,No.1899,Tushan East Road,
Bangshan District, Bangbu, Anhui, China.

ســكوير،  كايفــو  نمبــر.10،  )بيلدينــج(  نمبــر.1511    : العنــوان 
نمبــر.1899، توشــان ايســت روود، بانغشــان ديســتريكت، بانغبــو، 

آنهــوي، الصيــن.    

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 
ــف: 2383777-09 ــنتر،ص.ب.768 - هات ــا س ــارة جاليري ،عم

Goods/Services:
Glass [receptacles]; ceramics for household purposes; 
kitchen utensils; drinking vessels; toilet utensils; brushes; 
cosmetic utensils; heat-insulated containers; cleaning 
instruments, hand-operated; crystal [glassware].

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أوانــي زجاجيــة، خزفيــات لأغــراض المنزليــة، أوانــي مطبــخ، أوعيــة 
شــرب، أوانــي تواليــت، فراشــي، أدوات تجميــل، أوعيــة معزولــة 

ــة[. ــي زجاجي ــور ]أوان ــة[، بل ــف ]يدوي ــا، أدوات تنظي حراري

( 16 )

 

Date: 03/02/2020 التاريخ : 2020/02/03 

Trademark No.: 37662 العالمة التجارية رقم:  37662

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: ADHAM   SAMER  ABDALFATAH  HASEBA بإسم :  ادهم سامر عبد الفتاح حسيبا

Applicant Address :NABLUS  - RAFEDIA-  Main 
street, jawal: 0568811779,  0599274997   

العنوان :  نابلس – رفيديا – الشارع الرئيسي                                            

Applicant for Correspondence:   Attorney Ramzi Shoqo 
Nablus - Sufyan Street, Antar Building, fourth floo 

عنوان التبليغ  :المحامي  رمزي شقو
نابلس- شارع سفيان عمارة عنتر الطابق الرابع 

Goods/Services:
Beverages (chocolate- based) , Beverages (Cocoa-
based), Beverages (Coffee-based),  Beverages 
(Flavorings, other than essential oils, for),

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الــكاكاو،  أساســها  مشــروبات  الشــوكاته،  أساســها  مشــروبات 
مشــروبات أساســها القهــوه، منكهــات للمشــروبات بخــاف الزيــوت 

ــكويت،  ــاي، بس ــها الش ــروبات أساس ــات(، مش ــة )منكه العطري
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Beverages (Tea-based), Biscuits, Buns, Cake paste, 
Cakes (Edible decorations for) , Cakes (flavorings 
other than essential oil, for) , Candy for food, Caramels 
(candy), Chocolate, Chocolate beverages with milk , 
Fruit jellies (confectionery) Garden herbs, preserved, 
Ginger (spice) , Golden syrup) Ice cream, Ice natural or 
artificial, Iced tea, Jellies (Fruit) confectionery, Lozenges 
( confectionery) Meal, Oat flakes, Paste (Cake) Pastilles 
(confectionery) , Cocolate- based beverages, Cinnamon 
(spice), Cocoa, Cocoa beverages with milk , Cocoa 
products,  Cocoa based beverages , Coffee, Coffee 
(Artificial) coffee beverages with milk, Coffee based 
beverages, Confectionery , Crackers, Cream Ice, Custard, 
Edible ices, Flakes (oat) Flavorings, other than essential 
oils, Flour for food , fondants (confectionery),  Salt 
(Cooking) , Snack food (Cereal- Based) , star aniseed, 
Sugar confectionery, Sugar, Sweeteners (Natural) Sweet 
meats (candy), Tea, Tea (Iced) Tea based beverages, 
Vanilla (favoring) Waffles, wheat flour. .

كعــك محلــى، عجينــة كعــك، زخــارف للكعــك صالحــة لــأكل، 
لــأكل،  ســكاكر  العطريــة،  الزيــوت  بخــاف  للكعــك  منكهــات 
بالحليــب،  شــوكاته  مشــروبات  شــوكاته،  )ســكاكر(،  كارميــل 
هاميات)جلــي( فواكــه )حلويــات(، أعشــاب محفوظــة، زنجبيــل 
)تابــل(، قطــر الســكر، بوظــة )ايســكريم(، ثلــج طبيعــي أو صناعــي، 
شــاي مثلــج، هاميــات )جلــي( فواكــه )حلويــات( قطــع حلــوى 
)حلويــات(، دقيــق، رقائــق شــوفان، عجينــة كعــك، أقــراص محــاة 
ــل(، كاكاو،  ــة )تاب ــوكاته، قرف ــها الش ــروبات أساس ــات(، مش )حلوي
ــكاكاو، مشــروبات أساســها  مشــروبات كاكاو بالحليــب، منتجــات ال
بالحليــب،  قهــوه  مشــروبات   اصطناعــي،  بــن  قهــوه،  الــكاكاو، 
مشــروبات أساســها القهــوه، حلويــات، بســكويت رقيــق هــش، 
بوظــة، كســترد، مثلجــات صالحــة لــأكل، رقائــق شــوفان، منكهــات 
ســكرية  أقــراص  للطعــام،  دقيــق  العطريــة،  الزيــوت  بخــاف 
ــوب، يانســون  ــى الحب ــة عل ــة قائم ــة خفيف ــح، أطعم ــات(، مل )حلوي
حلويــات  طبيعيــة،  محليــات  ســكر،  الســكر،  حلويــات  نجمــي، 
ــا  ــاي، فاني ــها الش ــروبات أساس ــج، مش ــاي مثل ــاي، ش ــكرية، ش س

منكهــة، كعــك الوفــل، طحيــن قمــح .

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

( 17 )

 

Date: 04/02/2020 التاريخ : 2020/02/04 

Trademark No.: 37677 العالمة التجارية رقم:  37677

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: DARRORY Company for marketing 
solutions

بإسم :  شركة ضروري للحلول التسويقية

Applicant Address :hebron al salam st       العنوان :  الخليل شارع السام

Applicant for Correspondence:  Hebron, Wadi Al-
Tuffah Street, Nasser Building, Lawyer Office, Amani 
Abu Khalaf 

ــب  ــارة ناصــر مكت ــاح عم ــارع واد التف ــل ش ــغ  : الخلي ــوان التبلي عن
ــف ــي ابوخل ــة امان المحامي

Goods/Services:
bill posting Publicity, Publicity agencies, Retail 
purposes (Presentation of goods on communication 
media, forOn-line advertising on a computer network,

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــان وكاالت  ــة و االع ــي الدعاي ــان الخارج ــة و اإلع ــات الدعاي الخدم
ــات  ــال لغاي ــائل االتص ــى وس ــلع عل ــرض الس ــان ع ــة و اإلع الدعاي

ــة ــا بالتجزئ بيعه



13 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising, Production of advertising films, Business 
management and organization consultancy, Business 
research,  research, Marketing, Modelling for 
advertising or sales promotion, Updating of advertising 
material, Advertising matter (Dissemination of-), 
Distribution of samples, Layout services for advertising 
purposes, Publicity columns preparation, Publicity 
texts (Writing of —), Shop window dressing, Typing, 
Word processing, Marketing studies

اإلعــان و الدعايــة المباشــرة علــى شــبكات الكمبيوتــر، تنظيــم 
المعــارض لغايــات تجاريــة أو إعانيــة انتــاج أفــام الدعايــة و 
ــال  ــاث االعم ــال أبح ــم االعم ــي إدارة و تنظي ــارات ف ــان استش اإلع
أبحــاث التســويق التســويق خدمــات اعــداد نمــاذج الدعايــة و 
اإلعــان او ترويــج المبيعــات تحديــث مــواد الدعايــة و اإلعــان 
نشــر مــواد الدعايــة و اإلعــان توزيــع العينــات خدمــات التصميــم 
لغايــات الدعايــة و اإلعــان اعــداد أعمــدة الدعايــة و اإلعــان كتابــة 

نصــوص الدعايــة و اإلعــان
ــة معالجــة النصــوص  ــة الطباع ــن واجهــات المحــات التجاري تزيي

دراســات التســويق

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

( 18 )

 

Date: 06/02/2020 التاريخ : 2020/02/06 

Trademark No.: 37690 العالمة التجارية رقم:  37690

Class: 21 في الصنف:   21

Applicant Name: Abdel majeed qasrawi and partner 
company

للمــواد  وشــركاؤة  القصــراوي  المجيــد  عبــد  شــركة    : بإســم 
كية  ســتها ال ا

Applicant Address :Abdel majeed qasrawi and partner 
company/ Hebron al rahma mountain/ jawwal: 
0595952265   

للمــواد  وشــركاؤة  القصــراوي  المجيــد  عبــد  شــركة    : العنــوان 
جــوال:   الرحمــة/  دوار  الرحمــة  جبــل  الخليــل   / االســتهاكية 

    0595952265

Applicant for Correspondence:  Abdel majeed qasrawi 
and partner company/ Hebron al rahma mountain/ 
jawwal: 0595952265

وشــركاؤة  القصــراوي  المجيــد  عبــد  شــركة   : التبليــغ   عنــوان 
للمــواد االســتهاكية / الخليــل جبــل الرحمــة دوار الرحمــة/ جــوال:  

0595952265

Goods/Services:
House hold containers

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
االدوات المزلية

( 19 )

 

Date: 06/02/2020 التاريخ : 2020/02/06 

Trademark No.: 37691 العالمة التجارية رقم:  37691

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: Abdelmajeed qasrawi and partner 
company

للمــواد  وشــركاؤة  القصــراوي  المجيــد  عبــد  شــركة    : بإســم 
كية  ســتها ال ا
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Applicant Address :Abdelmajeed qasrawi and partner 
company/ Hebron al rahma mountain/ jawwal: 
0595952265   

للمــواد  وشــركاؤة  القصــراوي  المجيــد  عبــد  شــركة    : العنــوان 
جــوال:   / الرحمــة  دوار  الرحمــة  جبــل  الخليــل   / االســتهاكية 

    0595952265

Applicant for Correspondence:  Abdelmajeed qasrawi 
and partner company/ Hebron al rahma mountain/ 
jawwal: 0595952265

عنــوان التبليــغ  : شــركة عبــد المجيــد القصــراوي وشــركاؤة للمــواد 
جــوال:   / الرحمــة  دوار  الرحمــة  جبــل  الخليــل   / االســتهاكية 

0595952265
فلسطين

Goods/Services:
marketing

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التسويق

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

( 20 )

 

Date: 06/02/2020 التاريخ : 2020/02/06 

Trademark No.: 37692 العالمة التجارية رقم:  37692

Class: 19 في الصنف:   19

Applicant Name:  Quick Plaster For Material Cement 
Production Co

بإسم :  شركة كويك باستر لصناعة المواد االسمنتية

Applicant Address : Quick Plaster For Material 
Cement Production Co/ Ramallah  Al-Judirah / jawwal: 
0598462944   

العنــوان :  شــركة كويــك باســتر لصناعــة المــواد االســمنتية/ رام 
اللــه - الجديــرة /جــوال: 0598462944    

Applicant for Correspondence:   Quick Plaster For 
Material Cement Production Co/ Ramallah  Al-Judirah 
/ jawwal: 0598462944

عنــوان التبليــغ  : شــركة كويــك باســتر لصناعة المواد االســمنتية/ 
رام اللــه - الجديــرة /جوال: 0598462944

فلسطين

Goods/Services:
Building materials (non-metallic), Cementm, Concrete, 
Concrete building elements, Construction materials, 
not of metal, Plaster, Works of art of stone, concrete 
or marble

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مــواد بناء)غيــر معدنية(،اســمنت، خرســانة، عناصــر بنــاء خرســانة، 
مــواد إنشــاء غيــر معدنيــة، حبــس ، طيــن للبنــاء، جبــس، طيــن بنــاء، 

جبــص، اشــغال فنيــة مــن الحجــر أو الخرســانة او الرخــام

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 21 )

 

Date: 10/02/2020 التاريخ : 2020/02/10 

Trademark No.: 37707 العالمة التجارية رقم:  37707

Class: 25 في الصنف:   25

Applicant Name: Elham Hisham Adel Abdo  بإسم :  الهام هشام عادل عبده

Applicant Address :Elham Hisham Adel Abdo / 
Ramallah Al Tireh Main street Allati Bilding / jawwal: 
0599252524   

ــرة الشــارع  ــه  الطي ــده / رام الل ــادل عب ــام ع ــام هش ــوان :  اله العن
الرئيســي عمــارة الاتــي / جــوال: 0599252524    

Applicant for Correspondence:  Elham Hisham Adel 
Abdo / Ramallah Al Tireh Main street Allati Bilding / 
jawwal: 0599252524

عنــوان التبليــغ  : الهــام هشــام عــادل عبــده / رام اللــه  الطيــرة 
الشــارع الرئيســي عمــارة الاتــي / جــوال: 0599252524

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Clothing, footwear, headgear And All Items Mentioned  
in Class 25

المابس ولباس القدم وأغطية الرأس وكل ماذكر في الصنف 

( 22 )

 

Date: 10/02/2020 التاريخ : 2020/02/10 

Trademark No.: 37719 العالمة التجارية رقم:  37719

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

العنــوان :  نمبــر. 16، ويــن شــا رود فوشــان ســيتي، غوانغدونــغ 
بروفينــس، الصيــن  

Applicant for Correspondence:  JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH / Tammun- P.O. Box 21 

ــون  ــودة /طم ــي ع ــب حســن بن ــي أغري ــغ  : جهــاد عل ــوان التبلي عن
 21 –ص. ب. 

Goods/Services:
Soya sauce; vinegar; oyster sauce [condiment]; soya 
bean paste [condiment]; chicken essence powder 
[condiments]; Monosodium glutamate; ketchup 
[sauce]; chow-chow [condiment]; spices; condiments; 
Seasoning sauce; seasonings; sauces [condiments];

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صلصــة الصويــا؛ خــل؛ صلصــة المحــار ]بهــارات[؛ عجيــن فــول 
الصويــا ] بهــارات [؛ مســحوق لــب الدجــاج ]توابــل[؛ غلوتامــات 
أحاديــة الصوديــوم؛ صلصــة الطماطــم؛  تشاو-تشــاو ]بهــارات[؛ 
ــات الطعــام؛  صلصــات  ــل؛ متب ــل؛ البهــارات؛ صلصــة التواب التواب
ــح الطهــي؛ بــات ]بهــارات[؛  مل

َّ
]بهــارات؛ صلصــة مــرق اللحــم؛ ُمق
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 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; coffee flavorings; tea; edible ices; preparations for 
stiffening whipped cream; gluten prepared as foodstuff. 

شــكل  علــى  معكرونــة  الحبــوب؛  مســتحضرات  الفــوري؛   األرز 
شــرائط؛ نشــا للطعــام؛  مشــروبات أساســها الشــاي؛ ســكر أبيــض؛ 
ــواد  ــة؛  م ــوت العطري ــرة؛ نكهــات الطعــام، بخــاف الزي ــز؛ خمي خب
تطريــة اللحــم لأغــراض المنزليــة؛ عســل؛ حلــوى؛ وجبــات خفيفــة 
أساســها الحبــوب؛ مكســبات نكهــة للقهــوة؛ الشــاي؛ مثلجــات 
صالحــة لــأكل؛  مســتحضرات لشــد قــوام الكريمــة المخفوقــة؛ 

ــة.  ــادة غذائي ــد كم ــن مع الغلوتي

( 23 )

 

Date: 12/02/2020 التاريخ : 2020/02/12 

Trademark No.: 37743 العالمة التجارية رقم:  37743

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE بإسم :  كومباني جرفي دانون

Applicant Address :17, boulevard Haussmann العنوان :  17 بولفار هوسمان / 75009 باريس/ فرنسا                                                             

75009 PARIS, FRANCE  

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

الفكريــة - نابلــس  للملكيــة  التبليــغ  : شــركة ســماس  عنــوان 
- -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب 219 تلفــون رقــم 09-

 2389203

Goods/Services:
Cocoa; chocolate; cocoa-based beverages; chocolate-
based beverages; coffee-based beverages; tea-based 
beverages; custard; chocolate mousses; dessert mousses 
[confectionery]; confectionery; sugar confectionery; 
sugar; puffed rice; preparations made from cereals; 
breakfast cereals; biscuits (sweet or savory); cakes; 
pastry; waffles; cereal-based desserts [confectionery]; 
rice cakes; semolina cakes; rice pudding; rice-
based snacks [confectionery]; cereal-based snacks 
[confectionery]; edible ices; edible ices primarily 
consisting of yogurt; ice creams; sherbets (edible ices); 
frozen yogurts (edible ices); edible ices based on frozen 
flavoured water; fruit coulis [sauces]; chocolate-based 
spreads; chocolate spreads containing nuts; prepared 
foodstuffs in the form of sauces
  

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الــكاكاو؛  أساســها  التــي  المشــروبات  الشــوكوال؛  الــكاكاو؛ 
المشــروبات التــي أساســها الشــوكوال؛ المشــروبات التــي أساســها 
ــية  ــترد؛ موس ــاي؛ الكاس ــها الش ــي أساس ــروبات الت ــوة؛ المش القه
الشــوكوال؛ موســية حلــوى الفاكهــة ]حلويــات[؛ حلويــات؛ حلويــات 
الســكر؛ الســكر؛ األرز المنتفــخ؛ مســتحضرات محضــرة مــن الحبــوب؛ 
حبــوب اإلفطــار؛ البســكويت )الحلــو والمالــح(؛ الكيــك؛ الفطائــر؛ 
ــوى أساســها الحبــوب ]حلويــات[؛ أقــراص األرز؛  كعكــة الوافــل؛ حل
أقــراص الســميد؛ مهلبيــة األرز؛ وجبــات خفيفــة أساســها األرز 
]حلويــات[؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب ]حلويــات[؛ مثلجــات 
صالحــة لــأكل؛ مثلجــات صالحــة لــأكل تتألــف أساســا مــن اللبــن؛ 
ــن المجمــد  ــأكل(؛ اللب اآليــس كريــم؛ الشــراب )مثلجــات صالحــة ل
ــاء  ــأكل أساســها م ــأكل(؛ مثلجــات صالحــة ل )مثلجــات صالحــة ل
ــات  ــه ]صلصــات[؛ َدهن ــن الفواك ــي م ــد؛ صلصــة الكول ــه مجم منك
ــى البنــدق؛  أساســها الشــوكوالتة؛ َدهنــات شــوكوالتة تحتــوي عل

ــة جاهــزة بشــكل صلصــات. ــواد غذائي م
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( 24 )

 

Date: 20/02/2020 التاريخ : 2020/02/20 

Trademark No.: 37815 العالمة التجارية رقم:  37815

Class: 25 في الصنف:   25

Applicant Name: Awni Mohammad saeed ezaldeen 
Natsheh

بإسم :  عوني محمد سعيد عز الدين نتشة

Applicant Address :hebron seha circle       العنوان :  الخليل دوار الصحة

Applicant for Correspondence:  hebron seha circle عنوان التبليغ  : الخليل دوار الصحة

Goods/Services:
SHOES AND CLOTHES

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
احذية ومابس

( 25 )

 

Date: 23/02/2020 التاريخ : 2020/02/23 

Trademark No.: 37855 العالمة التجارية رقم:  37855

Class: 6 في الصنف:   6

Applicant Name: CHONGQING AMITY 
MACHINERY CO., LTD.  

بإسم :  تشونغكوينغ اميتي ماشينيري كو.، ال تي دي.  

Applicant Address :NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, 
YUZHONG DISTRICT CHONGQING 400014, 
CHINA

رود، يزهونــغ ديســتريكت   2 200 زهونغشــان  نــو.    : العنــوان 
الصيــن    ،400014 تشــونغكوينغ 

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

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

Goods/Services:
Unwrought or semi-wrought common metals; pipes of 
metal; sleeves [metal hardware]; fittings of metal for 
 building; railway material of metal; bands of metal 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, empty;

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
او نصــف مشــغولة؛  الغيــر مشــغولة  نفيســة  الغيــر  المعــادن 
تجهيــزات  معدنيــة[؛  ]خــردوات  أغلفــة  المعــدن؛  مــن  أنابيــب 
معدنيــة للمبانــي؛ مــواد معدنيــة للســكك الحديديــة؛ اشــرطة 
ــير؛  ــات والمواس ــة للكب ــابك معدني ــط؛  مش ــراض الرب ــة ألغ معدني
نفيســة  غيــر  معــادن  مــن  أبازيــم  خــردوات معدنيــة صغيــرة؛ 
ــواب  ــاث؛ أجــراس اب ــة لأث ــزات معدني ]خــردوات[؛ مســامير؛ تجهي
ــة؛  ــر كهربائي ــة غي ــال  معدني ــة؛ أقف ــر كهربائي ــة وغي ــر معدني غي
أقفــال ذات حلقــات؛ مفاتيــح معدنيــة؛ خزائــن حفــظ الوثائــق 

واألشــياء الثمينــة ]خزائــن متينــة[؛
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 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; 
junctions 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]; 
pulleys of metal, other  than for machines 

مخالــب معدنيــة للمــازم؛ علــب معدنيــة لــأدوات، فارغــة؛ رقــع 
ــي؛  ــام؛ مراس ــة للح ــان معدني ــات؛ قضب ــراس  للحيوان ــة؛ اج معدني
ــاه  ــان اتج ــة لبي ــف معدني ــة؛ زعان ــد الهوي ــة لتحدي أســاور معدني
الريــاح؛ واقيــات معدنيــة لأشــجار؛ 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، بخــاف أجــزاء  اآلالت؛ مــواد تقويــة معدنيــة 
المواســير؛ ســالم معدنيــة؛  لربــط  أطــواق معدنيــة  للمواســير؛ 
ــة معدنيــة؛ ســياجات معدنيــة؛ مــواد بنــاء معدنيــة؛  مبانــي متنقل
معدنيــة؛  خوابيــر  حبــال  فوالذيــة؛  اســاك  معدنيــة؛  ســقاالت 
جداريــة معدنيــة؛ براغــي معدنيــة؛ مفصــات معدنيــة؛ كابــات 
]خــردوات معدنيــة[؛ بكــرات معدنيــة ]بخــاف المســتخدمة لــآالت[  
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Date: 23/02/2020 التاريخ : 2020/02/23 

Trademark No.: 37856 العالمة التجارية رقم:  37856

Class: 7 في الصنف:   7

Applicant Name: CHONGQING AMITY 
MACHINERY CO., LTD.  

بإسم :  تشونغكوينغ اميتي ماشينيري كو.، ال تي دي.  

Applicant Address :NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, 
YUZHONG DISTRICT CHONGQING 400014, 
CHINA

رود، يزهونــغ ديســتريكت   2 200 زهونغشــان  نــو.    : العنــوان 
الصيــن    ،400014 تشــونغكوينغ 

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

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

Goods/Services:
Agricultural machines; lawnmowers [machines]; 
aerating pumps for aquaria; forage harvesters; milking 
 machines; electric hair clipping machines for animals; 
woodworking machines; saws [machines]; corrugated 
 paperboard making machines; machines for making 
diaper-pants of paper; printing machines; looms; sizing 
 machines; tea processing machines; electromechanical 
food preparation machines; brewing machines;  tobacco 
processing machines; leather-working machines; 
stitching machines; bicycle assembling machines;  brick 
making machines; engraving machines;

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
االت زراعيــة؛ مجــزات عشــب ]آالت[؛ مضخــات تهويــة ألحــواض 
االت  حلــب؛  االت  األعــاف؛  حصــادات  المائيــة؛  األحيــاء  تربيــة 
كهربائيــة لجــز شــعر الحيوانــات؛ آالت تصنيــع الخشــب؛ مناشــير 
  ]آالت[؛ آالت صنــع الــورق المقــوى الممــوج؛ آالت لصنــع ســراويل 
آالت  معايــرة؛  آالت  انــوال؛  طباعــة؛  آالت  الــورق؛  مــن  حفاضــات 
معالجــة الشــاي؛ آالت إلكتروميكانيكيــة لتحضيــر األغذيــة؛  آالت 
تخميــر البيــرة؛ آالت معالجــة التبــغ؛ آالت تصنيــع الجلــود المدبوغــة؛ 
آالت درز؛ آالت تجميــع الدراجــات الهوائيــة؛ آالت تصنيــع الطــوب؛ 
آالت  تصنيــع  الكهربائيــة؛  البطاريــات  لصنــع  آالت  نقــش؛  آالت 
الحبــال؛ آالت صنــع المينــا؛ آالت صنــع المصابيــح؛ آالت تعبئــة؛ آالت 

ــة؛ ــخ الكهربائي ــم؛ آالت المطب ــب الفح ــع قوال لصن
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machines for making electric batteries; cord making 
machines;  enamel making machines; machines for 
making bulbs; packaging machines; machines for making 
coal  briquettes; electric kitchen machines; washing 
machines [laundry]; centrifugal mills; gluing machines; 
glass- working machines; fertilizers making machines; 
electromechanical machines for chemical industry; mine 
 borers; cutters [machines]; oil-well pumping machines; 
mixing machines; disintegrators; cranes [lifting and 
 hoisting apparatus]; pneumatic hammers; trimming 
machines; foundry machines; metalworking machines; 
 steam engines; igniting devices for internal combustion 
engines; wind-powered installations for generating 
 electricity; machines for making needles; machines for 
making zippers; stands for machines; cutting machines; 
 machines for making wires and cables; tools [parts 
of machines]; machines and apparatus for polishing 
  [electric]; drilling heads [parts of machines]; hand-held 
tools, other than hand-operated; power-operated angle 
 grinders; machines for the manufacture of electronic 
components; machines for the production of electronic 
 instruments; machines for use in the manufacture 
of electronic instruments; machines for use in the 
 manufacture of electronic parts; machines for washing 
electronic components in chemicals; machines for  washing 
electronic components in solvents; machines for the 
production of optical apparatus; machines for  separating 
gas; paint spraying machines; dynamos; motors, other 
than for land vehicles; pumps [machines];  valves [parts of 
machines]; compressed air machines; pneumatic cylinder 
(part of machines); propulsion  mechanisms, other than 
for land vehicles; bearings [parts of machines]; belts for 
machines; electric welding  machines; electric machines 
and apparatus for cleaning; high pressure washers; vacuum 
cleaners; filter  presses; electric door rollers; electric shoe 
polishers; electroplating machines; electric door openers 

المابــس؛ طواحيــن طــرد مركــزي؛ آالت غــراء؛  غســاالت لغســل 
آالت  تصنيــع الزجــاج؛ آالت صنــع األســمدة؛ آالت كهروميكانيكيــة 
للصناعــات الكيميائيــة؛ حفــارات مناجــم؛ قطاعــات ]آالت[؛ آالت 
ضــخ نفــط اآلبــار؛ آالت خلــط؛ أجهــزة ســحق؛ رافعــات ]أجهــزة  رفــع[؛ 
مطــارق تــدار بالهــواء المضغــوط؛ آالت تهذيــب؛ آالت ســباكة؛ آالت 
تصنيــع االدوات المعدنيــة؛ محــركات بخاريــة؛ معــدات إشــعال 
لمحــركات االحتــراق الداخلــي؛ منشــآت تعمــل بالريــاح لتوليــد 
مناصــب  الســحابات؛  لصنــع  آالت  اإلبــر؛  لصنــع  آالت   الكهربــاء؛ 
)قواعــد( لــآالت؛ آالت قطــع؛ آالت لصنــع األســاك والكبــات؛ عــدد 
]أجــزاء آالت[؛ آالت وأجهــزة تلميــع ]كهربائيــة[؛ رؤوس  حفــر ]أجــزاء 
آالت[؛ عــدد تحمــل باليــد بخــاف التــي تــدار يدويــا؛ مطاحــن 
ــات اإللكترونيــة؛ آالت  ــا تعمــل بالطاقــة؛ آالت لتصنيــع المكون زواي
إلنتــاج األدوات اإللكترونيــة؛ آالت لاســتخدام فــي  صناعــة األدوات 
اإللكترونيــة؛ آالت لاســتخدام فــي تصنيــع القطــع اإللكترونيــة؛ 
الكيميائيــة؛  المــواد  فــي  اإللكترونيــة  المكونــات  لغســل  آالت 
آالت لغســل المكونــات اإللكترونيــة فــي المذيبــات؛ آالت  إلنتــاج 
ــدات  ــاء؛ مول ــاز؛ آالت رش الط ــل الغ ــة؛ آالت لفص ــزة البصري األجه
ــة؛  ــات البري ــة؛ محــركات بخــاف المســتخدمة فــي المركب كهربائي
تــدار  بالهــواء  آالت  آالت[؛  ]أجــزاء  صمامــات  ]آالت[؛  مضخــات 
دفــع  آليــات  اآلالت(؛  مــن  )جــزء  اســطوانة هوائيــة  المضغــوط؛ 
بخــاف المســتخدمة للمركبــات البريــة؛ محامــل ]أجــزاء آالت[؛ ســيور 
لــآالت؛ آالت لحــام كهربائيــة؛ آالت وأجهــزة كهربائيــة  للتنظيــف؛ 
ــيح؛  ــس ترش ــة؛ مكاب ــس كهربائي ــط؛ مكان ــة الضغ غســاالت عالي
ــاب الكهربائيــة؛ آالت كهربائيــة لتلميــع األحذيــة؛ آالت  بكــرات الب

ــة  ــواب كهربائي ــح اب ــاء؛ مفاتي ــاء بالكهرب ط
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Applicant Address :NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, 
YUZHONG DISTRICT CHONGQING 400014, 
CHINA

رود، يزهونــغ ديســتريكت   2 200 زهونغشــان  نــو.    : العنــوان 
الصيــن    ،400014 تشــونغكوينغ 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Abrading instruments [hand instruments]; hand-
operated agricultural implements; hand-operated 
garden tools;  instruments and tools for skinning 
animals; harpoons; manicure sets; bits [parts of hand 
tools]; perforating  tools [hand tools]; riveters [hand 
tools]; hand-operated lifting jacks; hand-operated guns 
for the extrusion of  mastics; graving tools [hand tools]; 
trowels for mason; secateurs; sabres; table cutlery 
[knives, forks and  spoons]; handles for hand-operated 
hand tools; hand-operated hand tools 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــد؛  ــدار بالي ــة ت ــة[؛ معــدات زراع ــدد يدوي ــدد ســحج ]ســنفرة[ ]ع ع
عــدد حدائــق ]تــدار باليــد[؛ أدوات وعــدد لســلخ الحيوانــات؛ حــراب 
ــدد  ــن ع ــزاء م ــم ]أج ــن؛ لق ــر اليدي ــة بأظاف ــم العناي ــة؛ أطق خطافي
 يدويــة[؛ أدوات تثقيــب ]عــدد يدويــة[؛ مبرشــمات ]عــدد يدويــة[؛ 
رافعــات تــدار باليــد؛ مرشــات لبثــق المعاجيــن المصطكاويــة؛ 
أدوات نقــش ]عــدد يدويــة[؛ مســطرينات للبنــاء؛ مقراضــات تقليــم؛ 
ســيوف  للمبــارزة؛ أدوات للمائــدة ]ســكاكين وشــوك وماعــق[؛ 
باليــد؛ أدوات يدويــة  التــي تعمــل  اليدويــة  لــأدوات  مقابــض 

ــد  ــل بالي تعم
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Date: 23/02/2020 التاريخ : 2020/02/23 

Trademark No.: 37858 العالمة التجارية رقم:  37858

Class: 9 في الصنف:   9

Applicant Name: CHONGQING AMITY 
MACHINERY CO., LTD.  

بإسم :  تشونغكوينغ اميتي ماشينيري كو.، ال تي دي.  

Applicant Address :NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, 
YUZHONG DISTRICT CHONGQING 400014, 
CHINA

رود، يزهونــغ ديســتريكت   2 200 زهونغشــان  نــو.    : العنــوان 
الصيــن    ،400014 تشــونغكوينغ 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Computer programs [downloadable software]; 
counters; apparatus to check franking; counterfeit coin 
 detectors; ticket dispensers; voting machines; apparatus 
for scanning the retina for the security identification 
 of persons; biometric identification apparatus; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; 
weighing  apparatus and instruments; measuring 
apparatus; electronic notice boards;

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أجهــزة  عــدادات؛  للتنزيــل[؛  قابلــة  ]برمجيــات  برامــج كمبيوتــر 
فحــص الدمغــات البريديــة؛ كواشــف قطــع النقــد المزيفــة؛ موزعات 
تذاكــر؛ آالت اقتــراع؛ اجهــزة لمســح شــبكية العيــن لتحديــد هويــة 
البيومتريــة؛ آالت تصويــر   األشــخاص؛ اجهــزة تحديــد الهويــة 
وزن؛  وادوات  أجهــزة  وحراريــة[؛  وإلكتروســتاتية  ]فوتوغرافيــة 
ماحيــة؛  أدوات  الكترونيــة؛  إعانــات  لوحــات  قيــاس؛  أجهــزة 
]للتصويــر  كاميــرات  اإللكترونيــة؛  المراقبــة  بالفيديــو  أجهــزة 

مســاحة؛ وادوات  أجهــزة  الفوتوغرافــي[؛ 
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navigational instruments;  electronic video surveillance 
apparatus; cameras [photography]; surveying apparatus 
and instruments; levels   [instruments for determining 
the horizontal]; speed checking apparatus for vehicles; 
pressure measuring  apparatus; chemistry apparatus 
and instruments; electric measuring devices; lasers, 
not for medical purposes;  optical apparatus and 
instruments; materials for electricity mains [wires, 
cables]; semi-conductors; electronic  chip cards; 
condensers [capacitors]; electric switches; electric 
couplings; electric plugs; control panels   [electricity]; 
covers for electric outlets; video screens; remote control 
apparatus; optical fibers [light conducting  filaments]; 
heat regulating apparatus; lightning rods; electrolysers; 
fire extinguishing apparatus; radiological  apparatus 
for industrial purposes; protection devices for personal 
use against accidents; clothing for protection  against 
accidents, irradiation and fire; protective masks; gloves 
for protection against accidents; knee-pads for  workers; 
electric theft prevention installations; electric locks; 
eyeglasses; electric batteries; chargers for electric 
 batteries; animated cartoons; safety boots for industrial 
use; electric sockets; industrial contactor starters, 
 electrical; ear plugs for divers; electric locks; biometric 
fingerprint door locks; industrial endoscope cameras; 
 rearview cameras for vehicles; sensor; alarms; cabinets 
for loudspeakers; printers for use with computers; 
 mobile power supplies, namely rechargeable batteries; 
tachographs; bathroom scales; remote control  apparatus; 
computer network switches; computer network bridges; 
internet router; radio receivers and  transmitters; radio 
signal tuners; electric door bells; interphones; video 
phones; video monitor; air analysis  apparatus; wireless 
routers 

ضبــط  أجهــزة  األفقيــة[؛  الخطــوط  تحديــد  ]ادوات  مســتويات 
أجهــزة  وادوات  الضغــط؛  قيــاس  أجهــزة  للمركبــات؛  الســرعة 
كيميائيــة؛ أجهــزة قيــاس كهربائيــة؛ أجهــزة ليــزر ليســت لغايــات 
ــاء ]األســاك  طبيــة؛ أجهــزة وادوات بصريــة؛ مــواد ألنابيــب الكهرب
والكبــات[؛ شــبه موصــات؛ بطاقــات رقاقــة الكترونيــة؛  مكثفــات؛ 
مفاتيــح كهربائيــة؛ قارنــات كهربائيــة؛ قوابــس كهربائيــة؛ لوحــات 
تحكــم كهربائيــة؛ أغطيــة للمخــارج الكهربائيــة؛ شاشــات فيديــو؛ 
أجهــزة تحكــم عــن بعــد؛ أليــاف بصريــة ]فتائــل توصيــل الضــوء[؛ 
 أجهــزة تنظيــم الحــرارة؛ قضبــان البــرق؛ أجهــزة تحليــل كهربائــي؛ 
أجهــزة اطفــاء الحريــق؛ أجهــزة إشــعاعية لأغــراض الصناعيــة؛ 
مابــس  الشــخصي؛  لاســتخدام  الحــوادث  مــن  واقيــة  أجهــزة 
ــة؛ قفــازات  ــق؛ أقنعــة واقي ــن  الحــوادث واإلشــعاع والحري ــة م واقي
للوقايــة مــن الحــوادث؛ واقيــات ركــب للعمــال؛ أجهــزة كهربائيــة 
ــة؛  ــات كهربائي ــارات؛ بطاري ــة؛ نظ ــال كهربائي ــرقة؛ أقف ــع الس لمن
شــواحن للبطاريــات  الكهربائيــة؛ صــور كرتونيــة متحركــة؛ أحذيــة 
الســامة لاســتخدام الصناعــي؛ مآخــذ كهربائيــة؛ قواطــع صناعيــة 
كهربائيــة؛ ســدادات اذن للغواصيــن؛ اقفــال كهربائيــة؛ أقفــال 
ابــواب تعمــل بالبصمــة  البيومتريــة؛ كاميــرات المنظــار الصناعيــة؛ 
كاميــرات الرؤيــة الخلفيــة للســيارات؛ حساســات؛ أجهــزة انــذار؛ 
أجهــزة  مــع  تســتخدم  طابعــات  الصــوت؛  لمكبــرات  كبائــن 
الكمبيوتــر؛ مــزودات الطاقــة المحمولــة  باالخــص البطاريــات المعــاد 
التحكــم  الحمامــات؛ أجهــزة  القيــاس؛ مقاييــس  شــحنها؛ آالت 
ــر؛  ــبكة الكمبيوت ــور ش ــر؛ جس ــبكة الكمبيوت ــح ش ــد؛ مفاتي ــن بع ع
جهــاز توجيــه اإلنترنــت؛ أجهــزة االســتقبال  واالرســال الاســلكي؛ 
موالــف إشــارة الراديــو؛ اجــراس ابــواب كهربائيــة؛ انتركــم؛ هواتــف 
الفيديــو؛ شاشــات الفيديــو؛ أجهــزة تحليــل الهــواء؛ موجهــات 

ــلكية  ــت الاس االنترن

( 29 )

 

Date: 23/02/2020 التاريخ : 2020/02/23 

Trademark No.: 37859 العالمة التجارية رقم:  37859

Class: 11 في الصنف:   11

Applicant Name: CHONGQING AMITY 
MACHINERY CO., LTD.  

بإسم :  تشونغكوينغ اميتي ماشينيري كو.، ال تي دي.  

Applicant Address :NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, 
YUZHONG DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA

رود، يزهونــغ ديســتريكت   2 200 زهونغشــان  نــو.    : العنــوان 
الصيــن    ،400014 تشــونغكوينغ 
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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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Electric lamps; lighting apparatus and installations; 
lighting tubes; lights for vehicles; germicidal lamps 
for  purifying air; curling lamps; oil lamps; cooking 
apparatus and installations; lava rocks for use in 
barbecue  grills; cooling appliances and installations; 
air purifying apparatus and machines; fans [air-
conditioning];  electric hair dryers; electric heating 
apparatus; apparatus for producing fog; taps; pipes 
[parts of sanitary  installations]; automatic watering 
installations; bath installations; sanitary apparatus and 
installations; water  purification installations; electric 
radiators; lighters; polymerisation installations; light 
bulbs; searchlights;  electric torches; refrigerating 
appliances and installations; air-conditioning 
installations; water purifying  apparatus and machines; 
pocket warmers; air purifier for household purposes; 
electric water purifier for  household purposes; 
humidifiers for household purposes; electric kettles; 
extractor hoods for kitchens; gas  burners; heat guns; 
cocks for pipes and pipelines; disinfectant apparatus; 
electrically heated clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مصابيــح كهربائيــة؛ أجهــزة ومنشــآت لإلضائــة؛ أنابيــب اإلضــاءة؛ 
اضــواء للمركبــات؛ مصابيــح مبيــدة للجراثيــم لتنقيــة الهــواء؛ لمبات 
ــة؛ أجهــزة ومعــدات طهــو؛ حجــارة  تجعيــد الشــعر؛ مصابيــح زيتي
بركانيــة  تســتخدم فــي الشــوايات؛ أدوات ومنشــآت تبريــد؛ أجهــزة 
ومكنــات تنقيــة الهــواء؛ مــراوح ]لتكييــف الهــواء[؛ مجففــات شــعر 
ــات؛  ــاب؛ حنفي ــة؛ آالت الضب ــة؛ اجهــزة تســخين كهربائي كهربائي
مواســير   ]أجــزاء مــن تمديــدات صحيــة[؛ منشــآت ري آليــة؛ معــدات 
المــاء؛  تنقيــة  منشــآت  صحيــة؛  وتمديــدات  أجهــزة  للحمــام؛ 
ــرة؛  ــآت بلم ــات(؛ منش ــات )والع ــة؛ قداح ــة كهربائي ــعات حراري مش
ــزة  ــة؛ أجه ــح كهربائي ــفة؛ مصابي ــواء كاش ــح؛ أض ــات  مصابي بصي
ومنشــآت تبريــد؛ منشــآت تكييــف الهــواء؛ أجهــزة وآالت لتنقيــة 
المنزليــة؛  لأغــراض  الهــواء  منقيــات  جيــب؛  دفايــات  الميــاه؛ 
هــواء  مرطبــات  المنزليــة؛  هــواء كهربائيــة  لأغــراض  منقيــات 
لأغــراض المنزليــة؛ اباريــق كهربائيــة؛ أغطيــة شــفط للمطابــخ؛ 
ــزة  ــب؛ أجه ــوط االنابي ــات لخط ــرارة؛ حنفي ــادق الح ــاز؛ بن ــد غ مواق

ــة  ــس كهربائي ــخنات ماب ــرة؛ مس مطه

( 30 )

 

Date: 23/02/2020 التاريخ : 2020/02/23 

Trademark No.: 37860 العالمة التجارية رقم:  37860

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: CHONGQING AMITY 
MACHINERY CO., LTD.  

بإسم :  تشونغكوينغ اميتي ماشينيري كو.، ال تي دي.  

Applicant Address :NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, 
YUZHONG DISTRICT CHONGQING 400014, 
CHINA

رود، يزهونــغ ديســتريكت   2 200 زهونغشــان  نــو.    : العنــوان 
الصيــن    ،400014 تشــونغكوينغ 

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Advertising; online advertising on a computer network; 
business management assistance; organization of 
 exhibitions for commercial or advertising purposes; 
commercial 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 computer databases; office machines 
and  equipment rental; book-keeping; rental of vending 
machines; sponsorship search; rental of sales stands; 
retail  services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; wholesale 
services for  pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; employment 
agency; Commercial  information agency services; 
marketing; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods  and services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
علــى  المباشــرة  والدعايــة  االعــان  واالعــان؛  الدعايــة  خدمــات 
تنظيــم  االعمــال؛  ادارة  فــي  المســاعدة  الكمبيوتــر؛  شــبكات 
المعــارض لغايــات تجاريــة او إعانيــة؛ اإلدارة التجاريــة لترخيــص 
الســلع  والخدمــات الخاصــة بآخريــن؛ خدمــات وكاالت االســتيراد 
والتصديــر؛ ترويــج المبيعــات ]لآخريــن[؛ خدمــات الشــراء لآخريــن 
إدارة  إستشــارات  األخــرى[؛  لأعمــال  والخدمــات  الســلع  ]شــراء 
شــؤون  الموظفيــن؛ خدمــات نقــل األعمــال؛ تنظيــم المعلومــات 
فــي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر؛ تأجيــر اآلالت والمعــدات المكتبيــة؛ 
الكفــاالت؛ اســتئجار  بحــث  البيــع؛  الدفاتــر؛ تأجيــر آالت  مســك 
مواقــف البيــع؛  خدمــات بيــع التجزئــة للمســتحضرات الصيدالنيــة 
الجملــة  بيــع  خدمــات  الطبيــة؛  واللــوازم  والصحيــة  والبيطريــة 
واللــوازم  والصحيــة  والبيطريــة  الصيدالنيــة  للمســتحضرات 
الطبيــة؛ وكاالت التوظيــف؛  خدمــات وكاالت المعلومــات التجاريــة؛ 
التســويق؛ توفيــر ســوق عبــر اإلنترنــت للمشــترين والبائعيــن 

للســلع والخدمــات 

( 31 )

 

Date: 23/02/2020 التاريخ : 2020/02/23 

Trademark No.: 37861 العالمة التجارية رقم:  37861

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: SUN PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED 

بإسم :  صن فارماكيوتيكال انداستريز ليمتد 

Applicant Address :SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN 
EXPRESS HIGHWAY, GOREGAON- EAST, 
MUMBAI -   400063, INDIA 

العنــوان :  صــن هــاوس، 201 بــي/1، ويســترن اكســبريس هايويــه، 
جوريغــاون - ايســت، مومبــاي - 400063، الهنــد  

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

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

Goods/Services:
MARKETING, DEMONSTRATION,

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات التسويق، العرض، بيع وتوزيع العقاقير 
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SALES AND DISTRIBUTION SERVICES OF THE 
DRUGS AND  PHARMACEUTICAL PRODUCTS, 
SURGICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS, 
SCIENTIFIC  APPARATUS AND INSTRUMENTS, 
MEDICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS 
FOR THE BENEFIT OF  THE DISTRIBUTORS / 
STOCKISTS / WHOLESALERS / RETAILERS 

األجهــزة  الجراحــة،  ومعــدات  أجهــزة  الصيدالنيــة،  والمنتجــات 
لمصلحــة  الطبيــة  والمعــدات  األجهــزة  العلميــة،  والمعــدات 
التجزئــة  بائعــي  بائعــي  الجملــة/  المخــازن/  وكاء  الموزعيــن/ 

( 32 )

 

Date: 25/02/2020 التاريخ : 2020/02/25 

Trademark No.: 37868 العالمة التجارية رقم:  37868

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: Emad Eddin Mohammad Awani 
Fahmi Al Qaissi 

بإسم :  عماد الدين محمد عوني فهمي القيسي 

Applicant Address :Jerusalm Al Ram next to Bridge 
school Shweki Appartment Aqel street    

ــردج عمــارة شــويكي  ــرام بجانــب مدرســة الب العنــوان :  القــدس ال
شــارع عقــل     

Applicant for Correspondence:  Jerusalm Al Ram next 
to Bridge school Shweki Appartment Aqel street 

عنــوان التبليــغ  : القــدس الــرام بجانــب مدرســة البــردج عمــارة 
شــويكي شــارع عقــل  فلســطين

Goods/Services:
Chocolates 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الشوكوالتة

( 33 )

 

Date: 27/02/2020 التاريخ : 2020/02/27 

Trademark No.: 37873 العالمة التجارية رقم:  37873

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: King Car Food Industrial Co., Ltd.  .بإسم :  كينغ كار فود إنداستريال كو.، ليمتد

Applicant Address :No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, 
Taipei, Taiwan. R.O.C.

العنــوان :  نمبــر. 230، روزفلــت رود، ســيك. 3، تايبيــه، تايــوان. 
جمهوريــة الصيــن  
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Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Coffee; Coffee beverages; Coffee beans; Instant 
coffee; Ground coffee; Capsule coffee; 3 in 1 coffee; 
Cocoa; Cacao powder; Cacao beverages; Instant cocoa; 
Capsule cocoa; Milk tea; Milk tea beverages; Instant 
milk tea; Chocolate; Chocolate beverages; Instant 
chocolate; Capsule chocolate; Tea; Lemon tea; Instant 
tea; Tea beverages; Candy; Chewing gum; Noodles ; 
Frozen noodles; Instant noodles; Instant porridge. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
قهــوة  فوريــة؛  قهــوة  البــن؛  حبــوب  قهــوة؛  مشــروبات  قهــوة؛ 
مســحوق  كاكاو؛  قهــوة؛   1 فــي  القهــوة؛3  كبســولة  مطحونــة؛ 
ــكاكاو؛  ــولة ال ــة؛ كبس ــكاكاو الفوري ــكاكاو؛ ال ــروبات ال ــكاكاو؛ مش ال
شــاي بالحليــب؛ مشــروبات الشــاي بالحليــب؛ شــاي بالحليــب فــوري؛ 
شــوكوالتة؛ مشــروبات الشــوكوالته؛ الشــوكوالته الفوريــة؛ كبســولة 
الشــوكوالته؛ شــاي؛ شــاي الليمــون؛ شــاي فــوري؛ مشــروبات الشــاي؛ 
حلويــات؛ علكــة؛ المعكرونــة؛ الشــعرية المجمــدة؛ المكرونة ســريعة 

ــة.  ــدة فوري ــر؛ عصي التحضي

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

( 34 )

 

Date: 27/02/2020 التاريخ : 2020/02/27 

Trademark No.: 37874 العالمة التجارية رقم:  37874

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: King Car Food Industrial Co., Ltd.  .بإسم :  كينغ كار فود إنداستريال كو.، ليمتد

Applicant Address :No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, 
Taipei, Taiwan. R.O.C.

العنــوان :  نمبــر. 230، روزفلــت رود، ســيك. 3، تايبيــه، تايــوان. 
جمهوريــة الصيــن  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Coffee; Coffee beverages; Instant coffee; Ground 
coffee; Capsule coffee; Cocoa; Cacao powder; Cacao 
beverages; Instant cocoa; Capsule cocoa; Milk tea; Milk 
tea beverages; Instant milk tea; Chocolate; Chocolate 
beverages; Instant chocolate; Capsule chocolate; Tea; 
Lemon tea; Instant tea; Tea beverages; Herb tea for 
food purposes; Bread; Cakes; Confectionery, namely, 
candy, pastry, corn chips, chewing gum. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
قهــوة؛ مشــروبات قهــوة؛ قهــوة فوريــة؛ قهــوة مطحونــة؛ كبســولة 
الــكاكاو  الــكاكاو؛  الــكاكاو؛ مشــروبات  القهــوة؛ كاكاو؛ مســحوق 
الــكاكاو؛ شــاي بالحليــب؛ مشــروبات الشــاي  الفوريــة؛ كبســولة 
بالحليــب؛ شــاي بالحليب فوري؛ شــوكوالتة؛ مشــروبات الشــوكوالته؛ 
الشــوكوالته الفوريــة؛ كبســولة الشــوكوالته؛ شــاي؛ شــاي الليمــون؛ 
شــاي فــوري؛ مشــروبات الشــاي؛ شــاي األعشــاب ألغــراض الطعــام؛ 
خبــز؛ كيــك؛ الحلويــات ، وهــي الحلــوى والمعجنــات ورقائــق الــذرة 

والعلكــة. 
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Date: 27/02/2020 التاريخ : 2020/02/27 

Trademark No.: 37876 العالمة التجارية رقم:  37876

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: Dina Events Company to organize 
and coordinate events 

بإسم :  شركة دينا ايفينتس  لتنظيم وتنسيق المناسبات  

Applicant Address :Nablus - University Street opposite 
the Abu Raad Complex _ Mobile: _0598996921   

العنــوان :  نابلــس - شــارع الجامعــة  مقابــل مجمــع   ابــو رعــد _جــوال 
     0598996921_/ 0599303173   :

Applicant for Correspondence:  Nablus - University 
Street opposite the Abu Raad Complex _ Mobile: 
_0598996921

عنــوان التبليــغ  : نابلــس - شــارع الجامعــة  مقابــل مجمــع   ابــو رعــد 
_جــوال :   0599303173 /_0598996921 

فلسطين

Goods/Services:
advertising , Exhibitions (Organization of-) for 
commercial or advertising purpos__, Organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes 
Layout services for advertising purposes Layout 
services for advertising purposes Publicity texts 
(Publication of-) Publicity _ Publicity columns 
preparation. Publicity material rental . Publicity 
texts (Publication of-). Rental of advertising time on 
communication media Rental (Publicity material-) 
Trade fairs (Organization of-) for commercial or 
advertising purposes

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
دعايــة واعــان ،  تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة او دعائيــة 
االعانيــة  خدمــات   او  التجاريــة  للغيــات  المعــارض  تنظيــم    .
ــوص  ــر نص ــان _، نش ــة واالع ــة الدعاي ــات  الدعاي ــروض  لغاي الع
الدعايــة االعــان _، الدعايــة واإلعــان _.اعــداد اعمــدة الدعايــة 
واالعــان _تاجيــر مــواد الدعايــة واالعــان _. نشــر نصــوص الدعايــة 
واالعــان ، تاجيــر وقــت للدعايــة واالعــان فــي وســائل االعــام 
ــة  ــارض التجاري ــم المع ــان _ـ تنظي ــة واالع ــواد الدعاي ــر  م _تاجي

لاغــراض التجاريــة او الدعائيــة 

( 36 )

 

Date: 01/03/2020 التاريخ : 2020/03/01 

Trademark No.: 37878 العالمة التجارية رقم:  37878

Class: 16 في الصنف:   16

Applicant Name: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret AlWaraq 
walQirtasiyah Mosahima Khososiyah 

بإســم :  شــركة الحجــاوي لتجــارة الــورق والقرطاســية مســاهمة 
خصوصيــة 
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Applicant Address :Industrial Zone, Nablus, The West 
Bank, Palestine

العنوان :  المنطقة الصناعية, نابلس, الضفة الغربية, فلسطين  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other Classes; printed 
matter;  bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists  materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material   (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other Classes); playing 
cards; printers’ type;  printing blocks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مــن  المصنوعــة  واألصنــاف  )الكرتــون(  المقــوى  والــورق  الــورق 
هــذه المــواد غيــر المصنفــة فــي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد 
المــواد   ، القرطاســية   ، الفوتوغرافيــة  الصــور   ، الكتــب  تجليــد 
المنزليــة  لأغــراض  أو  القرطاســية  المســتعملة  فــي  الاصقــة 
، األدوات الخاصــة بالفنانيــن ، فــرش التلويــن والدهــان ، اآلالت 
ــواد االرشــادية  ــاث( ، الم ــدا األث ــب )ع ــة ومســتلزمات المكات الكاتب
ــر  ــف )غي ــواد  باســتيكية للتغلي ــزة( ، م ــدا األجه ــة )ع والتعليمي
المصنفــة ضمــن فئــات أخــرى( ، ورق اللعــب ، حــروف الطباعــة ، 

االكاشــيهات 

( 37 )

 

Date: 01/03/2020 التاريخ : 2020/03/01 

Trademark No.: 37879 العالمة التجارية رقم:  37879

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret AlWaraq 
walQirtasiyah Mosahima Khososiyah 

بإســم :  شــركة الحجــاوي لتجــارة الــورق والقرطاســية مســاهمة 
خصوصيــة 

Applicant Address :Industrial Zone, Nablus, The West 
Bank, Palestine

العنوان :  المنطقة الصناعية, نابلس, الضفة الغربية, فلسطين  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Advertising, business management, business 
administration, office functions, retail and wholesale 
services,  retail and wholesale services related to printed 
materials and paper and stationery and its requisites and 
offices  requisites 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمــات الدعايــة واإلعــان, ادارة األعمــال, إدارة األنشــطة التجاريــة, 
األعمــال المكتبيــة, خدمــات البيــع بالجملــة والمفــرق, خدمــات 
البيــع بالجملــة والمفــرق للمــواد المطبوعــة وللــورق والقرطاســية 

 ومســتلزماتها ومســتلزمات المكاتــب 
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Date: 01/03/2020 التاريخ : 2020/03/01 

Trademark No.: 37880 العالمة التجارية رقم:  37880

Class: 16 في الصنف:   16

Applicant Name: The Saudi Research &amp; 
Publishing Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

Applicant Address :Riyadh 11411, P.O. Box 478, Saudi 
Arabia

العربيــة  المملكــة   ،478 ص.ب.   ،11411 الريــاض    : العنــوان 
لســعودية   ا

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

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

Goods/Services:
Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed 
matter, Printed publications, Prospectuses, Magazines 
  [periodicals]  

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مطبوعــات،  تغليــف،  ورق  صحــف،  دوريــة،  اخباريــة  نشــرات 

]دوريــات[   مجــات  اعانيــة،  بيانــات  مطبوعــة،  منشــورات 

( 39 )

 

Date: 01/03/2020 التاريخ : 2020/03/01 

Trademark No.: 37881 العالمة التجارية رقم:  37881

Class: 41 في الصنف:   41

Applicant Name: The Saudi Research &amp; 
Publishing Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

Applicant Address :Riyadh 11411, P.O. Box 478, Saudi 
Arabia

العربيــة  المملكــة   ،478 ص.ب.   ،11411 الريــاض    : العنــوان 
لســعودية   ا

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

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
توفيــر موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يضــم األخبــار والمقــاالت 
االفتتاحيــة واآلراء المتعلقــة باألحــداث الجاريــة؛ توفيــر المعلومــات 
واألخبــار عبــر اإلنترنــت فــي مجــال التدريــب علــى التوظيــف؛ نشــر 

ــات  الصحــف  والمجــات والدوري
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( 40 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37882 العالمة التجارية رقم:  37882

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and over the counter 
pharmaceutical preparations and products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
والمنتجــات  والمســتحضرات  الصيدالنيــة  المســتحضرات 

طبيــة.  وصفــة  دون  تبــاع  التــي  الصيدالنيــة 

( 41 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37883 العالمة التجارية رقم:  37883

Class: 9 في الصنف:   9

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Downloadable software in the nature of a 
mobile application for providing information on 
pharmaceuticals, medicines, medical devices, health 
and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البرمجيــات القابلــة للتنزيــل علــى شــكل تطبيــق جهــاز نقــال 
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  معلومــات  لتزويــد 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 
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( 42 )
 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37884 العالمة التجارية رقم:  37884

Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Surgical and medical apparatus, devices and instruments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 

( 43 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37885 العالمة التجارية رقم:  37885

Class: 42 في الصنف:   42

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Netherlands العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing online, non-downloadable software for 
providing and managing health and healthcare 
information; scientific research for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
توفيــر برمجيــات مباشــرة غيــر قابلــة للتنزيــل تهــدف إلــى توفيــر 
األبحــاث  معلومــات عــن الصحــة والعنايــة الصحيــة وإدارتهــا؛ 

ــة.  ــداف طبي ــة أله العلمي

( 44 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 
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Trademark No.: 37886 العالمة التجارية رقم:  37886

Class: 44 في الصنف:   44

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  المعلومــات  توفيــر 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 

( 45 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37887 العالمة التجارية رقم:  37887

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and over the counter 
pharmaceutical preparations and products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
والمنتجــات  والمســتحضرات  الصيدالنيــة  المســتحضرات 

طبيــة.  وصفــة  دون  تبــاع  التــي  الصيدالنيــة 

( 46 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37888 العالمة التجارية رقم:  37888

Class: 9 في الصنف:   9
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Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Downloadable software in the nature of a 
mobile application for providing information on 
pharmaceuticals, medicines, medical devices, health 
and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البرمجيــات القابلــة للتنزيــل علــى شــكل تطبيــق جهــاز نقــال 
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  معلومــات  لتزويــد 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 

( 47 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37889 العالمة التجارية رقم:  37889

Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Surgical and medical apparatus, devices and 
ins t ruments . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 

( 48 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37890 العالمة التجارية رقم:  37890

Class: 42 في الصنف:   42

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون



33 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

Applicant for Correspondence:  Aziz, Fouad and Raja 
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah
Goods/Services:
Providing online, non-downloadable software for 
providing and managing health and healthcare 
information; scientific research for medical purposes. 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
توفيــر برمجيــات مباشــرة غيــر قابلــة للتنزيــل تهــدف إلــى توفيــر 
األبحــاث  معلومــات عــن الصحــة والعنايــة الصحيــة وإدارتهــا؛ 

ــة.  ــداف طبي ــة أله العلمي

( 49 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37891 العالمة التجارية رقم:  37891

Class: 44 في الصنف:   44

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  المعلومــات  توفيــر 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 

( 50 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37892 العالمة التجارية رقم:  37892

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  
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Applicant for Correspondence:  Aziz, Fouad and Raja 
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and over the counter 
pharmaceutical preparations and products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
والمنتجــات  والمســتحضرات  الصيدالنيــة  المســتحضرات 

طبيــة.  وصفــة  دون  تبــاع  التــي  الصيدالنيــة 

( 51 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37893 العالمة التجارية رقم:  37893

Class: 9 في الصنف:   9

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Downloadable software in the nature of a 
mobile application for providing information on 
pharmaceuticals, medicines, medical devices, health 
and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البرمجيــات القابلــة للتنزيــل علــى شــكل تطبيــق جهــاز نقــال 
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  معلومــات  لتزويــد 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 

( 52 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37894 العالمة التجارية رقم:  37894

Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  
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Applicant for Correspondence:  Aziz, Fouad and Raja 
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

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

Goods/Services:
Surgical and medical apparatus, devices and 
ins t ruments . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 

( 53 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37895 العالمة التجارية رقم:  37895

Class: 42 في الصنف:   42

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing online, non-downloadable software for 
providing and managing health and healthcare 
information; scientific research for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
توفيــر برمجيــات مباشــرة غيــر قابلــة للتنزيــل تهــدف إلــى توفيــر 
األبحــاث  معلومــات عــن الصحــة والعنايــة الصحيــة وإدارتهــا؛ 

ــة.  ــداف طبي ــة أله العلمي

( 54 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37896 العالمة التجارية رقم:  37896

Class: 44 في الصنف:   44

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

عنــوان التبليــغ  : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ، محامــون ، ص.ب 74 
، رام اللــه
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Goods/Services:
Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  المعلومــات  توفيــر 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 

( 55 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37897 العالمة التجارية رقم:  37897

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Netherlands العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and over the counter 
pharmaceutical preparations and products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
والمنتجــات  والمســتحضرات  الصيدالنيــة  المســتحضرات 

طبيــة.  وصفــة  دون  تبــاع  التــي  الصيدالنيــة 

( 56 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37898 العالمة التجارية رقم:  37898

Class: 9 في الصنف:   9

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Netherlands العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Downloadable software in the nature of a 
mobile application for providing information on 
pharmaceuticals, medicines, medical devices, health 
and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البرمجيــات القابلــة للتنزيــل علــى شــكل تطبيــق جهــاز نقــال 
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  معلومــات  لتزويــد 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 
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( 57 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37899 العالمة التجارية رقم:  37899

Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Surgical and medical apparatus, devices and 
ins t ruments . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 

( 58 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37900 العالمة التجارية رقم:  37900

Class: 42 في الصنف:   42

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing online, non-downloadable software for 
providing and managing health and healthcare 
information; scientific research for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
توفيــر برمجيــات مباشــرة غيــر قابلــة للتنزيــل تهــدف إلــى توفيــر 
األبحــاث  معلومــات عــن الصحــة والعنايــة الصحيــة وإدارتهــا؛ 

ــة.  ــداف طبي ــة أله العلمي
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( 59 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37901 العالمة التجارية رقم:  37901

Class: 44 في الصنف:   44

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  المعلومــات  توفيــر 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 

( 60 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37902 العالمة التجارية رقم:  37902

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and over the counter 
pharmaceutical preparations and products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
والمنتجــات  والمســتحضرات  الصيدالنيــة  المســتحضرات 

طبيــة.  وصفــة  دون  تبــاع  التــي  الصيدالنيــة 
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( 61 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37903 العالمة التجارية رقم:  37903

Class: 9 في الصنف:   9

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Downloadable software in the nature of a 
mobile application for providing information on 
pharmaceuticals, medicines, medical devices, health 
and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
البرمجيــات القابلــة للتنزيــل علــى شــكل تطبيــق جهــاز نقــال 
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  معلومــات  لتزويــد 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 

( 62 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37904 العالمة التجارية رقم:  37904

Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Surgical and medical apparatus, devices and 
ins t ruments . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 
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( 63 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37905 العالمة التجارية رقم:  37905

Class: 42 في الصنف:   42

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing online, non-downloadable software for 
providing and managing health and healthcare 
information; scientific research for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
توفيــر برمجيــات مباشــرة غيــر قابلــة للتنزيــل تهــدف إلــى توفيــر 
األبحــاث  معلومــات عــن الصحــة والعنايــة الصحيــة وإدارتهــا؛ 

ــة.  ــداف طبي ــة أله العلمي

( 64 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37906 العالمة التجارية رقم:  37906

Class: 44 في الصنف:   44

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  المعلومــات  توفيــر 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 
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( 65 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37907 العالمة التجارية رقم:  37907

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and over the counter 
pharmaceutical preparations and products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
والمنتجــات  والمســتحضرات  الصيدالنيــة  المســتحضرات 

طبيــة.  وصفــة  دون  تبــاع  التــي  الصيدالنيــة 

( 66 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37908 العالمة التجارية رقم:  37908

Class: 9 في الصنف:   9

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

Applicant for Correspondence:  Aziz, Fouad and Raja 
Shehadeh, Lawyers, PO 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 application for providing information on 
pharmaceuticals, medicines, medical devices, health 
and wellness. 

البرمجيــات القابلــة للتنزيــل علــى شــكل تطبيــق جهــاز نقــال 
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  معلومــات  لتزويــد 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 
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( 67 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37909 العالمة التجارية رقم:  37909

Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Surgical and medical apparatus, devices and 
ins t ruments . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األدوات واألجهزة والمعدات الجراحية والطبية. 

( 68 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37910 العالمة التجارية رقم:  37910

Class: 42 في الصنف:   42

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing online, non-downloadable software for 
providing and managing health and healthcare 
information; scientific research for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
توفيــر برمجيــات مباشــرة غيــر قابلــة للتنزيــل تهــدف إلــى توفيــر 
األبحــاث  معلومــات عــن الصحــة والعنايــة الصحيــة وإدارتهــا؛ 

ــة.  ــداف طبي ــة أله العلمي
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( 69 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37911 العالمة التجارية رقم:  37911

Class: 44 في الصنف:   44

Applicant Name: N.V. Organon  بإسم :  أن. في. أرغانون

Applicant Address :Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, 
Netherlands

العنوان :  كلوسترسترات 6، 5349 آيه  بي،  أوس، هولندا  

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

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

Goods/Services:
Providing information in the fields of pharmaceuticals, 
medicines, medical devices, health, and wellness. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الصيدالنيــة  المســتحضرات  مجــاالت  فــي  المعلومــات  توفيــر 

والعافيــة.  الصحــة  ومجــاالت  الطبيــة  واألجهــزة  واألدويــة 

( 70 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37912 العالمة التجارية رقم:  37912

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: Massar International For Investment Company بإسم :  شركة مسار العالمية لاستثمار 

Applicant Address :Rawabi- Palestine                                        العنوان :  روابي- فلسطين

Applicant for Correspondence:  5th flour- Ammar 
tower- alirsal center- al bireh 

ــنتر  ــال س ــار - االرس ــرج عم ــس- ب ــق الخام ــغ  : الطاب ــوان التبلي عن
ــرة  - البي

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة    األرز    التابيــوكا 
الحبــوب     مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق  والســاغو    
الخبــز والفطائــر والحلويــات    الحلويــات المثلجــة    عســل النحــل 
والعســل األســود    الخميــرة ومســحوق الخبيــز    الملــح    الخــردل    

ــج.  ــل       البهــارات    الثل الخــل والصلصــات    التواب
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( 71 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37913 العالمة التجارية رقم:  37913

Class: 43 في الصنف:   43

Applicant Name: Massar International For Investment 
Company

بإسم :  شركة مسار العالمية لاستثمار 

Applicant Address :Rawabi- Palestine                                        العنوان :  روابي- فلسطين

Applicant for Correspondence:  5th flour- Ammar 
tower- alirsal center- al bireh

عنــوان التبليــغ  : الطابــق الخامــس- بــرج عمــار- شــارع االرســال- رام 
اللــه-  

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

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

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

( 72 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37915 العالمة التجارية رقم:  37915

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: abed al karem ahmad amen bizreh بإسم :  عبد الكريم أحمد أمين البزره

Applicant Address :abed al karem ahmad amen 
bizreh /  Nablus - jamal abed el naseer street , jawwal 
:0562606062

العنــوان :  عبــد الكريــم أحمــد أميــن البــزره/ نابلــس - شــارع جمــال 
عبــد الناصــر - جــوال:0562606062     

Applicant for Correspondence:  abed al karem ahmad 
amen bizreh /  Nablus - jamal abed el naseer street , 
jawwal :0562606062

عنــوان التبليــغ  : عبــد الكريــم أحمــد أميــن البــزره/ نابلــس - شــارع 
جمــال عبــد الناصــر - جــوال:0562606062 

فلسطين
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Goods/Services:
sweets

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حلويات

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

( 73 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37917 العالمة التجارية رقم:  37917

Class: 16 في الصنف:   16

Applicant Name: LILA KAGIT SANAYI VE 
TICARET A.S. 

بإسم :  شركة ليا لصناعة الورق والتجارة المساهمة 

Applicant Address :Business Istanbul, Merdivenkoy 
Mah. Nur Sok. A-Blok No: 1A Kat: 17 Goztepe 
Kadikoy 34732 Istanbul Turkey.

العنــوان :  بيزنيــس اســطنبول، مرديونكــوي مــاه. نــور ســوك. إيــه-
بلــوك رقــم: 1إيــه كات: 17 جوزتبــه كاديكــوي، 34732 اســطنبول، 

تركيــا  

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

ــارة الميــدان ط2،  ــه ، عم ــغ  : ســابا وشــركاهم، رام الل ــوان التبلي عن
ص.ب 4472، هاتــف 2989760  فلســطين

Goods/Services:
Paper and cardboard;  paper and cardboard for packaging 
and wrapping purposes, cardboard boxes; paper towels; 
toilet papers; paper napkins; handkerchiefs of paper; boxes 
of paper or cardboard; face towels of paper; tissues of paper 
for removing make-up; tissues of paper; Plastic materials 
for packaging and wrapping purposes; Printing blocks and 
types; bookbinding material; Printed publications; printed 
matter; books, magazines, newspapers, bill books, printed 
dispatch notes, printed vouchers, calendars; posters; 
photographs [printed]; paintings; stickers [stationery]; 
postage stamps; Stationery, office stationery, instructional 
and teaching material [except furniture and apparatus]; 
writing and drawing implements; artists’ materials; 
paper products for stationery purposes; adhesives for 
stationery purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes 
for stationery purposes, cardboard cartons [artists&apos; 
materials], writing paper, copying paper, paper rolls for 
cash registers, drawing materials, chalkboards, painting 
pencils, watercolors [paintings]; Office requisites; Paint 
rollers and paintbrushes for painting. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التعبئــة  ألغــراض  والكرتــون  الــورق  المقــوى؛  الــورق  و  الــورق 
ــت؛  ــة؛ ورق التوالي ــوى؛ المناشــف الورقي ــب ورق مق ــف، عل والتغلي
الورقيــة  الصناديــق  الورقيــة؛  المناديــل  الورقيــة؛  المناديــل 
الورقيــة  المناديــل  الورقيــة؛  الوجــه  مناشــف  الكرتــون؛  مــن  أو 
إلزالــة المكيــاج؛ نســيج مــن ورق؛ المــواد الباســتيكية ألغــراض 
التعبئــة والتغليــف؛ أحــرف الطباعــة والكليشــيهات؛ مــواد تجليــد 
والكتــب،  المطبوعــة؛  المــواد  المطبوعــة؛  المنشــورات  الكتــب؛ 
ــال،  ــات لأرس ــر، أوراق الماحظ ــر فواتي ــد، دفات ــات، والجرائ والمج
قســائم بقيمــة ماليــة مطبــوع، والتقاويــم؛ الملصقــات؛ الصــور 
الفوتوغرافيــة ]المطبوعــة[؛ لوحــات رســم؛ والملصقــات ]قرطاســية[؛ 
تعليميــة  مــواد  مكتــب،  قرطاســية  القرطاســية،  بريــد؛  طوابــع 
ــة والرســم؛  ــاث واألجهــزة[؛ أدوات الكتاب ــة ]باســتثناء األث وتدريبي
ومــواد الفنانيــن؛ المنتجــات الورقيــة لغايــات القرطاســية؛ والمــواد 
الاصقــة لاســتخدامات القرطاســية، اقــام الحبــر، اقــام الرصــاص، 
المحايــات، أشــرطة الصقــة ألغــراض القرطاســية، صناديــق مــن 
الــورق المقــوى ]مــواد الفنانيــن[، ورق الكتابــة، ورق النســخ، لفائــف 
ــواد رســم، الســبورات، أقــام الرصــاص  ــورق لمســجات النقــد، م ال
للرســم، ألــوان مائيــة ]طــاءات[؛ واللــوازم المكتبيــة ؛ بكــرات الطــاء 

ــم  ــان للرس ــرش الده وف

اشتراطات خاصة:حماية بااللوان ازرق غامق،ازرق فاتح،البيج الغامق،البيج الفاتح،االبيض
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( 74 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37918 العالمة التجارية رقم:  37918

Class: 16 في الصنف:   16

Applicant Name: LILA KAGIT SANAYI VE 
TICARET A.S. 

بإسم :  شركة ليا لصناعة الورق والتجارة المساهمة 

Applicant Address :Business Istanbul, Merdivenkoy 
Mah. Nur Sok. A-Blok No: 1A Kat: 17 Goztepe 
Kadikoy 34732 Istanbul Turkey.

العنــوان :  بيزنيــس اســطنبول، مرديونكــوي مــاه. نــور ســوك. إيــه-
بلــوك رقــم: 1إيــه كات: 17 جوزتبــه كاديكــوي، 34732 اســطنبول، 

تركيــا  

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

ــارة الميــدان ط2،  ــه ، عم ــغ  : ســابا وشــركاهم، رام الل ــوان التبلي عن
ص.ب 4472، هاتــف 2989760 فلســطين

Goods/Services:
Paper and cardboard;  paper and cardboard for packaging 
and wrapping purposes, cardboard boxes; paper towels; 
toilet papers; paper napkins; handkerchiefs of paper; 
boxes of paper or cardboard; face towels of paper; 
tissues of paper for removing make-up; tissues of paper; 
Plastic materials for packaging and wrapping purposes; 
Printing blocks and types; bookbinding material; 
Printed publications; printed matter; books, magazines, 
newspapers, bill books, printed dispatch notes, printed 
vouchers, calendars; posters; photographs [printed]; 
paintings; stickers [stationery]; postage stamps; 
Stationery, office stationery, instructional and teaching 
material [except furniture and apparatus]; writing and 
drawing implements; artists’ materials; paper products 
for stationery purposes; adhesives for stationery 
purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes for 
stationery purposes, cardboard cartons [artists&apos; 
materials], writing paper, copying paper, paper rolls for 
cash registers, drawing materials, chalkboards, painting 
pencils, watercolors [paintings]; Office requisites; Paint 
rollers and paintbrushes for painting. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التعبئــة  ألغــراض  والكرتــون  الــورق  المقــوى؛  الــورق  و  الــورق 
ــت؛  ــة؛ ورق التوالي ــوى؛ المناشــف الورقي ــب ورق مق ــف، عل والتغلي
الورقيــة  الصناديــق  الورقيــة؛  المناديــل  الورقيــة؛  المناديــل 
الورقيــة  المناديــل  الورقيــة؛  الوجــه  مناشــف  الكرتــون؛  مــن  أو 
إلزالــة المكيــاج؛ نســيج مــن ورق؛ المــواد الباســتيكية ألغــراض 
التعبئــة والتغليــف؛ أحــرف الطباعــة والكليشــيهات؛ مــواد تجليــد 
والكتــب،  المطبوعــة؛  المــواد  المطبوعــة؛  المنشــورات  الكتــب؛ 
ــال،  ــات لأرس ــر، أوراق الماحظ ــر فواتي ــد، دفات ــات، والجرائ والمج
قســائم بقيمــة ماليــة مطبــوع، والتقاويــم؛ الملصقــات؛ الصــور 
الفوتوغرافيــة ]المطبوعــة[؛ لوحــات رســم؛ والملصقــات ]قرطاســية[؛ 
تعليميــة  مــواد  مكتــب،  قرطاســية  القرطاســية،  بريــد؛  طوابــع 
ــة والرســم؛  ــاث واألجهــزة[؛ أدوات الكتاب ــة ]باســتثناء األث وتدريبي
ومــواد الفنانيــن؛ المنتجــات الورقيــة لغايــات القرطاســية؛ والمــواد 
الاصقــة لاســتخدامات القرطاســية، اقــام الحبــر، اقــام الرصــاص، 
المحايــات، أشــرطة الصقــة ألغــراض القرطاســية، صناديــق مــن 
الــورق المقــوى ]مــواد الفنانيــن[، ورق الكتابــة، ورق النســخ، لفائــف 
ــواد رســم، الســبورات، أقــام الرصــاص  ــورق لمســجات النقــد، م ال
للرســم، ألــوان مائيــة ]طــاءات[؛ واللــوازم المكتبيــة ؛ بكــرات الطــاء 

ــم  ــان للرس ــرش الده وف

اشتراطات خاصة:حماية باللون االبيض،ازرق الفاتح، ازرق،االحمر الغامق، االرجواني الغامق
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( 75 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37919 العالمة التجارية رقم:  37919

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name:  AL MAWARED AL WATANIAH 
FOR INVESTMENT COMPANY

بإسم :  شركة الموارد الوطنية لاستثمار

Applicant Address :AL KHALIL -WADI ABU 
EKTELAH- TEL:02-2250662    

العنوان :  الخليل - وادي ابو اكتيله -    

Applicant for Correspondence:  muntaser dwaik/ 
hebron/ jawwal: 0568016666

عنــوان التبليــغ  : المحامــي منتصــر الدويــك /الخليــل دوار ابــن 
فلســطين  0568016666 جــوال:  رشــد/ 

Goods/Services:
COFFEE

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
القهوة

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

( 76 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37920 العالمة التجارية رقم:  37920

Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name: PT. KINO INDONESIA TBK  بإسم :  بي تي. كينو إندونيسيا تي بي كيه

Applicant Address :Kino Tower 17th Floor, Jl. Jalur Sutera 
Boulevard No. 01, Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, 
Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, 15143

العنــوان :  كينــو تــاور 17تــي اتــش فلــور، جيــه إل. جالــور ســوتيرا 
بوليفــارد نمبــر. 01، أالم ســوتيرا، كيــل. بانونغانغــان تيمــور، كيــس. 

بينانــغ، كوتــا تانغيرانــغ، بانتيــن، إندونيســيا، 15143  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Shampoo; Hair conditioner; Pomades for cosmetic 
purposes; Hair oil; Soft hair lotion; Hair lotions; 
Nutrition hair oil; Beauty mask; Hair tonic; Hair 
colorants; Soap; Cosmetic. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــت  ــة؛ زي ــراض التجميلي ــات لأغ ــعر؛ الدهان ــف الش ــامبو؛ مكي الش
الشــعر؛ غســول الشــعر الناعــم؛ مســتحضرات الشــعر؛ زيــت تغذيــة 
الشــعر؛ قنــاع الجمــال؛ مقويــات الشــعر؛ مــواد تلويــن الشــعر؛ 

الصابــون؛ مســتحضرات التجميــل. 



48 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

( 77 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37921 العالمة التجارية رقم:  37921

Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name: PT. KINO INDONESIA TBK  بإسم :  بي تي. كينو إندونيسيا تي بي كيه

Applicant Address :Kino Tower 17th Floor, Jl. 
Jalur Sutera Boulevard No. 01, Alam Sutera, Kel. 
Panunggangan Timur, Kec. Pinang, Kota Tangerang, 
Banten, Indonesia, 15143

العنــوان :  كينــو تــاور 17تــي اتــش فلــور، جيــه إل. جالــور ســوتيرا 
بوليفــارد نمبــر. 01، أالم ســوتيرا، كيــل. بانونغانغــان تيمــور، كيــس. 

بينانــغ، كوتــا تانغيرانــغ، بانتيــن، إندونيســيا، 15143  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Dentifrices; Mouthwashes, not for medical purposes; 
Breath freshening preparations for personal hygiene; 
Dental bleaching gels. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المعاجيــن؛ غســوالت الفــم، ليســت لأغــراض الطبية؛ مســتحضرات 

منعشــة للتنفــس للنظافــة الشــخصية؛ جيــل تبييض األســنان. 

( 78 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37922 العالمة التجارية رقم:  37922

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: TAYYAR INVESTMENT 
FINANSAL YOMETIM ANONIM SIRKETI

بإســم :  شــركة طيــار انفيســتمنت فاينانســال يونيتيــم انونيــم 
ســيركيتي                                                

Applicant Address :TAYYAR INVESTMENT 
FINANSAL YOMETIM ANONIM SIRKETI/  
ORGANIZE SANAYI BOLGESI 5.CAD. NO:18 
MERKEZ – KARMAN (TURKEY)   

العنــوان :  شــركة طيــار انفيســتمنت فاينانســال يونيتيــم انونيــم 
ــنايي  ــز س ــيركيتي                                                / أورغاني س

بولجيســي 5. كاد رقــم: 18  مركــز- كارامــان )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، 
ــف: 2383777/09 ــنتر، ص.ب 768 هات ــا س ــارة جاليري عم

فلسطين
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Goods/Services:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, 
noodles; pastries and bakery products based on flour; 
desserts based on flour and chocolate; bread, simit 
[Turkish ring-shaped bagel covered with sesame 
seeds], po,aça [Turkish bagel], pita, sandwiches, 
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish 
dessert based on dough coated with syrup], kaday,f 
[Turkish dessert based on dough]; desserts based on 
dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi 
[Turkish pudding], rice pudding, ke,kül [Turkish 
pudding]; honey, bee glue for human consumption, 
propolis for food purposes; condiments for foodstuff, 
vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato 
sauce; yeast, baking powder; flour, semolina, starch 
for food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, 
iced tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; 
cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn 
chips, breakfast cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human consumption, 
processed oats for human consumption, processed rye 
for human consumption, rice; molasses for food.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مشــروبات  كاكاو؛  أو  قهــوة  أساســها  مشــروبات  وكاكاو؛  قهــوة 
أساســها الشــوكوال؛ معكرونــة ،  فطائــر محشــوة   ، نودلــز )معكرونة 
ــات  ــق؛ حلوي ــها الدقي ــز   أساس ــات المخاب ــر ومنتج ــة(؛ فطائ رقيق
ــى  ــي عل ــز ترك ــز، ســيميت ]خب ــق والشــوكوال؛ الخب أساســها الدقي
ــي[،  ــك  ترك ــا ]كع ــم[ ، بوتش ــذور السمس ــاة بب ــة مغط ــكل حلق ش
بيتــا )خبــز بلــدي(، سندويشــات، كتميــر ]معجنــات تركيــة[، فطائــر، 
كيــك ، بقــاوة ]حلــى تركــي أساســه عجيــن مغلفــة بشــراب[ ؛ 
كدايــف ]حلــى تركــي أساســه عجيــن[؛ حلويــات أساســها عجيــن 
مغلفــة بشــراب؛ مهلبيــة ، كســترد، كازانديبــي ]مهلبيــة تركيــة[ ، 
مهلبيــة األرز ، كيشــكول ]مهلبيــة تركيــة[ ؛ عســل ، مــواد الصقــة 
النحــل  شــمع  البشــري،  لاســتهاك  صالحــة  النحــل  تنتجهــا 
ــة  ــا (منكه ــة ، فاني ــواد الغذائي ــل للم ــة ؛ تواب ــراض الغذائي لأغ
)، البهــارات ، الصلصــات )البهــارات( ، صلصــة بنــدورة؛ خميــرة ، 
مســحوق الخبيــز؛ دقيــق ، ســميد ، نشــأ للطعــام ؛ ســكر ، مكعبــات 
الســكر ، ســكر مطحــون ؛ شــاي ، شــاي مثلــج ؛ حلويــات ، الشــوكوال، 
ــم ، مثلجــات  البســكويت ، مقرمشــات ، الويفــر ؛ علكــة، آيــس كري
صالحــة لــأكل ؛ ملــح؛ أطعمــة خفيفــة أساســها  الحبــوب ،  بوشــار، 
ــج  ــوب اإلفطــار ، قمــح معال ــذرة ، حب ــروش ، رقائــق ال ــوفان مج ش
لاســتهاك البشــري ، شــعير مســحوق لاســتهاك البشــري ، 
شــوفان معالــج لاســتهاك البشــري ، جــاودار معالــج لاســتهاك 

ــام. ــس الطع ــري ، األرز ؛ دب البش

( 79 )

 

Date: 02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02 

Trademark No.: 37923 العالمة التجارية رقم:  37923

Class: 43 في الصنف:   43

Applicant Name:  Abed Elnasser Fathi Abd Elqader 
Saad Eldeen    

بإسم :  عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين

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 
ــف: 2383777-09 ــنتر ،ص.ب.768  هات ــا س ــارة جاليري ،عم

فلسطين

Goods/Services:
Hotels, Hotel reservations, Hotel services, 
Accommodation bureaux [hotels, boarding houses], 
Rental of temporary Accommodation, Temporary 
Accommodation reservations. Cafes,

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الفنــادق، الحجــز فــي الفنــادق، خدمــات الفنــادق، االيــواء المؤقــت، 
مكاتــب تأميــن االقامــة [الفنــادق و النــزل]، تأجيــر اماكــن االقامــة 
المؤقتــة، حجــز اماكــن االقامــة المؤقتــة، المقاهــي، الكافيتريــات، 

النــزل، حجــز النــزل، الفنــادق الصغيــرة )الموتيــات(،
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Cafeterias, Boarding Houses, Boarding house 
bookings, Motels, Rental of meeting rooms, Rental of 
temporary accommodation, Temporary accommodation 
Reservations, Restaurants, catering, Snack-bars, 
Tourist homes, resort lodging services, provision of 
general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions, provisions of banquet and social function 
facilities for special occasions ,and reservation services 
for hotel accommodations for others, travel arrangement, 
arranging of tours, booking of seats for travel, sightseeing 
{tourism}, providing holiday accommodation.

تأجيــر غــرف االجتماعــات، تأجيــر االماكــن االقامــة المؤقتــة، حجــز 
اماكــن االقامــة المؤقتــة، المطاعــم، تقديــم الطعــام، مطاعــم تقديــم 
ــي  ــة ف ــات اإلقام ــة الســياح، وخدم ــة، اماكــن اقام ــات الخفيف الوجب
المنتجعــات، توفيــر التســهيات العامــة لإلجتماعــات والمؤتمــرات 
والمناســبات  الطعــام  لمأدبــة  التســهيات  توفيــر  والمعــارض، 
اإلجتماعيــة للحفــات الخاصــة ، وخدمــات الحجــوزات لآخريــن 
لإلقامــة فــي الفنــادق، تنظيــم الرحــات والســفر، تنظيــم الرحــات 
ــياحية،  ــن الس ــاد األماك ــفرية، ارتي ــد الس ــز المقاع ــياحية، حج الس

توفيــر أماكــن إقامــة للعطــات.

( 80 )

 

Date: 03/03/2020 التاريخ : 2020/03/03 

Trademark No.: 37926 العالمة التجارية رقم:  37926

Class: 36 في الصنف:   36

Applicant Name: Maalchat for Electronic Payment 
Services Private Limited Company 

بإســم :  شــركة مالتشــات لخدمــات الدفــع االلكترونــي المســاهمة 
الخصوصيــة المحــدودة المســجلة لــدى مراقــب الشــركات فــي وزارة 

االقتصــاد الوطنــي الفلســطينية تحــت الرقــم )562589168( 

Applicant Address :Ramallah -Almasyoun العنوان :  رام الله - المصيون  

Applicant for Correspondence:  10 Fouad Nassar Street, 
third Floor, Almasyoun, Ramallah Tell: 02-2981241 
Fax: 02-2981240 Email: info@mashallaw.com 

عنــوان التبليــغ  : 10 شــارع فــؤاد نصــار الطابــق الثالــث - المصيــون 
- رام اللــه.  فلســطين

Goods/Services:
e-wallet payment services, electronic funds transfer, 
electronic transfer of virtual currencies, exchanging 
money; financial affairs; monetary affairs; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــوال  ــل األم ــة، تحوي ــع بواســطة المحفظــة اإللكتروني ــات الدف خدم
ــادل  ــة، تب ــات االفتراضي ــي للعم ــل اإللكترون ــي، التحوي اإللكترون
األمــوال، خدمــات التاميــن، والشــؤون التمويليــة والشــؤون الماليــة. 

( 81 )

 

Date: 03/03/2020 التاريخ : 2020/03/03 

Trademark No.: 37927 العالمة التجارية رقم:  37927

Class: 36 في الصنف:   36

Applicant Name: Maalchat for Electronic Payment 
Services Private Limited Company 

بإســم :  شــركة مالتشــات لخدمــات الدفــع االلكترونــي المســاهمة 
الخصوصيــة المحــدودة المســجلة لــدى مراقــب الشــركات فــي وزارة 

االقتصــاد الوطنــي الفلســطينية تحــت الرقــم )562589168( 
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Applicant Address :Ramallah -Almasyoun العنوان :  رام الله - المصيون  

Applicant for Correspondence:  10 Fouad Nassar Street, 
third Floor, Almasyoun, Ramallah Tell: 02-2981241 
Fax: 02-2981240 Email: info@mashallaw.com 

عنــوان التبليــغ  : 10 شــارع فــؤاد نصــار الطابــق الثالــث - المصيــون 
- رام اللــه. 

فلسطين

Goods/Services:
e-wallet payment services, electronic funds transfer, 
electronic transfer of virtual currencies, exchanging 
money; financial affairs; monetary affairs; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــوال  ــل األم ــة، تحوي ــع بواســطة المحفظــة اإللكتروني ــات الدف خدم
ــادل  ــة، تب ــات االفتراضي ــي للعم ــل اإللكترون ــي، التحوي اإللكترون
األمــوال، خدمــات التاميــن، والشــؤون التمويليــة والشــؤون الماليــة. 

( 82 )

 

Date: 04/03/2020 التاريخ : 2020/03/04 

Trademark No.: 37934 العالمة التجارية رقم:  37934

Class: 19 في الصنف:   19

Applicant Name: ultra for building materials بإسم :  شركة الترا للمواد االنشائية والبناء

Applicant Address :hebron dora st       العنوان :  الخليل خلة مناع

Applicant for Correspondence:  hebron dora st عنوان التبليغ  : الخليل خلة مناع فلسطين

Goods/Services:
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مــواد بنــاء )غيــر معدنيــة( ، أنابيــب قاســية غيــر معدنيــة للمبانــي، 
ــب  ــل، نص ــة للنق ــة قابل ــر معدني ــي غي ــار، مبان ــت وق ــفلت وزف أس

ــة. ــر معدني )مجســمات( غي

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

( 83 )

 

Date: 04/03/2020 التاريخ : 2020/03/04 

Trademark No.: 37935 العالمة التجارية رقم:  37935

Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name:  Visage cosmetics and cosmetics 
company 

بإسم :  شركة فيزاج للكوزمتكس ومواد التجميل

Applicant Address :Jenin       العنوان :  جنين

Applicant for Correspondence:  Nablus - Sufyan Street 
- Antar Building0598648320 

عنوان التبليغ  : نابلس شارع سفيان  عمارة عنتر 0598648320 
فلسطين
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Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices.  Each category falls 
into category 3

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل في غســل 
وكــي المابــس، مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي وكشــط، 
صابــون، عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحضرات تجميــل، غســول 
)لوشــن( للشــعر، منظفــات أســنان وكل مــا ينــدرج تحــت الصنــف 3 

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

( 84 )

 

Date: 04/03/2020 التاريخ : 2020/03/04 

Trademark No.: 37937 العالمة التجارية رقم:  37937

Class: 1 في الصنف:   1

Applicant Name:   Union for Hand Made Tools 
Company

بإسم :  شركة االتحاد  تولز للعدد اليدوية

Applicant Address :Hebron Head Of AlJora       العنوان :  الخليل راس الجورة

Applicant for Correspondence:  Hebron Head Of AlJora عنوان التبليغ  : الخليل راس الجورة
فلسطين

Goods/Services:
Maeble Glue Adhesive

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
لواصق حجر

( 85 )

 

Date: 05/03/2020 التاريخ : 2020/03/05 

Trademark No.: 37939 العالمة التجارية رقم:  37939

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: Ricegrowers Limited بإسم :  رايسجرويرز ليمتد 

Applicant Address :Yanco Avenue Leeton, NSW 2705 Australia          العنوان :  يانكو أفينيو ليتون ان اس دبيلو 2705 أستراليا

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

الفكريــة - نابلــس  للملكيــة  التبليــغ  : شــركة ســماس  عنــوان 
- -عمــارة جــوال الطابــق الســادس ص.ب 219 تلفــون رقــم 09-

فلســطين  2389203
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Goods/Services:
Rice; rice products, including plain and flavoured 
cooked rice and rice products; rice crackers; rice cakes; 
rice chips; puffed rice; rice biscuits; rice waffles; rice 
starch; prepared, cooked and packaged foods, meals, 
meal kits and snacks consisting primarily of rice, 
pasta, noodles, spaghetti, cous cous and/or cereals; 
custards, including rice custards; puddings, including 
rice puddings; salads in this Class, including rice 
salads; desserts in this Class, including rice desserts; 
condiments, sauces and seasonings

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــوخ العــادي والمنكــه  ــك األرز المطب األرز، منتجــات األرز بمــا فــي ذل
ــن األرز، كعــك األرز،  ــق الهــش م ــات األرز، البســكويت الرقي ومنتج
مــن  الوافلــز  األرز،  بســكويت  المنفــوخ،  األرز  األرز،  مــن  الرقائــق 
ــة  ــات واألطعم ــة الوجب ــات ومجموع األرز، نشــا األرز، الطعــام والوجب
بشــكل  المكونــة  والمعلبــة  والمطبوخــة  المحضــرة  الخفيفــة 
ــز )الشــعيرية( والمعكرونــة  أساســي مــن األرز والمعكرونــة والنودل
المتضمــن  الكســترد  الحبــوب،  و/أو  والكســكس  )الســباغيتي( 
الكســترد المصنوعــة مــن األرز، حلــوى البودينــغ المتضمنــة حلــوى 
البودينــغ المصنوعــة مــن األرز، الســلطة فــي هــذه الفئــة المتضمنــة 
الســلطة المصنوعــة مــن األرز، الحلويــات فــي هــذه الفئــة المتضمنة 
ــل والصلصــات والمنكهــات ــن األرز، التواب ــة م ــات المصنوع الحلوي

( 86 )

 

Date: 05/03/2020 التاريخ : 2020/03/05 

Trademark No.: 37940 العالمة التجارية رقم:  37940

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC   .بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م

Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area 
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

العنــوان :  شــارع الوحــدة, المنطقــة الصناعيــة رقــم 1, ص.ب: 
المتحــدة   العربيــة  االمــارات  الشــارقة,   ,4115

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
 Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, 
 Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ready to 
cook dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice  creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca,  sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, 
salt, mustard, flour made from cereals, spices., Food 
beverages   (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الشــوكوالته، الحلويــات، الســكاكر، البســكويت )بكافــة انواعــه(، 
ــة  ــة، المعكرون ــة العصائي ــة، المعكرون الكعــك، الباســتا، المعكرون
ــحوق  ــرة، مس ــعيرية، الخمي ــباغيتي، الش ــة، الس ــة الفوري العصائي
ــز،  ــلطة، المايوني ــل الس ــز، تواب ــرى للمخاب ــات االخ ــازة  والمكون الخب
العجيــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب  الكاتــش  الخــل، 
البوظــة،  المثلــج،  البرثــس  المثلــج،  العجيــن  للطبــخ،  الجاهــز 
الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات المثلجــة 
المصنوعــة مــن الفواكــه، الحلويــات المثلجــة، القهــوة ، الشــاي، 
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، 
الخبــز، دبــس الســكر،  الملــح، الخــردل، الطحيــن المصنــوع مــن 
ــوب  ــى الحب ــدة عل ــة )المعتم ــروبات االطعم ــل، مش ــوب، التواب الحب

واالعشــاب(، الصلصــات، الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 
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( 87 )

 

Date: 05/03/2020 التاريخ : 2020/03/05 

Trademark No.: 37941 العالمة التجارية رقم:  37941

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC   .بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م

Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area 
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

العنــوان :  شــارع الوحــدة, المنطقــة الصناعيــة رقــم 1, ص.ب: 
المتحــدة   العربيــة  االمــارات  الشــارقة,   ,4115

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, 
 Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, 
 Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ready to 
cook dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice  creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca,  sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, 
salt, mustard, flour made from cereals, spices., Food 
beverages   (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الشــوكوالته، الحلويــات، الســكاكر، البســكويت )بكافــة انواعــه(، 
ــة  ــة، المعكرون ــة العصائي ــة، المعكرون الكعــك، الباســتا، المعكرون
ــحوق  ــرة، مس ــعيرية، الخمي ــباغيتي، الش ــة، الس ــة الفوري العصائي
ــز،  ــلطة، المايوني ــل الس ــز، تواب ــرى للمخاب ــات االخ ــازة  والمكون الخب
العجيــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب  الكاتــش  الخــل، 
البوظــة،  المثلــج،  البرثــس  المثلــج،  العجيــن  للطبــخ،  الجاهــز 
الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات المثلجــة 
المصنوعــة مــن الفواكــه، الحلويــات المثلجــة، القهــوة ، الشــاي، 
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، 
الخبــز، دبــس الســكر،  الملــح، الخــردل، الطحيــن المصنــوع مــن 
ــوب  ــى الحب ــدة عل ــة )المعتم ــروبات االطعم ــل، مش ــوب، التواب الحب

واالعشــاب(، الصلصــات، الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 

( 88 )

 

Date: 05/03/2020 التاريخ : 2020/03/05 

Trademark No.: 37944 العالمة التجارية رقم:  37944

Class: 20 في الصنف:   20

Applicant Name: NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. بإسم :  نيوليث ديستربيوشن، إس.أل

Applicant Address :Av. Rosales 42, 28021, Madrid, 
Spain.   

العنوان :  أيه في. روساليس 42، 28021، مدريد، إسبانيا.    

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 
ــف: 2383777-09 ــنتر،ص.ب.768 - هات ــا س ــارة جاليري ،عم

فلسطين
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Goods/Services:
Work surfaces; Worktops of ceramics and porcelain tiles 
(porcelanato); Worktops of marble; Mats, removable, 
for sinks; Ceramic pulls for furniture; Porcelain handles 
for furniture; Furniture handles, not of metal; Work 
surfaces in the nature of furniture; Fireguards; Furniture 
and furnishings; Kitchen furniture; Bathroom furniture; 
Office furniture; Bedroom furniture; Furniture units 
for kitchens; Lounge furniture; Dining room furniture; 
Living room furniture; Furniture for use in rest rooms; 
Integrated furniture; Fitted furniture; Exhibition display 
stands (furniture); Transformable furniture; Composable 
furniture; Stackable furniture; Furniture units; Furniture 
parts; Upholstered furniture; Bathroom vanity units 
incorporating basins; Boards in the nature of furniture; 
Exhibition boards; Free-standing and self-supporting 
partitions (furniture); Furniture partitions; Furniture 
panels; Furniture; Clothes stands (furniture); Mirrors 
(silvered glass); Frames and trim for pictures; Frames and 
trim for mirrors; Pipe fasteners, connectors and holders, 
non-metallic; Door, gate and window fittings, non-metallic; 
Non-metal cabinet stops; Fasteners, non-metallic; Cable 
fasteners, connectors and holders, non-metallic; Transport 
containers (Non-metallic -); Non-metal dog tags.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الســيراميك  مــن  المصنوعــة  العمــل  أســطح  العمــل؛  أســطح 
وبــاط البورســلين )البورســلين(؛ أســطح العمــل المصنوعــة مــن 
ــة للنقــل؛ مقابــض مصنوعــة مــن  الرخــام؛ مفــارش للمغاطــس قابل
الســيراميك ألثــاث المنــازل؛ مقابــض مصنوعــة مــن البورســلين  
ألثــاث المنــازل؛ مقابــض ألثــاث المنــازل غيــر معدنيــة؛ أســطح 
األثــاث  نــار؛  حواجــز  األثــاث؛  مجــال  فــي  المســتخدمة  العمــل 
المكاتــب؛  أثــاث  الحمــام؛  أثــاث  المطبــخ؛  أثــاث  والمفروشــات؛ 
ــاث  ــة؛ أث ــاث الصال ــخ؛ أث ــاث للمطاب ــوم؛ وحــدات أث ــرف الن ــاث غ أث
غــرف الطعــام؛ أثــاث غــرف المعيشــة؛ أثــاث لاســتخدام فــي 
ــرض  ــز؛ منصــات ع ــاث الجاه ــل؛ األث ــاث المتكام االســتراحات؛ األث
ــب؛  ــل للتركي ــاث قاب ــل؛ أث ــل للتحوي ــاث قاب ــاث(؛ أث للمعارض)األث
أثــاث قابــل للتكديــس؛ وحــدات األثــاث؛ أجــزاء األثــاث؛ األثــاث 
منجــد؛ مجموعــة زينــة متكاملــة للحمــام تتضمــن األحــواض؛ ألــواح 
مســتخدمة فــي مجــال األثــاث؛ لوحــات المعــارض؛ حواجــز ذاتيــة 
الدعــم وقائمــة بذاتها)أثــاث(؛ حواجــز لأثــاث؛ ألــواح لأثــاث؛ أثــاث؛ 
ــب  ــارات وقوال ــي(؛ إط ــاج فض ــا )زج ــاث(؛ مراي ــات للمابس)أث منص
للصــور؛ إطــارات وقوالــب للمرايــا؛ مشــابك حامــات وموصــات، 
أنابيــب غيــر معدنيــة؛ لــوازم غيــر معدنيــة للنوافــذ والبوابــات 
واألبــواب؛ ســدادات خزائــن غيــر معدنيــة؛ مشــابك غيــر معدنيــة؛ 
مشــابك غيــر معدنيــة للحامــات والموصــات والكابــات؛ حاويــات 

ــة. ــر معدني ــكاب غي ــف لل ــات تعري ــة؛ بطاق ــر معدني ــل غي للنق
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Date: 05/03/2020 التاريخ : 2020/03/05 

Trademark No.: 37945 العالمة التجارية رقم:  37945

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. بإسم :  نيوليث ديستربيوشن، إس.أل

Applicant Address :Av. Rosales 42, 28021, Madrid, 
Spain.   

العنوان :  أيه في. روساليس 42، 28021، مدريد، إسبانيا.    

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، 
ــف: 2383777/09 ــنتر، ص.ب 768 هات ــا س ــارة جاليري عم

فلسطين

Goods/Services:
Wholesaling, retailing and sale via global 
communications networks of boards and slabs for 
covering facades, buildings, roofs, walls and floors,

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
وســائل  خــال  مــن  وذلــك  والجملــة  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات 
ــواح الخشــبية  االتصــال االلكترونيــة العالميــة وبشــكل خــاص األل
والبــاط المســتخدم فــي كســاء االرضيــات والجــدران، األســقف،
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prefabricated boards of ceramic and porcelain for 
covering all kinds of constructions and worktops, 
worktops of ceramic and porcelain, worktops of 
marble, furniture and furnishings; Advertising, import, 
export, sales promotion for others and sole agencies 
in relation to building materials; Commercial services 
also via global communications networks; Commercial 
management, including the promotion of third-party 
products and services through online advertisements 
and display on an electronic site accessed via 
computer networks; Auctioneering, also via global 
communications networks, professional business 
consultancy, organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes, including via global networks; 
Commercial information services; Distribution of 
samples, dissemination of advertising matter, direct 
mail advertising; Cost price analysis, studies and 
market research, efficiency experts, transcription and 
compilation of written communications and recordings 
and data of any kind; Advertising services through all 
means of dissemination and for all kinds of goods or 
services; Industrial or commercial business management 
assistance; Assistance with franchise-issuing.

مــن  المصنعــة  الصنــع  مســبقة  األلــواح  الواجهــات،  المبانــي،   
البورســلين والســراميك مــن أجــل كســاء جميــع أنــواع أســطح العمل 
البورســلين  بــاط  مــن  المصنوعــة  العمــل  أســطح  واإلنشــاءات، 
ــة مــن الرخــام، مفروشــات  ــل المصنوع ــطح العم والســيراميك أس
وأثــاث منزلــي؛ الدعايــة واإلعــان؛ االســتيراد والتصديــر؛ ترويــج 
بمــواد  الحصريــة فيمــا يتعلــق  الــوكاالت  المبيعــات لآخريــن، 
البنــاء؛ الخدمــات التجاريــة مــن خــال وســائل االتصــال االلكترونيــة 
العالميــة؛ اإلدارة التجاريــة المتعلقــة  بالترويــج لخدمــات ومنتجــات 
ــى  ــت وعرضهــا عل ــر اإلنترن ــات عب ــن خــال اإلعان ــث م طــرف الثال
موقــع إلكترونــي يتــم الوصــول إليــه عبــر شــبكات الكمبيوتــر؛ 
االلكترونيــة  االتصــال  وســائل  خــال  مــن  العلنيــة  المــزادات 
المعــارض  تنظيــم  المهنيــة،  األعمــال  االستشــارات  العالميــة؛ 
ألغــراض إعانيــة أو تجاريــة، مــن خــال وســائل االتصــال العالميــة؛ 
المــواد  العينــات؛ نشــر  توزيــع  التجاريــة؛  المعلومــات  خدمــات 
اإلعانيــة، اإلعــان المباشــر عبــر البريــد االلكترونــي؛ تحليــل أســعار 
التكلفــة، أبحــاث  ودراســات الســوق، الخبــراء فــي الكفايــة، تجميــع 
ونســخ المراســات الكتابيــة  والتســجيات والبيانــات المكتوبــة 
مــن أي نــوع؛ خدمــات الدعايــة واإلعــان مــن خــال جميــع وســائل 
النشــر ولجميــع أنــواع الســلع أو الخدمــات؛ المســاعدة فــي إدارة 
األعمــال الصناعيــة أو التجاريــة؛ المســاعدة فــي إصــدار االمتيــازات.
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Date: 05/03/2020 التاريخ : 2020/03/05 

Trademark No.: 37946 العالمة التجارية رقم:  37946

Class: 19 في الصنف:   19

Applicant Name: NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. بإسم :  نيوليث ديستربيوشن، إس.أل

Applicant Address :Av. Rosales 42, 28021, Madrid, 
Spain.   

العنوان :  أيه في. روساليس 42، 28021، مدريد، إسبانيا.    

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، 
ــف: 2383777/09 ــنتر، ص.ب 768 هات ــا س ــارة جاليري عم

فلسطين

Goods/Services:
Building materials (non-metallic); Panels, paving slabs, 
floor tiles, tiles, planks and porcelain slabs for use as 
cladding for facades, buildings, roofs, walls and floors; 
Cladding materials (Non-metallic -); Prefabricated 
plates of ceramics and porcelain for the cladding of 
all kinds of constructions; Paving blocks made of non-
metallic materials;

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مــواد بنــاء )غيــر معدنيــة(؛ ألــواح، حجــارة رصــف لوحيــة، بــاط 
لأرضيــات، بــاط، ألــواح وبــاط مــن البورســلين تســتخدم مــن أجــل 
ــواد  ــات؛ م ــي، األســقف، الجــدران واألرضي إكســاء الواجهــات، مبان
ــن  ــة م ــواح جاهــزة للتركيــب مصنوع ــة(؛ أل ــر المعدني اإلكســاء )غي
البورســلين والســيراميك مــن اجــل إكســاء جميــع أنــواع االنشــاءات؛
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Paving and surfacing of ceramic, sandstone, porcelain, 
natural or artificial stone, synthetic stone and wood; 
Wall tiles, floor tiles and tiles of sandstone, ceramic, 
natural or artificial stone, porcelain, concrete, marble 
and wood; Marble for construction; Slabs of ceramic, 
porcelain and marble; Surfacings, not of metal, for 
stairs; Building glass; Shutters made of non-metallic 
materials; Non-metallic facing tiles for use in buildings; 
Glass panels for windows and doors; Moldings, not 
of metal, for building; Non-metallic transportable 
buildings; Chimneys, not of metal; Lengthening pieces, 
not of metal, for chimneys; Coverings for chimney 
walls; Fire surrounds [mantles and mantlepieces] of 
stone; Chimney pots, not of metal; Balustrades, not 
of metal; Blocks (Non-metallic -) for construction; 
Domes and coving, not of metal; Soundproof hoods 
[structures], not of metal. 

طــوب رصــف مصنوعــة مــن مــواد غيــر معدنيــة؛ الخشــب والحجــر 
ــر  ــلين والحج ــي والبورس ــي أو االصطناع ــر الطبيع ــي والحج الصناع
الرملــي والســيراميك لتعبيــد وتصفيــح الطــرق؛ بــاط الجــدران 
وبــاط األرضيــات و بــاط مــن الحجــر الرملــي والســيراميك والحجــر  
والرخــام  والخرســانة  والبورســلين  االصطناعــي  أو  الطبيعــي 
والخشــب؛ رخــام للبنــاء؛ بــاط مــن الســيراميك والرخــام والبورســلين؛ 
ــة  ــتائر مصنع ــي؛ س ــاج المبان ــة؛ زج ــر معدني ــطحة غي ــالم مس س
مــن مــواد غيــر معدنيــة؛ واجهــات مــن القرميــد غيــر معدنيــة 
للبنــاء؛ ألــواح زجاجيــة للنوافــذ واألبــواب؛ قوالــب غيــر معدنيــة 
ــة للنقــل؛ مداخن]غيــر معدنيــة[؛  للبنــاء؛ مبانــي غيــر معدنيــة قابل
قطــع غيــر معدنيــة لتطويــل المداخــن؛ أغطيــة لجــدران المداخــن؛ 
حجــر )رفــوف للمواقــد، رفــوف( تحيــط بالنــار؛ أوعيــة غيــر معدنيــة 
للمداخــن؛ درابزيــن غيــر معدنــي؛ طــوب )غيــر معدنــي( للبنــاء ؛ 
ــة للصــوت )هيــاكل( ــاب وزخــارف غيــر المعدنيــة ؛أســقف عازل قب

غيــر معدنيــة.
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Date: 09/03/2020 التاريخ : 2020/03/09 

Trademark No.: 37950 العالمة التجارية رقم:  37950

Class: 38 في الصنف:   38

Applicant Name: MONTASER SS MNASRAH بإسم :  منتصر صاح صبحي مناصرة 

Applicant Address :HEBRON        العنوان :  الخليل بني نعيم

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ  : الخليل بني نعيم 
فلسطين

Goods/Services:
INTERNET SERVICES AND COMMUNICATIONS

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات االنترنت واالتصاالت

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date: 09/03/2020 التاريخ : 2020/03/09 
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Trademark No.: 37951 العالمة التجارية رقم:  37951

Class: 41 في الصنف:   41

Applicant Name:  feneks company for tourism and 
travel

بإسم :  شركة فينكس للسياحة والسفر

Applicant Address : mall hebron city center       العنوان :  الخليل دوار ابن رشد عمارة ستي سنتر

Applicant for Correspondence:  hebron عنوان التبليغ  : الخليل عمارة الستي سنتر
فلسطين

Goods/Services:
training and tourism

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
التدريب والسياحة 
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Date: 09/03/2020 التاريخ : 2020/03/09 

Trademark No.: 37953 العالمة التجارية رقم:  37953

Class: 43 في الصنف:   43

Applicant Name: Johny Nasim Hanna Salameh بإسم :  جوني نسيم حنا سامه

Applicant Address :La Casa Mall Floor 1 Al Rihan 
Suburb   

العنوان :  الكاسا مول  الطابق االول  ضاحية الريحان    

Applicant for Correspondence:  La Casa Mall Floor 1 
Al Rihan Suburb

عنوان التبليغ  : الكاسا مول  الطابق االول  ضاحية الريحان
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الكافتيريــات ، التزويــد بالطعــام والشــراب ، المطاعــم ، مطاعــم 

الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
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Date: 09/03/2020 التاريخ : 2020/03/09 

Trademark No.: 37954 العالمة التجارية رقم:  37954

Class: 25 في الصنف:   25

Applicant Name: AHMAD FAWZI MOHAMMAD ZAYED بإسم :  احمد فوزي محمد زايد
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Applicant Address :JENIN- PALESTINE STREET - 
MARMARA BUILDING    

العنــوان :  جنيــن - شــارع فلســطين - عمــارة مرمــرة - موبايــل : 
    0599351971

Applicant for Correspondence:  JENIN- PALESTINE 
STREET - MARMARA BUILDING 

 : - موبايــل  - عمــارة مرمــرة  - شــارع   : جنيــن  التبليــغ   عنــوان 
فلســطين  0599351971

Goods/Services:
underwear , underclothing , socks  , stocking , pants , 
underpants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مابــس داخليــة ، مابــس داخليــة ، جــوارب قصيــرة ، جــوارب 
طويلــة ، ســراوييل طويلــة ، ســراويل داخليــة ، ســراويل داخليــة .
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Date: 10/03/2020 التاريخ : 2020/03/10 

Trademark No.: 37956 العالمة التجارية رقم:  37956

Class: 37 في الصنف:   37

Applicant Name: EIFFEL ELEVATOR COMPANY بإسم :  شركة ايفل للمصاعد

Applicant Address :HEBRON ALSKYOUKH       العنوان :  الخليل الشيوخ مجمع كامل عودة

Applicant for Correspondence:  HEBRON AL 
S H O Y O U K H

عنوان التبليغ  : الخليل الشيوخ  مجمع كامل عودة 
فلسطين

Goods/Services:
ELEVATOR INSTALLATION AND REPAIR

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
تركيب واصاح المصاعد
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Date: 11/03/2020 التاريخ : 2020/03/11 

Trademark No.: 37958 العالمة التجارية رقم:  37958

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     

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 -شــارع 
رفيديــا -عمــارة جــوال الطابــق الســادس تلفــون رقــم 2389203-09، 

ص.ب 219 فلســطين
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Goods/Services:
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 beverages 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 composed mainly of milk products; 
compotes; fruit puree

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب المخثــر 
ــروبات  ــن، مش ــب؛ اللب ــها الحلي ــوى أساس ــوق؛ حل ــه والمخف والمنك
اللبــن؛ جبــن 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 
ــا  ــف أساس ــي تتأل ــراوات الت ــه أو الخض ــروبات الفواك ــدق؛ مش البن
ــه ــس فواك ــة بالســكر؛ هري ــه مطبوخ ــب؛ فواك ــات الحلي ــن منتج م

( 97 )

 

Date: 11/03/2020 التاريخ : 2020/03/11 

Trademark No.: 37959 العالمة التجارية رقم:  37959

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 St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ  : شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس -شــارع 
رفيديــا -عمــارة جــوال الطابــق الســادس تلفــون رقــم 2389203-09، 

ص.ب 219
فلسطين

Goods/Services:
Still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit or 
vegetable juices; fruit or vegetable drinks; lemonades; 
sodas; sorbet drinks; preparation for making beverages; 
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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مــاء مقطــر أو فــوار )ميــاه معدنيــة أو غيــر معدنيــة(؛ عصائــر الفواكه 
أو الخضــراوات؛ مشــروبات الفواكــه أو الخضــراوات؛ الليموناضــة؛ مــاء 
الصــودا؛ شــربات؛ مســتحضرات لعمــل المشــروبات؛ عصيــر فاكهــة 
مركــز لعمــل المشــروبات؛ خاصــات الفواكــه أو الخضــراوات الخاليــة 
مــن الكحــول؛ مشــروبات خاليــة مــن الكحــول؛ مشــروبات خاليــة مــن 
الكحــول أساســها النباتــات؛ مشــروبات الخضــراوات الغيــر كحوليــة 

فيمــا عــدا بدائــل منتجــات الحليــب.
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Date: 11/03/2020 التاريخ : 2020/03/11 

Trademark No.: 37960 العالمة التجارية رقم:  37960

Class: 29 في الصنف:   29
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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 St , jawwal building 
- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219 

عنــوان التبليــغ  : شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة - نابلــس -شــارع 
رفيديــا -عمــارة جــوال الطابــق الســادس تلفــون رقــم 2389203-09، 

ص.ب 219 فلســطين

Goods/Services:
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 beverages 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 composed mainly of 
milk products; compotes; fruit puree.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الحليــب ومنتجــات الحليــب وبدائلهــا؛ مســحوق الحليــب؛ الحليــب 
اللبــن،  الحليــب؛  المخثــر والمنكــه والمخفــوق؛ حلــوى أساســها 
ــف أساســا  ــوم؛ المشــروبات التــي تتأل ــن الحل ــن؛ جب مشــروبات اللب
مــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ مشــروبات الحليــب التــي تتألــف 
التــي تشــتمل علــى  الحليــب  الحليــب؛ مشــروبات  أساســا مــن 
الفواكــه؛ منتجــات الحليــب المخمــر الســادة أو المنكــه؛ بدائــل 
الحليــب مــن أصــل نباتــي؛ بدائــل لمنتجــات الحليــب مصنوعــة 
ــي  ــه أو الخضــراوات الت ــدق؛ مشــروبات الفواك ــات أو البن ــن النبات م
ــكر؛  ــة بالس ــه مطبوخ ــب؛ فواك ــات الحلي ــن منتج ــا م ــف أساس تتأل

ــه ــس فواك هري
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Date: 11/03/2020 التاريخ : 2020/03/11 

Trademark No.: 37962 العالمة التجارية رقم:  37962

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Pharmaceutical preparations for human use.  .المستحضرات الصيدالنية لاستعمال البشري
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Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37965 العالمة التجارية رقم:  37965
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Class: 41 في الصنف:   41

Applicant Name: ARKAN SAMER ABDULLAH 
AGHBAR

بإسم :  اركان سامر عبدالله اغبر

Applicant Address :NABLUS - RADIDIA - THE 
FIRST BLABBLEH ROAD , JAWWAL :0599590087   

 : جــوال   - بليبلــه  طلعــه  اول   - رفيــدا   - نابلــس    : العنــوان 
    0599590087

Applicant for Correspondence:  NABLUS - RADIDIA 
- THE FIRST BLABBLEH ROAD , JAWWAL 
:0599590087

عنــوان التبليــغ  : نابلــس - رفيــدا - اول طلعــه بليبلــه - جــوال : 
0599590087

فلسطين

Goods/Services:
Arranging and conducting of concerts, Arranging 
and conducting of workshops [training], Conducting 
of concerts (Arranging and —), Dubbing, Film 
production, than advertising films, Movie projectors 
and accessories (Rental of—), Movie studios, Digital 
imaging services, Photographic reporting, Photography 
, Production (Videotape film—), Recorders (Rental of 
video cassette—), Recording studio services, Rental 
of camcorders, Rental of cine-films, Rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios, Rental 
of video cassette recorders, Rental of videotapes, 
Shows (Production of—), Sound recordings (Rental 
of—), Studios (Movie—), Television entertainment, 
Television programmes (Production of radio and—
), Videotape editing, Videotape film production, 
Videotaping, Child Photography Sessions , wedding 
photography session, Concerts and events Photography, 
sound recording at Concert.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ورشــات  وإدارة  تنظيــم  الموســيقية,  الحفــات  وإقامــة  تنظيــم 
العمــل, تنظيــم وإقامــة الحفــات الموســيقية, إعــادة تســجيل 
الصــوت, إعــداد أشــرطة الفيديــو, إنتــاج أفــام بخــاف أفــام 
الدعايــة واالعــان, تأجيــر بروجكتــرات )آالت عرض(وملحقاتهــا, 
االفــام  صناعــة  ســتوديوهات  الرقمــي,  التصويــر  خدمــات 
الســينمائية, تقديــم التقاريــر المصــورة, التصويــر الفوتوغرافــي, 
انتــاج افــام الفيديــو, تأجيــر المســجات التلفزيونيــة بالحافظــات 
الشــريطية, خدمــات ســتوديوهات التســجيل, تأجيــر كاميــرات 
الفيديــو, تاجيــر االفــام الســينمائية, تاجيــر اجهــزة االضــاءة 
للمســارح أو ســتوديوهات التلفزيــون, تأجيــر كاميــرات فيديــو, 
تأجيــر مســجات الفيديــو بالحافظــات الشــريطية, تأجيــر اشــرطة 
الفيديــو, انتــاج عــروض مســرحية, تأجيــر مســجات الصــوت, 
برامــج  انتــاج  التلفزيونــي,  الترفيــه  ســينمائية,  ســتوديوهات 
افــام  انتــاج  الفيديــو,  اشــرطة  إعــداد  والتلفزيــون,  الراديــو 
أطفــال,  تصويــر  الفيديو.جلســات  اشــرطة  تســجيل  الفيديــو, 
و  والمناســبات  الحفــات  تصويــر  عرســان,  تصويــر  جلســات 

تســجيل الصــوت فــي الحفــات.
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Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37968 العالمة التجارية رقم:  37968

Class: 9 في الصنف:   9

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 
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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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Recorded content; Databases; Media content; Software; 
Games software; Firmware; Computer operating  systems; 
Information technology and audio-visual, multimedia 
and photographic devices; Communications  equipment; 
Computer networking and data communications 
equipment; Point-to-point communications  equipment; 
Broadcasting equipment; Antennas and aerials as 
communications apparatus; Data storage  devices; 
Replicating apparatus; Photocopiers; Image scanners; 
Printers; Data processing equipment and  accessories 
(electrical and mechanical); Calculators; Ticket dispensers; 
Payment terminals, money dispensing  and sorting devices; 
Coin-operated mechanisms; Peripherals adapted for use 
with computers; Computers and  computer hardware; 
Computer components and parts; Audio/visual and 
photographic devices; Audio devices  and radio receivers; 
Display devices, television receivers and film and video 
devices; Image capturing and  developing devices; Signal 
cables for IT, AV and telecommunication; Magnets, 
magnetizers and  demagnetizers; Scientific and laboratory 
devices for treatment using electricity; Apparatus, 
instruments and  cables for electricity; Apparatus and 
instruments for accumulating and storing electricity; 
Apparatus and  instruments for controlling electricity; 
Photovoltaic apparatus for generating electricity; Electrical 
and  electronic components; Electric cables and wires; 
Electrical circuits and circuit boards; Antennas and aerials 
as  components; Optical devices, enhancers and correctors; 
Optical enhancers; Lasers; Glasses, sunglasses and  contact 
lenses; Corrective eyewear; Sunglasses; Safety, security, 
protection and signalling devices; Alarms and  warning 
equipment; Access control devices; Signalling apparatus; 
Protective and safety equipment; Head  protection; Eye 
protection; Diving equipment; Navigation, guidance, 
tracking, targeting and map making  devices; Measuring, 
detecting and monitoring instruments, indicators and 
controllers; Monitoring instruments;  Sensors and 
detectors; Testing and quality control devices; Measuring, 
counting, alignment and calibrating  instruments; Data 
loggers and recorders; Time measuring instruments 
(not including clocks and watches);  Weight measuring 
instruments; Distance and dimension measuring 
instruments; Speed measuring instruments;  Temperature 
measuring instruments; Electricity measuring instruments; 
Controllers (regulators) 

ــج؛  ــائط؛ برام ــوى الوس ــات؛ محت ــد البيان ــجل؛ قواع ــوى المس المحت
الكمبيوتــر؛  تشــغيل  أنظمــة  الثابتــة؛  البرامــج  االلعــاب؛  برامــج 
تكنولوجيــا المعلومــات واألجهــزة الســمعية والبصريــة وأجهــزة 
ــة؛ معــدات االتصــاالت؛  الوســائط المتعــددة  والصــور الفوتوغرافي
معــدات  البيانــات؛  اتصــاالت  ومعــدات  الحاســوبية  الشــبكات 
االتصــاالت مــن نقطــة إلــى نقطــة؛ معــدات البــث؛ الهوائيــات 
تكــرار؛  اجهــزة  تخزيــن  البيانــات؛  أجهــزة  اتصــال؛  كأجهــزة 
آالت تصويــر؛ ماســحات الصــور؛ طابعــات؛ معــدات ومســتلزمات 
معالجــة البيانــات )الكهربائيــة والميكانيكيــة(؛ اآلالت الحاســبة؛ 
موزعــات التذاكــر؛ محطــات الدفــع وأجهــزة  صــرف األمــوال وفرزهــا؛ 
آليــات تعمــل بقطــع النقــود المعدنيــة؛ أجهــزة ملحقــة التــي تــم 
ــر  ــر؛ أجهــزة الكمبيوت ــع أجهــزة الكمبيوت تكييفهــا لاســتخدام م
وقطعهــا؛  األجهــزة  الكمبيوتــر  مكونــات  الكمبيوتــر؛  وأجــزاء 
الصــوت  أجهــزة  الفوتوغرافيــة؛  والصــور  الســمعية/البصرية 
ــتقبال  ــزة االس ــرض وأجه ــزة الع ــو؛ أجه ــتقبال الرادي ــزة اس وأجه
ــر  ــو؛ اجهــزة التقــاط وتطوي ــام والفيدي ــة وأجهــزة األف التلفزيوني
الصــور؛  كابــات إشــارة لتكنولوجيــا المعلومــات، الصــوت والفيديــو 
واالتصــاالت؛ مغناطيســات، ممغنــط ومزيــل مغناطيســية؛ األجهــزة 
أجهــزة  الكهربــاء؛  باســتخدام  للمعالجــة  والمخبريــة  العلميــة 
وتخزيــن  لتجميــع  وأدوات  أجهــزة  وكابــات  للكهربــاء؛  وأدوات 
االجهــزة  الكهربــاء؛  فــي  للتحكــم  وأدوات  أجهــزة  الكهربــاء؛ 
ــاء؛ المكونــات الكهربائيــة واإللكترونيــة؛  الضوئيــة لتوليــد الكهرب
الكابــات واألســاك الكهربائيــة؛  الدوائــر الكهربائيــة ولوحــات 
الدوائــر الكهربائيــة؛ الهوائيــات كمكونــات؛ األجهــزة البصريــة، 
معــززات و مصححــات؛ معــززات ضوئيــة؛ الليــزر؛ النظــارات، النظارات 
الشمســية والعدســات الاصقــة؛  النظــارات التصحيحيــة؛ نظــارات 
شمســيه؛ أجهــزة الســامة واألمــن والحمايــة والتأشــير؛ أجهــزة 
اإلنــذار ومعــدات التحذيــر؛ أجهــزة التحكــم فــي الوصــول؛ اجهــزة 
حمايــة  حمايــة  الــرأس؛  والســامة؛  الحمايــة  معــدات  تأشــير؛ 
والتتبــع  والتوجيــه  الماحــة  أجهــزة  الغــوص؛  العيــن؛ معــدات 
واالســتهداف وصنــع الخرائــط؛ أدوات القيــاس والكشــف والرصــد 
والمؤشــرات وأجهــزة التحكــم؛ أدوات الرصــد؛ مجســات و  كاشــفات؛ 
ــاس، العــد، المحــاذاة  ــة الجــودة؛ أدوات القي ــار ومراقب أجهــزة اختب
ــمل  ــت )ال تش ــاس الوق ــات؛ أدوات قي ــجات البيان ــرة؛ مس والمعاي
الســاعات وســاعات اليــد(؛ أجهــزة قيــاس الــوزن؛ أدوات  قيــاس 
المســافة والبعــد؛ أدوات قيــاس الســرعة؛ أدوات قيــاس درجــة 

الحــرارة؛ أدوات قيــاس الكهربــاء؛ اجهــزة تحكــم )منظمــات( 
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( 102 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37969 العالمة التجارية رقم:  37969

Class: 11 في الصنف:   11

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigeration, drying, ventilating, water 
supply and  sanitary purposes; Electric torches, Friction 
lighters for igniting gas, Defrosters for vehicles, 
Heating apparatus  for defrosting windows of vehicles, 
Automobile headlamps 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
والتبريــد  والطبــخ  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  لإلضــاءة  اجهــزة 
الصحيــة؛  واألغــراض  الميــاه  وإمــدادات  والتهويــة  والتجفيــف 
المشــاعل الكهربائيــة، والعــات االحتــكاك إلشــعال الغــاز، واجهــزة 
ــن  ــع م ــة الصقي ــة إلزال ــزة التدفئ ــيارات، وأجه ــع  للس ــة الصقي إزال

نوافــذ الســيارات، والمصابيــح األماميــة للســيارات 

( 103 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37970 العالمة التجارية رقم:  37970

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

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Vehicles; Apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المركبــات ، اجهــزة النقــل البــري؛ الســيارات؛ قطــع وتجهيــزات 

المركبــات 

( 104 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37971 العالمة التجارية رقم:  37971

Class: 14 في الصنف:   14

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Jewelry; Chronometric instruments; Jewelry boxes; 
Cases for presentation [presentation]; Key rings and 
key  chains, and charms therefor; Time instruments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مجوهــرات؛ اجهــزة قيــاس الوقــت الدقيقــة؛ علــب المجوهــرات؛ 
علــب ســاعات الجيــب واليــد ]لإلهــداء[؛ حلقــات وساســل للمفاتيح، 

والحلــي الصغيــرة؛ أدوات الوقــت 

( 105 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37972 العالمة التجارية رقم:  37972

Class: 16 في الصنف:   16

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Works of art and figurines of paper and cardboard, and 
architects&apos; models; Decoration and art materials 
and  media; Arts, crafts and modelling equipment; 
Filtering materials of paper; Bags and articles for 
packaging,  wrapping and storage of paper, cardboard 
or plastics; Stationery and educational supplies; 
Writing and  stamping implements; Correcting and 
erasing implements; Office machines; Printing and 
bookbinding  equipment; Educational equipment; Photo 
albums and collectors&apos; albums 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ونمــاذج  والكرتــون  الــورق  مــن  والتماثيــل  الفنيــة  األعمــال 
والوســائط؛  والفــن  الديكــور  مــواد  المعمارييــن؛  المهندســين 
ورقيــة؛  ترشــيح  مــواد  النمذجــة؛  ومعــدات  والحــرف  الفنــون 
أكيــاس ومــواد لتغليــف وتخزيــن  الــورق أو الكرتــون أو الباســتيك؛ 
القرطاســية واللــوازم التعليميــة؛ ادوات الكتابــة والختــم؛ ادوات 
تصحيــح ومحــو؛ اآلالت المكتبيــة؛ معــدات الطباعــة وتجليــد الكتــب؛ 

المعــدات التعليميــة؛ ألبومــات الصــور  وألبومــات المجمعيــن 

( 106 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37973 العالمة التجارية رقم:  37973

Class: 18 في الصنف:   18

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Luggage, bags, wallets and other carriers; Umbrellas 
and parasols 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
حقائــب ســفر وحقائــب ومحافــظ جيــب وحمــاالت اخــرى؛ المظــات 

والشماســي 

( 107 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37974 العالمة التجارية رقم:  37974

Class: 21 في الصنف:   21
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Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Coasters (tableware); Cups; Mugs; Drinking bottles; 
Sports bottles sold empty; Refrigerating bottles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــر الشــرب؛  ــداح؛ قواري ــدة(؛ أكــواب؛ اق ــة )أدوات المائ مفــارش واقي

زجاجــات الرياضــة المباعــة فارغــة؛ زجاجــات التبريــد 

( 108 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37975 العالمة التجارية رقم:  37975

Class: 25 في الصنف:   25

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Clothing; Footwear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المابس؛ لباس القدم واالحذية 

( 109 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37976 العالمة التجارية رقم:  37976

Class: 27 في الصنف:   27

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه
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Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Carpets for automobiles; Floor mats for automobiles; 
Rugs for automobiles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
سجاد للسيارات؛ حصر ارضيات للسيارات؛ بسط للسيارات 

( 110 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37977 العالمة التجارية رقم:  37977

Class: 28 في الصنف:   28

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address :Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN

مارتوريــل,   08760  ,585 ام.  كــي  ايــه2-,  اوتوفيــا    : العنــوان 
اســبانيا   برشــلونة, 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Sporting articles and equipment; Toys, games, 
playthings and novelties 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ادوات ومعــدات الرياضيــة؛ االلعــاب واللعــب وادوات لعــب وااللعاب 

المبتدعة 

( 111 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37978 العالمة التجارية رقم:  37978

Class: 36 في الصنف:   36

Applicant Name: The Sustainable City IP ISPV Ltd  بإسم :  ذا سستاينبل سيتي اي بي اي اس بي في ليميتد

Applicant Address :P.O. Box  506734, Dubai, United 
Arab Emirates

العنوان :  ص.ب. 506734، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  
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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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمــات التأميــن ؛ الشــؤون التمويليــة ؛ الشــؤون الماليــة ؛ الشــؤون 

العقارية 

( 112 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37979 العالمة التجارية رقم:  37979

Class: 4 في الصنف:   4

Applicant Name: Shell Brands International AG  بإسم :  شل براندز انترناشونال ايه جي

Applicant Address :Baarermatte, 6340 Baar, 
Swi tze r l and

العنوان :  باريرماتي، 6340 بار، سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Oils; greases; lubricants; fuels; liquefied petroleum 
gas; dust absorbing compositions, dust-binding 
 compositions; fuels and illuminants preparations; 
candles, wicks; waxes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
زيــوت؛ شــحوم؛ مزلقــات؛ وقــود؛ غــاز البتــرول المســال؛ مركبــات 
ــواد  ــود وم ــات وق ــار؛ مركب ــت الغب ــات تثبي ــار؛ مركب امتصــاص الغب

ــمع  ــل؛ ش ــموع وفتائ ــة؛ ش اضائ

( 113 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37980 العالمة التجارية رقم:  37980

Class: 4 في الصنف:   4

Applicant Name: Shell Brands International AG  بإسم :  شل براندز انترناشونال ايه جي

Applicant Address :Baarermatte, 6340 Baar, 
Swi tze r l and

العنوان :  باريرماتي، 6340 بار، سويسرا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Oils; greases; lubricants; fuels; liquefied petroleum 
gas; dust absorbing compositions, dust-binding 
 compositions; fuels and illuminants preparations; 
candles, wicks; waxes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
زيــوت؛ شــحوم؛ مزلقــات؛ وقــود؛ غــاز البتــرول المســال؛ مركبــات 
ــواد  ــود وم ــات وق ــار؛ مركب ــت الغب ــات تثبي ــار؛ مركب امتصــاص الغب

ــمع  ــل؛ ش ــموع وفتائ ــة؛ ش اضائ

( 114 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37981 العالمة التجارية رقم:  37981

Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name: E.D.F NEGOCE  بإسم :  شركة محات دغري االخوة للتجارة

Applicant Address : 12  2 RUE IBN BAYTAR, SIDI 
THABET 2020, 2027 ARIANA, TUNISIA

ــت 2020،  ــن بيطــار، حــي البرتقــال، ســيدي ثاب ــوان :  نهــج اب العن
ــس   ــة 122، تون ــة، أريان ــة المدين 2027 أريان

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

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

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل فــي 
غســيل 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: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37982 العالمة التجارية رقم:  37982

Class: 38 في الصنف:   38

Applicant Name: Creative Venture FZ-LLC   .بإسم :  شركة كريتف فنشر منطقة حرة ذ.م.م

Applicant Address :Dubai Media City, Building No. 8, 4th Floor, 
Office No. 411, P.O. Box 502851, Dubai, United  Arab Emirates

العنــوان :  مدينــة دبــي لاعــام، مبنــى رقــم 8، الطابق الرابــع، مكتب 
رقــم 411، ص.ب. 502851، دبــي، اإلمــارات العربية المتحدة  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Telecommunications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمات االتصاالت 

( 116 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37983 العالمة التجارية رقم:  37983

Class: 41 في الصنف:   41

Applicant Name: Creative Venture FZ-LLC   .بإسم :  شركة كريتف فنشر منطقة حرة ذ.م.م

Applicant Address :Dubai Media City, Building No. 
8, 4th Floor, Office No. 411, P.O. Box 502851, Dubai, 
United  Arab Emirates

العنــوان :  مدينــة دبــي لاعــام، مبنــى رقــم 8، الطابق الرابــع، مكتب 
رقــم 411، ص.ب. 502851، دبــي، اإلمــارات العربية المتحدة  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األنشــطة  الترفيــه,  التدريــب,  والتهذيــب,  التعليــم  خدمــات 

والثقافيــة  الرياضيــة 

( 117 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37984 العالمة التجارية رقم:  37984

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: Abdullah Abdullah Alhadhram 
General Trading Co.  

بإسم :  شركة عبدالله عبدالله الحضرم للتجارة العامة 

Applicant Address :Office No. 3, Floor 2, Zaina Tower, 
Building 16601, Street (103), Block 3, Hawali, Hawali 
 County, Kuwait

العنــوان :  مكتــب رقــم 3، الــدور 2، بــرج زينــة، مبنــى: 16601، شــارع 
)103(، قطعــة 3، منطقــة حولــي، محافظــة حولــي، الكويت  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions, auction services, 
providing on- line auction services, arranging and 
conducting auctions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وادارة  واإلعــان  الدعايــة  خدمــات 
ــي؛ خدمــات البيــع بالمــزاد العلنــي؛ خدمــات البيــع  النشــاط المكتب
بالمــزاد العلنــي عبــر االنترنــت؛ تنظيــم وادارة البيــع بالمــزاد العلنــي 

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

( 118 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37985 العالمة التجارية رقم:  37985

Class: 41 في الصنف:   41

Applicant Name: The Royal Commission for AlUla 
County 

بإسم :  الهيئة الملكية لمحافظة العا 

Applicant Address :Oud Dunes, Amro Aldumairi Street, 
Diplomatic Quarter, Unit No. 7747, No. 1, Riyadh 3357 
–   12512, Kingdom of Saudi Arabia 

ــفارات،  ــي الس ــري، ح ــرو الضمي ــارع عم ــز، ش ــود ديون ــوان :  ع العن
وحــدة 7747، رقــم 1، الريــاض 3357-12512، المملكــة 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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األنشــطة  الترفيــه,  التدريــب,  والتهذيــب,  التعليــم  خدمــات 

والثقافيــة  الرياضيــة 

( 119 )

 

Date: 12/03/2020  2020/03/12
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Trademark No.: 37986 العالمة التجارية رقم:  37986

Class: 41 في الصنف:   41

Applicant Name: The Royal Commission for AlUla County  بإسم :  الهيئة الملكية لمحافظة العا

Applicant Address :Oud Dunes, Amro Aldumairi Street, 
Diplomatic Quarter, Unit No. 7747, No. 1, Riyadh 3357 
–   12512, Kingdom of Saudi Arabia 

ــفارات،  ــي الس ــري، ح ــرو الضمي ــارع عم ــز، ش ــود ديون ــوان :  ع العن
وحــدة 7747، رقــم 1، الريــاض 3357-12512، المملكــة 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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األنشــطة  الترفيــه,  التدريــب,  والتهذيــب,  التعليــم  خدمــات 

والثقافيــة  الرياضيــة 

( 120 )

 

Date: 12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12 

Trademark No.: 37987 العالمة التجارية رقم:  37987

Class: 41 في الصنف:   41

Applicant Name: The Royal Commission for AlUla County  بإسم :  الهيئة الملكية لمحافظة العا

Applicant Address :Oud Dunes, Amro Aldumairi Street, 
Diplomatic Quarter, Unit No. 7747, No. 1, Riyadh 3357 
–   12512, Kingdom of Saudi Arabia 

ــفارات،  ــي الس ــري، ح ــرو الضمي ــارع عم ــز، ش ــود ديون ــوان :  ع العن
وحــدة 7747، رقــم 1، الريــاض 3357-12512، المملكــة 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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
األنشــطة  الترفيــه,  التدريــب,  والتهذيــب,  التعليــم  خدمــات 

والثقافيــة  الرياضيــة 

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

( 121 )

 

Date: 15/03/2020 التاريخ : 2020/03/15 
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Trademark No.: 37999 العالمة التجارية رقم:  37999

Class: 32 في الصنف:   32

Applicant Name: Pal Original Foodstuff Company بإسم :  شركة بال أورجينال للمواد الغذائية

Applicant Address :jenin       العنوان :  جنين

Applicant for Correspondence:    Ramallah _ Al-
Manara - Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  : رام الله _ المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين

Goods/Services:
Drinks, mineral water,  juices,Each category falls into category 32

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مشروبات ,مياه معدنية,عصائر,وما يندرج تحت الصنف 32

( 122 )

 

Date: 15/03/2020 التاريخ : 2020/03/15 

Trademark No.: 38000 العالمة التجارية رقم:  38000

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name:   CAFFE BONOMI S.P.A. بإسم :  شركة كافيه بونومي المحدودة

Applicant Address : Viale Delle Scienze 6, 20082 
BINASCO (Milano), ITALY   

العنوان :  فيالي ديلي سيانزي 6، بيناسكو 20082، إيطاليا    

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، 
ــف: 2383777/09 ــا ســنتر، ص. ب.768/ هات ــارة جاليري عم

فلسطين

Goods/Services:
Coffee; coffee products; lyophilized coffee; Artificial cof-
fee; Flavored coffee; Green coffee; Grinded coffee; Decaf-
feinated coffee; Soluble coffee; Iced coffee; Malt coffee; 
Coffee in beans; Coffee beans; Coffee extracts; Chocolate 
coffee; Coffee essences; Coffee substitutes; Coffee blends; 
Coffee and milk; Coffee concentrate; Brewed coffee; Cof-
fee flavorings; Coffee sachets; Coffee capsules; Coffee 
pods; Coffee [roasted, in powder, in beans or as a drink; 
Coffee beans in comfit; Ground coffee beans; Roasted cof-
fee beans; Chicory and chicory mixes for use as coffee 
substitutes; Chicory [coffee substitute]; Concentrate cof-
fee; Coffee essences for use as coffee substitutes; Coffee 
extracts; Malt coffee extracts; Coffee extracts for use as 
flavorings in food; Coffee extracts for use as flavorings 
in beverages; Filters in the form of paper bags contain-
ing coffee; Coffee blends; Malt coffee blends with cocoa; 
Blends of coffee and chicory; Mixtures of coffee and malt; 
Coffee-based oils; Roasted barley and malt for use as cof-
fee substitutes; Beverage preparations [coffee based]; Cof-
fee flavored chocolate preparations for drinking; vegetal 
preparations coffee’substitutes; Coffee substitutes; Vege-
table-based coffee substitutes; Coffee substitutes [made 
from cereals or chicory].”

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
قهــوة؛ منتجــات القهــوة؛ قهــوة مجففــة بالتجميــد؛ قهــوة اصطناعيــة؛ 
قهــوة منكهــة؛ قهــوة خضــراء؛ قهــوة مطحونــة؛ قهــوة منزوعــة الكافيين؛ 
قهــوة قابلــة للذوبــان؛ قهــوة مثلجــة؛ قهــوة شــعير؛ حبــوب قهــوة؛ 
مســتخلصات القهــوة؛ قهــوة بالشــوكاتة؛ خاصــات القهــوة؛ بدائــل 
للقهــوة؛ خلطــات قهوة؛قهــوة بالحليــب؛ ركازات القهــوة؛ قهــوة معتقــة؛ 
منكهــات للقهــوة؛ أكيــاس قهــوة؛ كبســوالت قهــوة؛ قــرون القهــوة؛ 
قهــوة )محمصــة، بــودرة، حبــوب او مشــروب( ؛ حبــوب قهــوة مســكرة 
ــة  ــا بري ــوب قهــوة محمصــة؛ هندب ــة؛ حب ــوب قهــوة مطحون ــة؛ حب مجفف
كبديــل للقهــوة؛ هندبــا بريــة )بدائــل للقهــوة( ؛ قهــوة مركــزة؛ خاصــات 
ــتخرجات  ــوة؛ مس ــتخرجات القه ــن؛ مس ــل للب ــتخدام كبدي ــوة لاس القه
قهــوة الشــعير؛ مســتخلصات القهــوة الســتخدامها كمنكهــات فــي 
الطعــام؛ مســتخلصات القهــوة الســتخدامها كمنكهــات في المشــروبات؛ 
مرشــحات فــي شــكل أكيــاس الــورق التــي تحتــوي علــى القهــوة؛ مزيــج 
قهــوة الشــعير مــع الــكاكاو؛ مزيــج القهــوة والهندبــا البريــة؛ زيــوت 
للبــن,  كبديــل  الســتخدامه  والشــعير  المحمــص  الشــعير  القهــوة؛ 
مســتحضرات مشــروبات اساســها القهــوة؛ مســتحضرات قهــوة بنكهــة 
ــل للقهــوة؛  ــة تســتخدم كبدائ الشــوكاتة للشــرب؛ مســتحضرات نباتي
بدائــل للقهــوة؛ بدائــل قهــوة اساســها الخضــار؛ بدائــل قهــوة مصنوعــة 

ــا. ــوب او الهندب ــن الحب م
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Date: 18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18 

Trademark No.: 38009 العالمة التجارية رقم:  38009

Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name: YIWU PAFA TRADING FIRM 
(GENERAL PARTNERSHIP) 

بإسم :  ييوو بافا تريدينغ فيرم ) جينرال بارتنرشيب( 

Applicant Address :Room 331, 3rd Floor, Time 
Square, No.388 Binwang Road, Jiangdong, Yiwu city, 
Zhejiang, China

 388 نمبــر.  ســكوير،  تايــم  فلــور،  دي  3آر   ،331 روم    : العنــوان 
الصيــن   زهيجيانــغ،  ســيتي،  ييــوو  جيانغدونــغ،  رود،  بينوانــغ 

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Body lotions; Cosmetic lotions; Beauty lotions; Body 
cream; Cosmetic hand creams; Cosmetic creams for 
skin care; Hand cream; Cosmetics; Milks [cosmetics]; 
Moisturisers [cosmetics]; Skincare cosmetics; 
Decorative cosmetics; Nail cosmetics; Lip cosmetics; 
Colour cosmetics; Mousses [cosmetics]; Eyebrow 
cosmetics; Cosmetics preparations; Eye cosmetics; Hair 
cosmetics; Functional cosmetics; Natural cosmetics; 
Multifunctional cosmetics; Organic cosmetics; Make-
up; Make-up primers; Make up foundations; Make-
up powder; Make-up removers; Eye make-up; Skin 
make-up; Nail makeup; Make-up pencils; Shampoos; 
Shampoo-conditioners; Baby shampoo; Lip cream; 
Cleansing cream; Cuticle cream; Sunscreen cream; 
Body scrub; Face scrub; Hand scrubs; Facial scrubs; 
Foot scrubs; Body scrubs; Scrubbing powder; 
Exfoliating body scrub; Exfoliants; Skin masks; Beauty 
masks; Cosmetic masks; Hair masks; Face masks; 
Hairstyling masks; Body masks; Nail strengtheners; 
Nail hardeners; Nail conditioners; Nail cosmetics; Nail 
tips; Nail enamels; Nail polish; Nail varnish; Nail gel; 
hand mask; foot mask; eyeshadow; eyeliner; mascara; 
lipstick; lip mask; soap. 

لوســيونات الجســم؛ لوســيونات تجميليــة؛ لوســيونات تجميــل؛ 
تجميــل  كريمــات  لليديــن؛  تجميــل  كريــم  الجســم؛  كريــم 
ــب  ــل؛ حلي ــتحضرات تجمي ــن؛ مس ــم لليدي ــرة؛ كري ــة بالبش للعناي
تجميــل(؛  )مســتحضرات  مرطبــات  تجميــل(؛  )مســتحضرات 
مســتحضرات تجميــل  للعنايــة بالبشــرة؛ مســتحضرت تجميــل 
تزيينيــة؛ مســتحضرات تجميــل األظافــر؛ مســتحضرات تجميــل 
موســات  للجســم؛  الملونــة  التجميــل  مســتحضرات  للشــفاه؛ 
الحواجــب؛  تجميــل  مســتحضرات  تجميــل(؛  )مســتحضرات 
العينيــن؛   تجميــل  مســتحضرات  تجميــل؛  مســتحضرات 
مســتحضرات تجميــل الشــعر؛ مســتحضرات التجميــل الوظيفيــة؛  
ــددة  ــل متع ــتحضرات تجمي ــة؛ مس ــل طبيعي ــتحضرات تجمي مس
الوظائــف؛ مســتحضرات التجميــل العضويــة؛ مكيــاج؛ تمهيــدات 
المكيــاج؛ أساســات المكيــاج؛  مســاحيق مكيــاج؛ مزيــات المكيــاج؛ 
مكيــاج العيــن؛ مكيــاج البشــرة؛ مكيــاج األظافــر؛  أقــام الماكيــاج؛  
شــامبو؛ مكيفــات الشــامبو؛  شــامبو اطفــال؛ كريــم الشــفاه؛ كريــم 
منظــف؛ كريــم البشــرة؛ كريــم للوقايــة مــن أشــعة الشــمس؛ مفــرك 
الجســم؛ مفــرك الوجــه؛ مفــرك اليديــن؛ مدعــك الوجــه؛ مفــرك 
القدميــن؛ مســحوق الدعــك؛  مقشــرات مفركــة للجســم؛ مقشــرات؛ 
أقنعــة البشــرة؛ أقنعــة تجميــل؛ أقنعــة تجميليــة؛ أقنعــة الشــعر؛ 
ــة بالشــعر؛ أقنعــة الجســم؛ مقويــات  أقنعــة الوجــه؛ أقنعــة العناي
األظافــر؛ مصلبــات األظافــر؛ مكيفــات األظافــر؛ مســتحضرات تجميــل 
األظافــر؛ أغلفــة لأظافــر؛  صباغــة األظافــر؛ ملمــع األظافــر؛ طــاء 
األظافــر؛ جيــل لأظافــر؛ قنــاع اليديــن؛ قنــاع القدميــن؛ ظــل العيــن؛ 

مســكرة؛ قنــاع الشــفاه؛ صابــون الشــفاه؛ الصابــون. 
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Date: 18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18 

Trademark No.: 38011 العالمة التجارية رقم:  38011

Class: 11 في الصنف:   11

Applicant Name: Midea Group Co., Ltd.    .بإسم :  ميديا غروب كو., ال تي دي

Applicant Address :B26-28F, Midea Headquarter 
Building, No.6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, 
Foshan,  Guangdong, P. R. China

نــو.6  بيلدينــغ,  هيدكوارتــار  ميديــا  بــي26-28اف,    : العنــوان 
ميديــا افينيــو, بيجيــاو, شــوندي, فوشــان, غوانغدونــغ, جمهوريــة 

ــن   الصي

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

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

فلسطين

Goods/Services:
electric lamps; lighting apparatus and installations; 
lighting fixtures; LED light fixtures; lighting 
installations;  downlights; track lights; table lamps; LED 
landscape light; street lamps; LED light bulbs; stage 
lighting  apparatus; automobile lights; pendant lamps; 
floor lamps; wall lights; ceiling lights; chandeliers; 
safety lamps;  torches for lighting; fluorescent lamp 
tube; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
cooking utensils,  electric; kettles, electric; microwave 
ovens [cooking apparatus]; food steamers, electric; 
pressure cookers,  electric; autoclaves, electric, for 
cooking; coffee machines, electric; bread-making 
machines; multicookers;  cooking apparatus and 
installations; heating and cooling apparatus for 
dispensing hot and cold beverages;  electric frying 
pans; electric cooking pots; induction cookers; electric 
ovens for household purposes; cooking  stoves; roasters; 
electric cookers; gas cookers; heated display cabinets; 
refrigerators; ice machines and  apparatus; freezers; 
cooling appliances and installations; refrigerating 
display cabinets; wine cellars, electric; air  conditioners 
; fans [air-conditioning]; air purifying apparatus and 
machines; air conditioning installations; hair  driers 
[dryers]; fabric steamers; laundry driers, electric; 
drying apparatus and installations; extractor hoods 
for  kitchens; central air-conditioning installations for 
industrial purposes; evaporators for air-conditioning 
 apparatus;

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
مصابيــح كهربائيــة؛ اجهــزة ومنشــآت لإلضائــة؛ تجهيــزات لإلنــارة؛ 
ــارة ال اي دي؛ منشــآت اضائــة؛ المصابيــح الســفلية؛  تجهيــزات ان
للمناظــر  دي  اي  ال  ضــوء  الطاولــة؛  مصابيــح  المســار؛  أضــواء 
 الطبيعيــة؛ مصابيــح للشــوارع؛ أجهــزة اضــاءة للمســرح؛ أضــواء 
للســيارات؛ مصابيــح معلقــة؛ مصابيــح أرضيــة؛ أضــواء الحائــط؛ 
اضائــة؛  مشــاعل  الســامة؛  مصابيــح  ثريــات؛  الســقف؛  أضــواء 
ــة  ــات الثنائي ــاءة للصمام ــزة اض ــنت؛ أجه ــاح الفلورس ــوب  مصب أنب
كهربائيــة؛  غايــات  كهربائيــة؛  طهــو  أوانــي  ] LED [؛  للضــوء 
أفــران ميكروويــف ]أجهــزة طهــو[؛ مبخــرات طعــام كهربائيــة؛ 
طناجــر ضغــط  كهربائيــة؛ اوتوكافــات كهربائيــة للطبــخ؛ مكنــات 
كهربائيــة لصنــع القهــوة؛ مكنــات صنــع الخبــز؛ أوعيــة طهــو 
متعــددة االســتخدامات؛ أجهــزة ومعــدات طهــو؛ اجهــزة تســخين 
وتبريــد لتوزيــع المشــروبات  الســاخنة والبــاردة؛ مقالــي كهربائيــة؛ 
كهربائيــة  أفــران  التعريفــي؛  طبــاخ  كهربائيــة؛  طهــو  أوعيــة 
لأغــراض المنزليــة؛ مواقــد طبــخ؛ محمصــات؛ أوعية طهــو كهربائية؛ 
أوعيــة طهــو تعمــل بالغــاز؛ خزائــن عــرض  مســخنة؛ ثاجــات؛ آالت 
ــن  ــد؛ خزائ ــآت تبري ــدات؛ أدوات ومنئ ــج؛ مجم ــع الثل ــزة لصن وأجه
العــرض المبــردة؛ أقبيــة النبيــذ الكهربائيــة؛ مكيفــات هــواء؛ مــراوح 
منشــآت  تنقيــة  الهــواء؛  ومكنــات  أجهــزة  الهــواء[؛  ]لتكييــف 
تكييــف الهــواء؛ مجففــات شــعر ]مجففــات[؛ مبخــرات أقمشــة؛ 
ــة  ــف؛ أغطي ــة؛ أجهــزة ومنشــآت تجفي ــات غســيل كهربائي مجفف
شــفط للمطابــخ؛ منشــآت التكييــف المركــزي لأغــراض  الصناعيــة؛ 
مبخــرات ألجهــزة تكييــف الهــواء؛ مرشــح هــواء لتكييــف الهــواء؛ 
أجهــزة تكييــف هــواء لاســتخدام الصناعــي؛ مــراوح لتكييــف 
الهــواء؛ مــراوح ألجهــزة تكييــف الهــواء؛ مرشــحات )فاتــر(  تكييــف 

ــد؛ ــرارة؛ مواق ــات ح ــات؛ مضخ ــواء للمركب ــات ه ــواء؛ مكيف اله



77 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

air filter for air conditioning; air-conditioning apparatus 
for industrial use; air conditioning fans;  fans for air-
conditioning apparatus; filters for air conditioning; air 
conditioners for vehicles; heat pumps;  burners; fireplaces; 
dampers [heating]; heating installations; pipes [parts of 
sanitary installations]; bath fittings;  heaters for baths; 
heaters for wash basin water(gas or electric heating); solar 
water heaters; flushing apparatus;  toilets [water-closets]; 
toilet seats; sanitary apparatus and installations; drinking 
fountains; water purifying  apparatus and machines; 
water filtering apparatus; disinfectant apparatus; water 
purification installations;  water sterilizers; oil-scrubbing 
apparatus; disinfecting cupboard; water softening 
apparatus and installations;  radiators, electric; pocket 
warmers; stoves [heating apparatus]; gas lighters 

ــزاء  ــة؛ مواســير ]أج ــة[؛ منشــآت تدفئ ــدات ]تدفئ ــار؛ مخم ــد ن مواق
للحمامــات؛  ســخانات  للحمــام؛  لــوازم  صحيــة[؛  تمديــدات  مــن 
ــة(؛  ــة الكهربائي ــاز أو التدفئ ــل )الغ ــوض الغس ــاه ح ــخانات لمي  س
رحــض؛  أجهــزة  الشمســية؛  بالطاقــة  تعمــل  ميــاه  ســخانات 
وتمديــدات  أجهــزة  تواليــت؛  مقاعــد  ميــاه[؛  ]دورات  مراحيــض 
صحيــة؛ نوافيــر  الشــرب؛ أجهــزة وآالت تنقيــة المــاء؛ تمديــدات 
ترشــيح الميــاه؛ أجهــزة مطهــرة؛ منشــآت تنقيــة المــاء؛ معقمــات 
ــات؛ أجهــزة ومنشــآت  ــر الخزان ــت؛ تطهي ــة الزي ــاء؛ أجهــزة تنقي م
ــب؛  ــات جي ــة؛ دفاي ــة كهربائي ــعات  حراري ــاء؛ مش ــر الم ــة عس إلزال

مواقــد ]أجهــزة تســخين[؛ قداحــات غــاز 
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Date: 18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18 

Trademark No.: 38013 العالمة التجارية رقم:  38013

Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name: TENDAM RETAIL, S.A.    .بإسم :  تيندام ريتيل, اس.ايه

Applicant Address :Avda. Del Llano Castellano, 51, 
28034 MADRID. SPAIN

مدريــد.   28034  ,51 كاســتيانو,  النــو  ديــل  افــدا.    : العنــوان 
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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Soaps, deodorant soaps, deodorants (perfumery), toiletries 
for hygiene, moisturizing gels (cosmetics), protecting 
 hair gels, cleansing gels, pre-shave gels, shaving gels, 
aftershave moisturizing gels, hair gels, shower gels, 
 massage gels other than for medical use, after-sun gels 
(cosmetics), tanning gels, perfumery, essential oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الصابــون, صابــون مزيــل العــرق, مزيــل العــرق )عطــور(, مــواد 
تواليــت صحيــة, جــل ترطيــب )مســتحضرات تجميــل(, جــل حمايــة 
للشــعر, جــل منظــف, جــل قبــل الحاقــة, جــل الحاقــة, جــل مرطــب 
ــر  ــة, جــل الشــعر, جــل االســتحمام, جــل المســاج لغي  بعــد الحاق
االســتعمال الطبــي, جــل مــا بعــد الشــمس )مســتحضرات تجميــل(, 

جــل الســمرار البشــرة, العطــور, زيــوت عطريــة 

( 126 )

 

Date: 18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18 

Trademark No.: 38014 العالمة التجارية رقم:  38014
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Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name: TENDAM RETAIL, S.A.    .بإسم :  تيندام ريتيل, اس.ايه

Applicant Address :Avda. Del Llano Castellano, 51, 
28034 MADRID. SPAIN

مدريــد.   28034  ,51 كاســتيانو,  النــو  ديــل  افــدا.    : العنــوان 
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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Soaps, deodorant soaps, deodorants (perfumery), toiletries 
for hygiene, moisturizing gels (cosmetics), protecting 
 hair gels, cleansing gels, pre-shave gels, shaving gels, 
aftershave moisturizing gels, hair gels, shower gels, 
 massage gels other than for medical use, after-sun gels 
(cosmetics), tanning gels, perfumery, essential oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
الصابــون, صابــون مزيــل العــرق, مزيــل العــرق )عطــور(, مــواد 
تواليــت صحيــة, جــل ترطيــب )مســتحضرات تجميــل(, جــل حمايــة 
للشــعر, جــل منظــف, جــل قبــل الحاقــة, جــل الحاقــة, جــل مرطــب 
ــر  ــة, جــل الشــعر, جــل االســتحمام, جــل المســاج لغي  بعــد الحاق
االســتعمال الطبــي, جــل مــا بعــد الشــمس )مســتحضرات تجميــل(, 

جــل الســمرار البشــرة, العطــور, زيــوت عطريــة 
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Date: 18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18 

Trademark No.: 38015 العالمة التجارية رقم:  38015

Class: 35 في الصنف:   35

Applicant Name: TENDAM RETAIL, S.A.    .بإسم :  تيندام ريتيل, اس.ايه

Applicant Address :Avda. Del Llano Castellano, 51, 
28034 MADRID. SPAIN

مدريــد.   28034  ,51 كاســتيانو,  النــو  ديــل  افــدا.    : العنــوان 
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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Retail and wholesale services of products included 
in Classes 3 and 25 in commerce and through 
Internet,  franchising services; advertising, business 
management; business administration; office functions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
فــي  الموجــودة  والتجزئــة   للمنتجــات  بالجملــة  البيــع  خدمــات 
الصنــف 3 و 25 فــي التجــارة وعبــر االنترنــت, خدمــات االمتيــاز؛ 
وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وادارة  واإلعــان  الدعايــة  خدمــات 

النشــاط  المكتبــي 

( 128 )

 

Date: 18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18 
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Trademark No.: 38016 العالمة التجارية رقم:  38016

Class: 25 في الصنف:   25

Applicant Name: TENDAM RETAIL, S.A.    .بإسم :  تيندام ريتيل, اس.ايه

Applicant Address :Avda. Del Llano Castellano, 51, 
28034 MADRID. SPAIN

مدريــد.   28034  ,51 كاســتيانو,  النــو  ديــل  افــدا.    : العنــوان 
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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear (except orthopedic), headgear, 
ready-made clothing for women, men and children 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المابــس ولبــاس القــدم )باســتثناء الطبــي( واالحذيــة, أغطيــة 

الــرأس, المابــس الجاهــزة للنســاء والرجــال واالطفــال 

( 129 )

 

Date: 18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18 

Trademark No.: 38017 العالمة التجارية رقم:  38017

Class: 25 في الصنف:   25

Applicant Name: TENDAM RETAIL, S.A.    .بإسم :  تيندام ريتيل, اس.ايه

Applicant Address :Avda. Del Llano Castellano, 51, 
28034 MADRID. SPAIN

مدريــد.   28034  ,51 كاســتيانو,  النــو  ديــل  افــدا.    : العنــوان 
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 
البيــرة     3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear (except orthopedic), headgear, 
ready-made clothing for women, men and children 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المابــس ولبــاس القــدم )باســتثناء الطبــي( واالحذيــة, أغطيــة 

الــرأس, المابــس الجاهــزة للنســاء والرجــال واالطفــال 

( 130 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38022 العالمة التجارية رقم:  38022

Class: 44 في الصنف:   44
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Applicant Name: Al safwa Palestinian Center for 
Surgical Specialties No

بإســم :  شــركة مركــز الصفــوة الفلســطيني للجراحــة التخصصيــة 
مســاهمة خصوصيــة محــدودة

Applicant Address :Palestine Trade Tower ,10th floor, 
Al- Bireh, palestine   

العنــوان :  فلســطين رام اللــه اإلرســال بــرج فلســطين الطابــق 
العاشــر    

Applicant for Correspondence:  Adv . Raed Nassar 
Palestine / Ramallah / Al-Balou’ / Bulding Palestine 
Mall/ Fifth floor

عنــوان التبليــغ  : المحامــي رائــد نّصــار  / رام اللــه / البالــوع / عمــارة 
مــول  / الطابــق الخامــس 

فلسطين

Goods/Services:
Blood bank services, Chiropractics, clinic (medical) 
services, Dentistry, Health care, health centers, Homes 
(Nursing), Hospitals, In Vitro fertilization, Medical 
assistance, medical clinic services, Midwife services, 
Nursing homes, Nursing medical, Opticians’ services, 
Pharmacists’ services to make up prescriptions, 
Pharmacy advice, Plastic surgery, Surgery (plastic) 
Telemedicine services, Therapy services.

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
خدمــات بنــوك الــدم، والمعالجــة اليدويــة لأعصــاب، وخدمــات 
ــز  ــة، والمراك ــة الصحي ــنان، والرعاي ــب األس ــة، وط ــادات الطبي العي
التمريــض، ومستشــفيات، وخدمــات اإلخصــاب  الصحيــة، ودور 
خــارج الجســم، والمســاعدة الطبيــة، خدمــات العيــادات الطبيــة، 
ــي، وخدمــات  ــات، ودور التمريــض، والتمريــض الطب ــات القاب خدم
الوصفــات،  لتحضيــر  الصيادلــة  وخدمــات  البصريــات،  فنــي 
والنصائــح الصيدالنيــة، والجراحــة التقويميــة، وخدمــات التطبيــب 

ــاج. ــات الع ــد، وخدم ــن بع ع

( 131 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38023 العالمة التجارية رقم:  38023

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المستحضرات الصيدالنية. 

( 132 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38024 العالمة التجارية رقم:  38024

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address :4002 Basel, Switzerland العنوان :  4002 بازل، سويسرا  
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Applicant for Correspondence:  Aziz, Fouad and Raja 
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المستحضرات الصيدالنية. 

( 133 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38025 العالمة التجارية رقم:  38025

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المستحضرات الصيدالنية. 

( 134 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38026 العالمة التجارية رقم:  38026

Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

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

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

Goods/Services:
Drug delivery devices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أجهزة إعطاء الدواء. 

( 135 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38027 العالمة التجارية رقم:  38027
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Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

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

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

Goods/Services:
Drug delivery devices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أجهزة إعطاء الدواء. 

( 136 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38028 العالمة التجارية رقم:  38028

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المستحضرات الصيدالنية. 

( 137 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38029 العالمة التجارية رقم:  38029

Class: 10 في الصنف:   10

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

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

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

Goods/Services:
Drug delivery devices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
أجهزة إعطاء الدواء. 
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( 138 )

 

Date: 19/03/2020 التاريخ : 2020/03/19 

Trademark No.: 38030 العالمة التجارية رقم:  38030

Class: 5 في الصنف:   5

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

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

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

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
المستحضرات الصيدالنية. 

( 139 )

 

Date: 05/04/2020 التاريخ : 2020/04/05 

Trademark No.: 38056 العالمة التجارية رقم:  38056

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: Chain Stores of Izhiman Coffee Company  بإسم :  شركة سلسلة محات بن ازحيمان عادية عامة

Applicant Address :Ramallah – West Bank / Palestine العنوان :  رام الله - الضفة الغربية / فلسطين  

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

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

Goods/Services:
Tea, Iced tea, Tea based beverages, Aromatic preparations 
for food, Aniseed, Cinnamon, Cloves, Herbal tea 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
شــاي، شــاي مثلج،مشــروبات أساســها الشاي،مســتحضرات عطريــة 

للطعــام، يانســون، قرفــة، كبــش قرنفــل، شــاي أعشــاب. 

( 140 )

 

Date: 05/04/2020 التاريخ : 2020/04/05 
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Trademark No.: 38057 العالمة التجارية رقم:  38057

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: Chain Stores of Izhiman Coffee 
Company 

بإسم :  شركة سلسلة محات بن ازحيمان عادية عامة 

Applicant Address :Ramallah – West Bank / Palestine العنوان :  رام الله - الضفة الغربية / فلسطين  

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

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

Goods/Services:
Tea, Iced tea, Tea based beverages, Aromatic preparations 
for food, Aniseed, Cinnamon, Cloves, Herbal tea 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
شــاي، شــاي مثلج،مشــروبات أساســها الشاي،مســتحضرات عطريــة 

للطعــام، يانســون، قرفــة، كبــش قرنفــل، شــاي أعشــاب. 

( 141 )

 

Date: 05/04/2020 التاريخ : 2020/04/05 

Trademark No.: 38058 العالمة التجارية رقم:  38058

Class: 30 في الصنف:   30

Applicant Name: Chain Stores of Izhiman Coffee 
Company 

بإسم :  شركة سلسلة محات بن ازحيمان عادية عامة 

Applicant Address :Ramallah – West Bank / Palestine العنوان :  رام الله - الضفة الغربية / فلسطين  

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

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

Goods/Services:
Tea, Iced tea, Tea based beverages, Aromatic 
preparations for food, Aniseed, Cinnamon, Cloves, 
Herbal tea 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
شــاي، شــاي مثلج،مشــروبات أساســها الشاي،مســتحضرات عطريــة 

للطعــام، يانســون، قرفــة، كبــش قرنفــل، شــاي أعشــاب. 

( 142 )

 

Date: 11/05/2020 التاريخ : 2020/05/11 

Trademark No.: 38110 العالمة التجارية رقم:  38110
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Class: 24 في الصنف:   24

Applicant Name: Alatabeh Trade&Nuvuteh Company بإسم :  شركة العتبة للتجارة والنوفوتية

Applicant Address :Nablus- zawata- Atabeh Building        العنوان :  نابلس مفرق زواتا الثاني - مجمع العتبة

Applicant for Correspondence:  Ramallah- Nuzha 
Street- Burj Ramallah - 1 Floor - Office 101 - Mobile 
0568888488

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه - شــارع النزهــه - بــرج  رام اللــه - ط1 
0568888488 101وطنيــة  رقــم  مكتــب 

فلسطين

Goods/Services:
Textile and Textile goods,Bedcovers,table covers

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
ــات آخــرى ،  ــي فئ ــواردة ف ــر ال المنســوجات ومنتجــات النســيج غي

ــد  ــراش والموائ ــه الف اغطي

( 143 )

 

Date: 11/05/2020 التاريخ : 2020/05/11 

Trademark No.: 38111 العالمة التجارية رقم:  38111

Class: 27 في الصنف:   27

Applicant Name: Alatabeh Trade&Nuvuteh Company بإسم :  شركة العتبة للتجارة والنوفوتية

Applicant Address :Nablus- zawata- Atabeh Building        العنوان :  نابلس مفرق زواتا الثاني - مجمع العتبة

Applicant for Correspondence:  Ramallah- Nuzha 
Street- Burj Ramallah - 1 Floor - Office 101 - Mobile 
0568888488

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه - شــارع النزهــه - بــرج  رام اللــه - ط1 
0568888488 101وطنيــة  رقــم  مكتــب 

فلسطين

Goods/Services:
Carpets,rygs,mats & Matting,wall hanging , linolem & 
materials for covering floors

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
فــرش  ومشــمع  الحصيــر  ومفــارش  والحصــر  والبســط  الســجاد 
االرضيــات ومــواد اخــرى لتغطيــة االرضيــات القائمــه ومطــرزات 

تعلــق علــى الجــدران ) مــن مــواد  غيــر نســيجية( 

( 144 )

 

Date: 15/04/2020 التاريخ : 2020/04/15 

Trademark No.: 38116 العالمة التجارية رقم:  38116

Class: 12 في الصنف:   12

Applicant Name: AEOLUS TYRE CO.,LTD  بإسم :  ايولس تاير كو.، ال تي دي
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Applicant Address :No.48 Jiaodong South Road 
Jiaozuo, Henan, China

العنوان :  نو.48 جياودونغ ساوث رود جياوزو، هينان، الصين  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; bicycle tyres; 
casings for pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires; 
solid  tires for vehicle wheels; spare wheel covers; 
automobile tires [tyres]; inner tubes for bicycle tires; 
repair outfits  for inner tubes; tires for vehicle wheels 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اطــارات داخليــة لاطــارات المضغوطــة  إطارات للدراجــات الهوائية؛ 
اغلفــة خارجيــة لاطــارات المضغوطــة؛ إطــارات الهــواء المضغــوط؛ 
إطــارات صلبــة لعجــات المركبــات؛ أغطيــة العجلــة اإلحتياطيــة 
 للســيارات؛ اطــارات ســيارات؛ إطــارات داخليــة للدراجــات الهوائيــة؛ 

عــدة اصــاح االطــارات الداخليــة؛ إطــارات لعجــات المركبــات 
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Date: 15/04/2020 التاريخ : 2020/04/15 

Trademark No.: 38117 العالمة التجارية رقم:  38117

Class: 12 في الصنف:   12

Applicant Name: AEOLUS TYRE CO.,LTD  بإسم :  ايولس تاير كو.، ال تي دي

Applicant Address :No.48 Jiaodong South Road 
Jiaozuo, Henan, China

العنوان :  نو.48 جياودونغ ساوث رود جياوزو، هينان، الصين  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; bicycle tyres; 
casings for pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires; 
solid  tires for vehicle wheels; spare wheel covers; 
automobile tires [tyres]; inner tubes for bicycle tires; 
repair outfits  for inner tubes; tires for vehicle wheels 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اطــارات داخليــة لاطــارات المضغوطــة  إطارات للدراجــات الهوائية؛ 
اغلفــة خارجيــة لاطــارات المضغوطــة؛ إطــارات الهــواء المضغــوط؛ 
إطــارات صلبــة لعجــات المركبــات؛ أغطيــة العجلــة اإلحتياطيــة 
 للســيارات؛ اطــارات ســيارات؛ إطــارات داخليــة للدراجــات الهوائيــة؛ 

عــدة اصــاح االطــارات الداخليــة؛ إطــارات لعجــات المركبــات 
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Date: 15/04/2020 التاريخ : 2020/04/15 

Trademark No.: 38118 العالمة التجارية رقم:  38118

Class: 12 في الصنف:   12
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Applicant Name: AEOLUS TYRE CO.,LTD  بإسم :  ايولس تاير كو.، ال تي دي

Applicant Address :No.48 Jiaodong South Road 
Jiaozuo, Henan, China

العنوان :  نو.48 جياودونغ ساوث رود جياوزو، هينان، الصين  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; bicycle tyres; 
casings for pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires; 
solid  tires for vehicle wheels; spare wheel covers; 
automobile tires [tyres]; inner tubes for bicycle tires; 
repair outfits  for inner tubes; tires for vehicle wheels 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اطــارات داخليــة لاطــارات المضغوطــة  إطارات للدراجــات الهوائية؛ 
اغلفــة خارجيــة لاطــارات المضغوطــة؛ إطــارات الهــواء المضغــوط؛ 
إطــارات صلبــة لعجــات المركبــات؛ أغطيــة العجلــة اإلحتياطيــة 
 للســيارات؛ اطــارات ســيارات؛ إطــارات داخليــة للدراجــات الهوائيــة؛ 

عــدة اصــاح االطــارات الداخليــة؛ إطــارات لعجــات المركبــات 
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Date: 15/04/2020 التاريخ : 2020/04/15 

Trademark No.: 38119 العالمة التجارية رقم:  38119

Class: 12 في الصنف:   12

Applicant Name: AEOLUS TYRE CO.,LTD  بإسم :  ايولس تاير كو.، ال تي دي

Applicant Address :No.48 Jiaodong South Road 
Jiaozuo, Henan, China

العنوان :  نو.48 جياودونغ ساوث رود جياوزو، هينان، الصين  

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

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

Goods/Services:
Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; bicycle tyres; 
casings for pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires; 
solid  tires for vehicle wheels; spare wheel covers; 
automobile tires [tyres]; inner tubes for bicycle tires; 
repair outfits  for inner tubes; tires for vehicle wheels 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اطــارات داخليــة لاطــارات المضغوطــة  إطارات للدراجــات الهوائية؛ 
اغلفــة خارجيــة لاطــارات المضغوطــة؛ إطــارات الهــواء المضغــوط؛ 
إطــارات صلبــة لعجــات المركبــات؛ أغطيــة العجلــة اإلحتياطيــة 
 للســيارات؛ اطــارات ســيارات؛ إطــارات داخليــة للدراجــات الهوائيــة؛ 

عــدة اصــاح االطــارات الداخليــة؛ إطــارات لعجــات المركبــات 
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Date: 15/04/2020 التاريخ : 2020/04/15 

Trademark No.: 38120 العالمة التجارية رقم:  38120

Class: 12 في الصنف:   12

Applicant Name: AEOLUS TYRE CO.,LTD  بإسم :  ايولس تاير كو.، ال تي دي
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Applicant Address :No.48 Jiaodong South Road 
Jiaozuo, Henan, China

العنوان :  نو.48 جياودونغ ساوث رود جياوزو، هينان، الصين  

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

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

Goods/Services:
Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; bicycle tyres; 
casings for pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires; 
solid  tires for vehicle wheels; spare wheel covers; 
automobile tires [tyres]; inner tubes for bicycle tires; 
repair outfits  for inner tubes; tires for vehicle wheels 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
اطــارات داخليــة لاطــارات المضغوطــة  إطارات للدراجــات الهوائية؛ 
اغلفــة خارجيــة لاطــارات المضغوطــة؛ إطــارات الهــواء المضغــوط؛ 
إطــارات صلبــة لعجــات المركبــات؛ أغطيــة العجلــة اإلحتياطيــة 
 للســيارات؛ اطــارات ســيارات؛ إطــارات داخليــة للدراجــات الهوائيــة؛ 

عــدة اصــاح االطــارات الداخليــة؛ إطــارات لعجــات المركبــات 
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Date: 20/04/2020 التاريخ : 2020/04/20 

Trademark No.: 38121 العالمة التجارية رقم:  38121

Class: 3 في الصنف:   3

Applicant Name: Guangzhou Muke Biotechnology Co., Ltd.    .بإسم :  غوانغزهاو ميوك بيوتكنولوجي كو.، ال تي دي

Applicant Address : 302B, No. 7, Caipin Road, Science 
City, Guangzhou Economic and Technological 
 Development Zone, Guangzhou, Guangdong, China

ســيتي،  ســاينس  رود،  كايبيــن   ،7 نــو.  :   302بــي،  العنــوان 
انــد تكنولوجيــكال ديفيلوبمنــت زون،  غوانغزهــاو ايكونوميــك 

الصيــن   غوانغزهــاو، 

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Soap; cleansing milk for toilet purposes; shampoos; 
cleaning preparations; laundry preparations;  fabric 
softeners for laundry use; essential oils; cosmetics; 
make-up removing preparations; perfumes; make- up 
powder; astringents for cosmetic purposes; lip glosses; 
eyebrow pencils; mascara; sunscreen preparations; 
 dentifrices; air fragrancing preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية:
صابــون؛ حليــب منظــف ألغــراض الزينــة؛ شــامبو؛ مســتحضرات 
لاقمشــة  منعمــات  والكــي؛  للغســيل  مســتحضرات  تنظيــف؛ 
]تســتخددم للغســيل[؛ زيــوت عطريــة؛ عطــور؛ اطقــم تجميــل؛ 
عطــور؛  المكيــاج؛  ازالــة  مســتحضرات  تجميــل؛   مســتحضرات 
مســاحيق مكيــاج؛ قابضــات لاوعيــة الغــراض التجميــل؛ مــواد 
ملمعــة للشــفاه؛ اقــام الحواجــب؛ مســكرة؛ مســتحضرات الوقايــة 

مــن  الشــمس؛ منظفــات اســنان؛ مســتحضرات تعطيــر الجــو 

( 150 )

 

Date: 23/04/2020 التاريخ : 2020/04/23 
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Trademark No.: 38122 العالمة التجارية رقم:  38122

Class: 12 في الصنف:   12

Applicant Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

بإســم :  نيســان جيدوشــا كابوشــيكي كايشــا )اولســو تريدينــغ از 
نيســان موتــور كــو.، ال تــي دي.(  

Applicant Address :No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

يوكوهاما-شــي،  كاناغاوا-كــو،  تاكارا-تشــو،  نــو.2،    : العنــوان 
اليابــان   كاناغاوا-كيــن، 

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
automobiles; electric vehicles; waggons; trucks; 
vans   [vehicles]; sport utility vehicles; motor buses; 
recreational vehicles (RV); sports cars; racing cars; 
lorries; fork  lift trucks; tractors; towing tractors; 
trailers; semi-trailers; structural parts for automobile; 
engines for land  vehicles; motors for land vehicles; 
bodies for vehicles; vehicle chassis; transmissions, for 
land vehicles;  transmission shafts for land vehicles; 
gearing for land vehicles; clutches for land vehicles; 
axles for vehicles;  vehicle suspension springs; shock 
absorbers for automobiles; vehicle wheels; tires for 
vehicle wheels; hubs for  vehicle wheels; adhesive 
rubber patches for repairing tire inner tubes; brakes 
for vehicles; brake pads for land  vehicles; windshields; 
windshield wipers [vehicle parts]; vehicle bumpers; 
steering units for land vehicles; horns  for vehicles; 
direction signals for vehicles; vehicle seats; safety belts 
for vehicle seats; head-rests for vehicle  seats; reversing 
alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; 
air bags [safety devices for automobiles];  rearview 
mirrors; tailboard lifts [parts of land vehicles]; spoilers 
for vehicles; luggage carriers for vehicles;  mudguards; 
anti-skid chains; vehicle covers [shaped]; seat covers 
for vehicles; air pumps [vehicle accessories];  ski 
carriers for vehicles; cigar lighters for land vehicles; 
safety seats for children; hoods for vehicles; doors 
for  vehicles; space vehicles; aeroplanes; seaplanes; 
aircraft; carts; motorcycles; boats; ferry boats; ships; 
yachts;  bicycles; audible warning systems for cycles; 
cycle chains; motors for cycles; cycle saddles; ashtrays 
for  automobiles; brake discs for vehicles; driverless 
cars [autonomous cars]; side view mirrors for vehicles; 
engine  mounts for land vehicles; caps for vehicle petrol 
[gas] tanks; torque converters for land vehicles 

مركبــات للنقــل البــري أو الجــوي أو المائــي أو بواســطة الســكك 
شــاحنات؛  عربــات؛  كهربائيــة؛  مركبــات  ســيارات؛  الحديديــة؛ 
حافــات؛  الرياضيــة؛  المركبــات  ]مركبــات[؛  مغلقــة  شــاحنات 
الرياضيــة؛ ســيارات  الســيارات  )آر فــي(؛  المركبــات  الترفيهيــة 
جــرارات؛  شــوكية؛  رافعــات  ذات  شــاحنات  شــاحنات؛  ســباق؛ 
أجــزاء هيكليــة  المقطــورات؛  أنصــاف  جــرارات جــر؛ مقطــورات؛ 
ــة؛  ــات البري ــة؛ محــركات للمركب ــات البري ــن  للمركب للســيارات؛ مكائ
هيــاكل مركبــات؛ هيــاكل مركبــات؛ اليــات نقــل الحركــة للمركبــات 
البريــة؛ أعمــدة نقــل الحركــة للمركبــات البريــة؛ مجموعــة مســننات 
ــاور  ــة؛ مح ــات البري ــات( للمركب ــات   )كلتش ــة؛ قابض ــات البري للمركب
دواليــب المركبــات؛ نوابــض تعليــق للمركبــات؛ مخمــدات الصدمــات 
للســيارات؛ عجــات المركبــات؛ إطــارات لعجــات المركبــات؛ صــرات 
األنابيــب  إلصــاح  الصقــة  رقــع  مطاطيــة  المركبــات؛  عجــات 
الداخليــة؛ مكابــح للمركبــات؛ لبــادات مكابــح للمركبــات البريــة؛ 
األمامــي  المركبــات  زجــاج  مســاحات  األمامــي؛  المركبــات  زجــاج 
ــه  ــدات التوجي ــات؛ وح ــات للمركب ــات  صدم ــات[؛ واقي ــزاء مركب ]أج
للمركبــات البريــة؛ أبــواق للمركبــات؛ إشــارات اإلتجــاه للمركبــات؛ 
مقاعــد للمركبــات؛ أحزمــة امــان لمقاعــد المركبــات؛ مســاند الــرأس 
ــف؛  ــات الــى الخل ــوع المركب ــذار  رج ــزة ان ــيارات؛ أجه ــد الس لمقاع
ــي  ــان ف ــزة أم ــواء ]أجه ــاس ه ــات؛ أكي ــرقة المركب ــد س ــزة ض أجه
الســيارات[؛ مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ رافعــات لأبــواب الخلفيــة ]أجزاء 
مــن المركبــات البريــة[؛ أجهــزة تعطيــل الرفــع  لتعزيــز الكبــح عنــد 
ــات؛ واقيــات  ــات؛ حامــات حقائــب للمركب ــح( للمركب الهبــوط )كواب
وحــل )رفــرف(؛ ساســل مانعــة لإلنــزالق؛ أغطيــة مشــكلة للمركبــات؛ 
للمركبــات[؛  المركبــات؛ مضخــات هــواء   ]لــوازم  أغطيــة لمقاعــد 
حامــات زالجــات للمركبــات؛ والعــات ســيجار للمركبــات؛ مقاعــد أمان 
ــات فضائيــة؛  ــات؛ مركب ــواب للمركب ــات؛ أب لأطفــال؛ أغطيــة للمركب
ــات  ــر؛ دراج ــع او ج ــات دف ــرات؛  عرب ــة؛ طائ ــرات بحري ــرات؛ طائ طائ
عبــور؛ ســفن؛ يخــوت؛ دراجــات هوائيــة؛  زوارق  قــوارب؛  ناريــة؛ 
أنظمــة إنــذار ســمعية للدراجــات الهوائيــة؛ ساســل للدراجــات 
مقاعــد  للدراجــات  الهوائيــة؛  للــدرادات  محــركات  الهوائيــة؛ 
الهوائيــة؛ منافــض ســجائر للمركبــات؛ اقــراص مكابــح للمركبــات؛ 
ســيارات بــدون ســائق ]ســيارات مســتقلة[؛ مرايــا الرؤيــة الجانبيــة 
ــات  ــة؛ أغطيــة  لخزان ــات البري ــات؛ ســنادات محــركات للمركب للمركب
ــة  ــات البري ــدوران للمركب ــزم ال ــوالت ع ــات؛ مح ــي المركب ــن ف البنزي
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( 151 )

 

Date: 23/04/2020 التاريخ : 2020/04/23 

Trademark No.: 38123 العالمة التجارية رقم:  38123

Class: 37 في الصنف:   37

Applicant Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

بإســم :  نيســان جيدوشــا كابوشــيكي كايشــا )اولســو تريدينــغ از 
نيســان موتــور كــو.، ال تــي دي.(  

Applicant Address :No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

يوكوهاما-شــي،  كاناغاوا-كــو،  تاكارا-تشــو،  نــو.2،    : العنــوان 
اليابــان   كاناغاوا-كيــن، 

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

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

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية:

Repair or maintenance of land vehicles, parts and 
fittings therefor; providing information about repair 
or  maintenance of land vehicles, parts and fittings 
therefor; repair or maintenance of chargers for electrical 
 vehicles; repair or maintenance of batteries and cells; 
repair or maintenance of telecommunication machines 
 and apparatus; vehicle breakdown repair services; 
charging of electric vehicles 

الغيــار  وقطــع  البريــة  المركبــات  واصــاح  صيانــة  خدمــات 
والتجهيــزات الازمــة لذلــك؛ تقديــم معلومــات حــول إصــاح أو 
صيانــة المركبــات البريــة وقطــع الغيــار والتجهيــزات الازمــة لذلــك؛ 
ــة؛ إصــاح  ــة أجهــزة الشــحن للســيارات الكهربائي إصــاح أو  صيان
أو صيانــة البطاريــات والخايــا؛ إصــاح أو صيانــة آالت وأجهــزة 
ــات ؛ شــحن الســيارات  ــات إصــاح أعطــال المركب االتصــاالت؛ خدم

الكهربائيــة 
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Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6585

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6585

In class 3 في الصنف 3

Has Changed /or Correction his name
From: Laboratoires Dr. N.G. Payot, S.A
TO: Laboratoires Dr NG Payot
Laboratoires Dr NG Payot

قد غير/ او صحح اسمه

من :  البوريتوريز دي ار. ان .جي يايوت اس اي
الى :البوريتوريز دي ار  ان جي يايوت   

البوريتوريز دي ار  ان جي يايوت 

Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية
By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6796

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 6796

In class 3 في الصنف 3

Has Changed /or Correction his name
From: KEUNE INTERNATIONAL HOLDING 
BV
TO: Keune IP B.V.
Keune IP B.V.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  كيون انترناشونال هولدنغ بي في
الى :كيوني اي بي بي.في.  

كيوني اي بي بي.في.
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Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 12313

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  12313

In class 27 في الصنف 27

Has Changed /or Correction his name

From: Moassat AL Ataba Lltejara Walnoveteh 
and Sharekat AL Ataba Lltejara Walnoveteh
TO: Alatabeh Treade & Nuvuteh Company
Alatabeh Treade & Nuvuteh Company

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة العتبة للتجارة والنوفوتيه و مؤسسة العتبة 
للتجارة والنوفوتيه

الى :شركة العتبة للتجارة والنوفوتيه  
شركة العتبة للتجارة والنوفوتيه

Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14501

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14501

In class 30 في الصنف 30

Has Changed /or Correction his name

From: Materna Laboratories Ltd 
TO: Materna Industries Limited Partnership 
Materna Industries Limited Partnership 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  متيرنا البروتاريز ليمتد
الى :متيرنا الصناعية المحدودة  

متيرنا الصناعية المحدودة



93 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية
By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14502

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14502

In class 3 في الصنف 3

Has Changed /or Correction his name

From: Materna Laboratories Ltd 
TO: Materna Industries Limited Partnership 
Materna Industries Limited Partnership 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  متيرنا البروتاريز ليمتد
الى :متيرنا الصناعية المحدودة  

متيرنا الصناعية المحدودة

Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية
By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14503

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14503

In class 21 في الصنف 21

Has Changed /or Correction his name

From: Materna Laboratories Ltd 
TO: Materna Industries Limited Partnership 
Materna Industries Limited Partnership 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  متيرنا البروتاريز ليمتد
الى :متيرنا الصناعية المحدودة  

متيرنا الصناعية المحدودة
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Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14504

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14504

In class 29 في الصنف 29

Has Changed /or Correction his name

From: Materna Laboratories Ltd 
TO: Materna Industries Limited Partnership 
Materna Industries Limited Partnership 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  متيرنا البروتاريز ليمتد
الى :متيرنا الصناعية المحدودة  

متيرنا الصناعية المحدودة

Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14505

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14505

In class 10 في الصنف 10

Has Changed /or Correction his name

From: Materna Laboratories Ltd 
TO: Materna Industries Limited Partnership 
Materna Industries Limited Partnership 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  متيرنا البروتاريز ليمتد
الى :متيرنا الصناعية المحدودة  

متيرنا الصناعية المحدودة
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Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 21644

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  21644

In class 14 في الصنف 14

Has Changed /or Correction his name

From: Wuzhou Xuping Jewelry Co., Ltd.
TO:  Xuping Jewelry Co., Ltd.
 Xuping Jewelry Co., Ltd.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ووزهو اكسوبينج جولري كو . ، ليمتد .
الى :إكسوبينج جيوالري كو . ، ليمتد .  

إكسوبينج جيوالري كو . ، ليمتد .

Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22490

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  22490

In class 7 في الصنف 7

Has Changed /or Correction his name

From: YPS IC VE DIS TICARET LIMITED SIR-
KETI
TO: YPS IC VE DIS TICARET SANAYI 
ANONIM SIRKETI
YPS IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM 
SIRKETI

قد غير/ او صحح اسمه

من :  واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد 
شيركيتى

الى :واي بي اس اتش في ديس تجاريت سانايي انونيم 
شيركيتي  

واي بي اس اتش في ديس تجاريت سانايي انونيم 
شيركيتي
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Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22491

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  22491

In class 12 في الصنف 12

Has Changed /or Correction his name

From: YPS IC VE DIS TICARET LIMITED SIR-
KETI
TO: YPS IC VE DIS TICARET SANAYI 
ANONIM SIRKETI
YPS IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM 
SIRKETI

قد غير/ او صحح اسمه

من :  واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد 
شيركيتى

الى :واي بي اس اتش في ديس تجاريت سانايي انونيم 
شيركيتي  

واي بي اس اتش في ديس تجاريت سانايي انونيم 
شيركيتي

Notification of
Trademark Owner’s Name 

Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم 

مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22492

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  22492

In class 17 في الصنف 17

Has Changed /or Correction his name

From: YPS IC VE DIS TICARET LIMITED SIR-
KETI
TO: YPS IC VE DIS TICARET SANAYI 
ANONIM SIRKETI
YPS IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM 
SIRKETI

قد غير/ او صحح اسمه

من :  واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد 
شيركيتى

الى :واي بي اس اتش في ديس تجاريت سانايي انونيم 
شيركيتي  

واي بي اس اتش في ديس تجاريت سانايي انونيم 
شيركيتي
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تاريخ انتهاء الحمايةالصنفمالك العامةرقم العامة

302032/9/11عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين2

302034/6/25سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي1697

292034/6/25سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي1698

52034/6/25سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي1699

322034/6/25سوسيت دس بروديتس نستل اس اي1706

32034/1/7كالفين كاين تريدمارك ترست6708

162034/3/2بنك أف أمريكا كوربوريشن6816

162034/3/2أرامكس إنترناشيونال ش.ذ.م.م6818

162034/3/2أرامكس إنترناشيونال ش.ذ.م.م6819

412034/3/15توينتيث سينتشرى فوكس فيلم كوربوريشن6832

382034/3/15توينتيث سينتشري فوكس فيلم كوربوريشن6833

382034/3/16شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد6837

92034/3/16شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد6838

32034/3/2فالينتينو اس بي اي6840

32034/5/8البوراتوريز نوريفا ليد7006

52034/5/24جرونينثال جمبه7021

162034/5/18التكو كيميكال بي تي اي ليميتد7037

162034/5/18التكو كيميكال بي تي اي ليميتد7038

12034/5/18التكو كيميكال بي تي اي ليميتد7039

162034/5/18التكو كيميكال بي تي اي ليميتد7040

32034/5/25كيروتي 1881، اس ايه7047

32034/5/26ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد7076

52034/5/26ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد7077

52034/5/24جرونينثال جي ام بي اتش7078

92034/6/30بارلوفون ريكوردس ليمتد7153

52034/12/13جونسن أند جونسون7616

342034/12/14بريتش امريكان توباكو)براندس(اي ان سي.،7621

362034/12/21اتش اس بس سي غروب مانيجمينت سيرفيسيز ليميتد7656

292034/4/6سويفت - ارمور سوسايدد انونيما ارجنتينا10643

292034/4/6سويفت - ارمور سوسايدد انونيما ارجنتينا10644

272027/3/26مؤسسة العتبة للتجارة والنوفوتيه12313

382028/3/7شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة13275

322028/11/11أكس أل انيرجي انترناشينال كورب14306
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تاريخ انتهاء الحمايةالصنفمالك العامةرقم العامة

32032/2/3شركة تارجت االستثمارية18673

162032/2/3شركة تارجت االستثمارية18675

212032/2/3شركة تارجت االستثمارية18676

212032/2/3شركة تارجت االستثمارية18677

32032/2/3شركة تارجت االستثمارية18678

212032/2/3شركة تارجت االستثمارية18679

52032/8/11شركة جراند فارم لاستثمارات الصيدالنية19538

352032/8/11شركة جراند فارم لاستثمارات الصيدالنية19539

122032/8/17شركة اوتو ساين للتجارة العامة19571

442032/11/3شركة جراند فارم لاستثمارات الصيدالنية19916

302032/12/26شركة محامص ومطاحن قهوة ابواشخيدم الكبرى20234

302032/12/26شركة محامص ومطاحن قهوة ابواشخيدم الكبرى20235

302032/12/26شركة محامص ومطاحن قهوة ابواشخيدم الكبرى20236

292032/12/26شركة محامص ومطاحن قهوة ابواشخيدم الكبرى20237

302032/12/26شركة محامص ومطاحن قهوة ابواشخيدم الكبرى20238

302032/12/26شركة محامص ومطاحن قهوة ابواشخيدم الكبرى20239

52033/1/31إيستي هايجين اند هيلث أكتيبوالغ20453

32033/4/30شركة جراند فارم لاستثمارات الصيدالنية20958

52033/4/30شركة جراند فارم لاستثمارات الصيدالنية20959

162033/4/30شركة جراند فارم لاستثمارات الصيدالنية20960

372033/9/6شركة حماية للخدمات العامه المساهمة الخصوصية21572

382033/9/6شركة حماية للخدمات العامه المساهمة الخصوصية21573

392033/9/6شركة حماية للخدمات العامه المساهمة الخصوصية21574

452033/9/6شركة حماية للخدمات العامه المساهمة الخصوصية21575

432034/3/18شركة االتحاد للمطاعم المساهمة الخصوصية المحدودة22532

302034/3/18ميسبيس جيدا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي22542

32034/3/19شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل م.خ.م22543

32034/3/20فالينتينو اس.بي.ايه.22552

292034/3/24مهدي مروان محمد ابو زياد22591

322034/3/28شركة الجمانة لاستثمار والتجارة الدولية22606

52034/4/1نوفارتس ايه جي22616

كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي/بي/ايه سي اتش اف 22624
انترناشونال ,دي/بي/ايه/ جلوبال كوميونتيز

352034/4/3
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كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي/بي/ايه سي اتش اف 22625
انترناشونال ,دي/بي/ايه/ جلوبال كوميونتيز

372034/4/3

432034/4/3كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي/بي/ايه جلوبال كوميونتيز22626

كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي/بي/ايه سي اتش اف 22627
انترناشونال ,دي/بي/ايه/ جلوبال كوميونتيز

362034/4/3

122034/4/4هانكوك تير وورلدوايد كو.، ليمتد22634

252034/4/7ساكينترو – كوميرسيو دي تيكستيس, اس.ايه.22643

432034/4/8ساكينترو – كوميرسيو دي تيكستيس, اس.ايه.22644

342034/4/8جون باير & صنز ليمتد22646

82034/4/10ذا جيليت كومباني ال ال سي22664

182034/4/15برادا اس.ايه.22693

252034/4/15برادا اس.ايه.22694

32034/4/18شولتون انك.22713

52034/4/22كومباني جيرفيس دانون22725

352034/4/22: كومباني جيرفيس دانون22729

302034/4/23شركة درس للتجارة العامة والنقليات22777

252034/4/25شركة خياط وقصار للتجارة المحدودة المسوولية22783

342034/4/25شركة يعبد للدخان والتجارة العامة واالستيراد والتصدير22794

342034/4/29كي تي & جي كوربوريشن22803

102034/4/29غاكسو غروب لميتد22806

52034/4/29غاكسو غروب لميتد22807

52034/4/29جانسن ساينسز ايرلندا يو سي22812

52034/4/29جانسن ساينسز ايرلندا يو سي22815

62034/5/2كوني كوربوريشن22848

72034/5/2كوني كوربوريشن22849

92034/5/2كوني كوربوريشن22850

372034/5/2كوني كوربوريشن22851

62034/5/2كوني كوربوريشن22852

72034/5/2كوني كوربوريشن22853

92034/5/2كوني كوربوريشن22854

372034/5/2كوني كوربوريشن22855

52034/5/5ال ار سي برودكتس لميتد22876

102034/5/5ال ار سي برودكتس لميتد22877
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52034/5/5ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد22878

52034/5/5ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد22879

52034/5/5ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد22880

52034/5/5ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هيلث لميتد22881

302034/5/6شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.22888

302034/5/6شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.22889

302034/5/6شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.22890

322034/5/6الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية والعصائر22893

ازينده كيميكه ريونيته انجيليني فرانسيسكو ايه.سي.ار.ايه.اف. 22915
اس.بي.ايه.

52034/5/8

ازينده كيميكه ريونيته انجيليني فرانسيسكو ايه.سي.ار.ايه.اف. 22916
اس.بي.ايه.

52034/5/8

32034/5/8ريكيت بنكيزر فينيش بي.في.22921

32034/5/8ريكيت بنكيزر باور كلينرز بي.في.22922

52034/5/8ال ار سي برودكتس لميتد22923

102034/5/8ال ار سي برودكتس لميتد22924

32034/5/14شولتون، انك.22946

302034/5/14دي بي بيفيرايجز ليميتد ) ان ايرلند كوربوريشن (.22951

322034/5/14دي بي بيفيرايجز ليميتد ) ان ايرلند كوربوريشن (.22952

292034/5/14جينيرال ميلز، انك.22956

302034/5/14جينيرال ميلز، انك.22958

312034/5/19شركة عدنان النن وشركاه / الدرة للمنتجات الغذائية ذ.م.م.22983

92034/5/23باي بال، انك.22998

92034/5/23باي بال، انك.23000

52034/5/22ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد23002

112034/5/23ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد23003

42034/5/23ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد23004

252034/5/26مؤسسة اسباير زون23008

412034/5/26مؤسسة اسباير زون23010

422034/5/26مؤسسة اسباير زون23011

162034/5/26مؤسسة اسباير زون23015

422034/5/26مؤسسة اسباير زون23016

442034/5/26مؤسسة اسباير زون23017
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382034/5/28شركة التوريدات والخدمات الطبية23020

192034/5/28شركة فيتونيت السعودية المحدودة )سافيتو(23022

192034/5/28شركة فيتونيت السعودية المحدودة )سافيتو(23023

52034/5/29ركيت اند كولمان )اوفرسيز( هايجين هوم لميتد23024

432034/6/3ايت جروب هولدينج ليميتد23040

توغبا ديري في كونفيكسيون اورونليري ايماالت بازارالما سانايي 23042
في تيكاريت ليمتد سيركيتي

252034/6/4

توغبا ديري في كونفيكسيون اورونليري ايماالت بازارالما سانايي 23043
في تيكاريت ليمتد سيركيتي

352034/6/4

52034/6/9باير كونسيومر كير إيه جي23048

122034/6/10شاندونغ لينغلونغ تاير كو., ال تي دي.23051

52034/6/16فارماليز البوراتوريز أس إيه23084

52034/6/16فارماليز البوراتوريز أس إيه23086

382034/6/19او سي سي استابليشمانت23104

382034/6/19او سي سي استابليشمانت23105

382034/6/19او سي سي استابليشمانت23106

382034/6/19او سي سي استابليشمانت23107

382034/6/19او سي سي استابليشمانت23108

52034/6/20نوفارتس ايه جي23115

52034/6/20نوفارتس ايه جي23116

252034/6/23بانانا ريبوبليك )آي تي أم( إنك.23117

352034/6/23بانانا ريبوبليك )آي تي أم( إنك.23118

252034/6/23أولد نيفي )آي تي أم( إنك.23119

352034/6/23أولد نيفي )آي تي أم( إنك.23120

352034/6/23غاب )آي تي أم( إنك.23121

252034/6/23غاب )آي تي أم( إنك.23123

52034/7/2نوفارتس ايه جي23165

302034/7/7يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي23185

342034/7/8امبيريال توباكو ليمتد23187

352034/7/10بانانا ريبابلك )آي تي أم( إنك.23193

72034/7/22غري إلكتريك أبليانسيز ، إنك. أوف زوهاي23258

102034/7/22غري إلكتريك أبليانسيز ، إنك. أوف زوهاي23259

112034/7/22غري إلكتريك أبليانسيز ، إنك. أوف زوهاي23260
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352034/8/1أولد نيفي )آي تي أم( إنك.23314

92034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23319

162034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23320

352034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23324

362034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23325

382034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23327

412034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23328

432034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23329

442034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23330

452034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23331

92034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23332

352034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23337

362034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23338

372034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23339

382034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23340

412034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23341

432034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23342

442034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23343

452034/8/1اساميك ريليف ورلدوايد23344

302034/8/6شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.23350

352034/8/13جاب )آي تي أم( إنك.23362

352034/8/13جاب )آي تي أم( إنك.23363

92034/8/13اوراكل اميريكا, انك.23380

382034/8/19او سي سي استابليشمانت23410

112034/8/25جري ايلكترك أبليانسز , انك. اوف زوهاي23441

352034/8/25جري ايلكترك أبليانسز , انك. اوف زوهاي23442

372034/8/25جري ايلكترك أبليانسز , انك. اوف زوهاي23443

122034/8/26سانغسين بريك كو.,ال تي دي.23450

122034/8/26سانغسين بريك كو.,ال تي دي.23451

52034/8/29جونسون اند جونسون23475

52034/8/29جونسون اند جونسون23476

302034/9/10سولين سيكوالتا غيدا سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي23519

382034/9/18او سي سي استابليشمانت23556
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52034/10/22نايكوفنتشرز هولدينغز لميتد23669

92034/10/22نايكوفنتشرز هولدينغز لميتد23670

102034/10/22نايكوفنتشرز هولدينغز لميتد23671

302034/10/29يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي23725

302034/10/29سولين سيكوالتا غيدا سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي23728

192034/11/11شركة فيتونيت السعودية المحدودة )سافيتو(23806

322034/11/14إيكس – غرانيني غروب جي أم بي أتش23822

92034/11/17سكاي كابيتال ليمتد23829

52034/11/18جونسون اند جونسون23830

342034/12/8شركة سجائر القدس المساهمة العامة23943

او ايه تي اغوريو كابوشيكي كاشيا دي/بي/ايه او ايه تي اغريو 23948
كو., ال تي دي

52034/12/8

سارة كونفيكسيون انسات تيكستيل غيدا موبيليا ساناي في 23964
تيكاريت ليمتد سيركيتي

252034/12/19

سارة كونفيكسيون انسات تيكستيل غيدا موبيليا ساناي في 23965
تيكاريت ليمتد سيركيتي

352034/12/19

302034/12/19ميسبيس جيدا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتى23981
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Notification For 
Trademark’s goods/services 

Specification

إعــــالن
تحديد بضائع / خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare 
that the following specification will be made as 
for Goods/Services of Trademark No: 30529

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديات على 

بضائع /خدمات ذوات األرقام التالية:-  30529

In class 29 في الصنف 29

Goods/Services:
meat.fish.poultry and game.meat extract.pre-
served.dried and cooked fruits and vegetables 
.jellies.jams.pickes.canned meat.fish.fruits 
and vegetables and Edible oils and fats

البضائع/الخدمات:
الحبوب المحفوظة أو المجففة أو المطبوخة والهام 

والمربى والمخلات ومعلبات اللحوم واألسماك و الخضار 
والفواكة واألثمار واللحم والسمك والطيور والقنص 

وخاصات اللحم والسمك والخضار والزيوت ودهون صالحة 
لاكل.

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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Notification For 
Trademark’s goods/services 

Specification

إعــــالن
تحديد بضائع / خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare 
that the following specification will be made as 
for Goods/Services of Trademark No: 30961

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديات على 

بضائع /خدمات ذوات األرقام التالية:-  30961

In class 9 في الصنف 9

Goods/Services:
Audio visual recordings featuring films and en-
tertainment programs featuring animation tar-
geted primarily to children and young adults; 
downloadable audiovisual files featuring 
animation targeted primarily to children and 
young adults; all of the aforementioned goods 
for class (9) are only in connection with an an-
imated entertainment series targeted primarily 
to children and young adults and featuring two 
fictional characters, one of whom is an anthro-
pomorphic apple and the other an anthropo-
morphic vegetable.

البضائع/الخدمات:
التسجيات السمعية البصرية التي تعرض األفام وبرامج 

الترفيه التي تعرض الرسوم المتحركة التي تستهدف 
بشكل رئيسي األطفال والشباب؛ الملفات السمعية 

البصرية القابلة للتحميل التي تستهدف بشكل رئيسي 
األطفال والشباب؛ جميع البضائع المذكورة أعاه في 
الصنف )9( تتعلق فقط بسلسلة ترفيهية متحركة 

موجهة أساسا لأطفال والشباب وتتميز بشخصيتين 
خياليتين ، إحداهما عبارة عن تفاحة مجسمة واآلخر عبارة 

عن خضروات مجسمة.

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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Notification For 
Trademark’s goods/services 

Specification

إعــــالن
تحديد بضائع / خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare 
that the following specification will be made as 
for Goods/Services of Trademark No: 30962

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديات على 

بضائع /خدمات ذوات األرقام التالية:-  30962

In class 41 في الصنف 41

Goods/Services:
Entertainment services, namely, providing en-
tertainment programs and content featuring 
animation targeted primarily to children and 
young adults via television, satellite, the in-
ternet, wireless networks and other electronic 
communication networks; All of the aforemen-
tioned goods for class 41 are only in connec-
tion with an animated entertainment series 
targeted primarily to children and young adults 
and featuring two fictional characters, one of 
whom is an anthropomorphic apple and the 
other is an anthropomorphic vegetable.

البضائع/الخدمات:
خدمات الترفيه، تحديدًا: خدمات توفير برامج ومحتوى 
الترفيه التي تعرض رسوم متحركة تستهدف بشكل 

رئيسي األطفال والشباب من خال التلفاز، األقمار 
الصناعية، اإلنترنيت، الشبكات الاسلكية وشبكات 

اإلتصاالت اإللكترونية األخرى؛ جميع الخدمات المذكورة 
أعاه في الصنف )41( تتعلق فقط بسلسلة ترفيهية 

متحركة موجهة أساسا لأطفال والشباب وتتميز 
بشخصيتين خياليتين ، إحداهما عبارة عن تفاحة مجسمة 

واآلخر عبارة عن خضروات مجسمة.

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Assignment

إعــــالن
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 trade-
marks No: 7006

استنادا الى المادة 23 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعدياته ، أعلن بأن مالك العامات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-  7006

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Merck Sante
Address : Merck Sante (whose address is: 37 
rue Saint Romain, 69008 Lyon, France.)
TO:  LABORATOIRES NOREVA LED
Address : 66 avenue des Champs Elysees 
75008 Paris France

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ميرك سانته  

العنوان : ميرك سانته )وعنوانه: 37 رو سانت رومان- 
69008 ليون(

الى: البوراتوريز نوريفا ليد
العنوان : 66 افينيو ديس تشامبس اليسيز 75008 

باريس فرنسا

As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 15/12/2010
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2010/12/15  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العامة قد ادرج في 
سجل العامات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعــــالن
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 trade-
marks No: 7969

استنادا الى المادة 23 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعدياته ، أعلن بأن مالك العامات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-  7969

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Nordic Group B.V.
Address : Nordic Group B.V. (whose address 
is: Siriusdreef 22,2132 WT Hoofddorp, The 
Netherlands)
TO:  ParaPharm Development Ltd.
Address : St Stephens House, Aruthur Road, 
Windsor, Berkshire, SL4 1RU, England

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : نورديك غروب بي.في  

العنوان : نورديك غروب بي.في )وعنوانه: سيريوسدريف 
22، 2132 دبليو تي هوفدورب، هولندا(

الى: بارافارم دفيلوبمنت لميتد.
العنوان : سانت ستيفنز هاوس، ارثررود، ويندسور، 

بيركشاير، اس ال4 1ار يو/ انجلترا

As from the date of the Deed of Assignment 
of:- 30/9/2019
The Name & Address of the Assignee As 
shown above have duly re  corded in the 
Trademarks› Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/9/30  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العامة قد ادرج في 
سجل العامات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعــــالن
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 trade-
marks No: 28419

استنادا الى المادة 23 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعدياته ، أعلن بأن مالك العامات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-  28419

In class : 43 في الصنف : 43

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: SHAREKT GOLDEN TREE LLESTETH-
MAR ALSEYAHE 
Address : SHAREKT GOLDEN TREE 
LLESTETHMAR ALSEYAHE  (whose address 
is: NABLUS - BAYT WAZAN )
TO:   Abed Elnasser Fathi Abd Elqader Saad 
Eldeen    
Address :  Trading center, Nablus, Palestine    

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة جولدن تري لإلستثمار السياحي  

العنوان : شركة جولدن تري لإلستثمار السياحي )وعنوانه: 
نابلس - بيت وزن (

الى: عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين
العنوان : المركز التجاري, نابلس, فلسطين    

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 اسم وعنوان المحال إليه هذه العامة قد ادرج في 
سجل العامات التجارية حسب االصول.
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 150

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  150

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
1209 Orange Street, Willmington, Delaware 
19801, U.S.A.
TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

1209 اورنج ستريت، ويلمنغتون،دياوير،19801، الواليات 
المتحدة 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 156

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  156

In class 45 في الصنف 45

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, USA

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سينتيرفيلي رود، سيوت 300، ويلمينجتون ، 
دياوار 19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 162

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  162

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
401 South Fourth Avinue, Suite 1800, Louis-
ville, Kentucky 40202, United States of Amer-
ica

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

401 سوث فورث افنيو سيوت 1800، ،كنتوكي 40202، 
ينايتد ستيت اف امريكان 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 1489

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  1489

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suit 100, Wilmington, 
DE, 19808 - 1674, USA 

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

251 ميتيل فالز درايف, سيوت 100 ويلمنجتون, دي اي 
19808 - 1674, الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 4434

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  4434

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louis-
ville, Kentucky 40202, U.S.A.

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

401 ساوث فورث افنيو ، سويت 1800 ، لويزفيلي، 
كانتكي 40202و امريكا  

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 4521

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  4521

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centervill Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware, 19808 United States Of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808 ، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6585

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6585

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:Laboratoires Dr NG Payot

TO:Laboratoires Dr NG Payot
40-52, boulevard de Parc, 92200 Neuilly-sur-
Seine, France

قد غير عنوانه 
من : البوريتوريز دي ار  ان جي يايوت 

 
الى:البوريتوريز دي ار  ان جي يايوت 

40-52، بوليفارد دو بارك، 92200، نيولي-سور-سين، 
فرنسا

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6619

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6619

In class 33 في الصنف 33

Has changed his addres
From: IRISH DISTILLERS LIMITED,

TO: IRISH DISTILLERS LIMITED,
Simmonscourt House, Simmonscourt Rod, 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

قد غير عنوانه 
من : آيريش ديستيارز ليمتد

 
الى:آيريش ديستيارز ليمتد

سايمونزكورت هاوس، سايمونزكورت رود، بولز بريدج، 
دوبلن 4، ايرلندا
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6667

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6667

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

 
الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 
1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6753

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6753

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Dell Inc.

TO:Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock ,Texas 78682 Unit-
ed States of America.

قد غير عنوانه 
من : ديل أي ان سي

 
الى:ديل أي ان سي

ون ديل واي ،راوند روك ، تكساس 78682 ، الواليات 
المتحدة االمريكية .
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6754

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6754

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Dell Inc.

TO:Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock ,Texas 78682 Unit-
ed States of America.

قد غير عنوانه 
من : ديل أي ان سي

 
الى:ديل أي ان سي

ون ديل واي ،راوند روك ، تكساس 78682 ، الواليات 
المتحدة االمريكية .

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6757

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6757

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Dell Inc.

TO:Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock ,Texas 78682 Unit-
ed States of America.

قد غير عنوانه 
من : ديل أي ان سي

 
الى:ديل أي ان سي

ون ديل واي ،راوند روك ، تكساس 78682 ، الواليات 
المتحدة االمريكية .
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6758

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6758

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Dell Inc.

TO:Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock ,Texas 78682 Unit-
ed States of America.

قد غير عنوانه 
من : ديل أي ان سي

 
الى:ديل أي ان سي

ون ديل واي ،راوند روك ، تكساس 78682 ، الواليات 
المتحدة االمريكية .

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6759

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6759

In class 9 في الصنف 9

Has changed his addres
From:Dell Inc.

TO:Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock ,Texas 78682 Unit-
ed States of America.

قد غير عنوانه 
من : ديل أي ان سي

 
الى:ديل أي ان سي

ون ديل واي ،راوند روك ، تكساس 78682 ، الواليات 
المتحدة االمريكية .
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6760

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6760

In class 42 في الصنف 42

Has changed his addres
From:Dell Inc.

TO:Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock ,Texas 78682 Unit-
ed States of America.

قد غير عنوانه 
من : ديل أي ان سي

 
الى:ديل أي ان سي

ون ديل واي ،راوند روك ، تكساس 78682 ، الواليات 
المتحدة االمريكية .

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6860

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6860

In class 1 في الصنف 1

Has changed his addres
From:Fosroc International Limited 

TO:Fosroc International Limited 
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 
Staffordshire, Tamworth, B78 3XN, United 
Kingdom.

قد غير عنوانه 
من : فوسروك انترناشينال ليميتد

 
الى:فوسروك انترناشينال ليميتد

درايتون مانور بيزنيس بارك، كولشيل رود، ستافوردشاير، 
تاموورث، بي78 3اكس ان، المملكة المتحدة.
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6862

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  6862

In class 1 في الصنف 1

Has changed his addres
From:Fosroc International Limited 
No.11 Grosvenor Crescent, London SW1X 
7EE, United Kingdom.

TO:Fosroc International Limited 
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 
Staffordshire, Tamworth, B78 3XN, United 
Kingdom.

قد غير عنوانه 
من : فوسروك انترناشينال ليميتد

رقم 11 غروسفينور كريسنت , لندن اس دابليو 1 اكس 
7 اي اي . 

الى:فوسروك انترناشينال ليميتد
درايتون مانور بيزنيس بارك، كولشيل رود، ستافوردشاير، 

تاموورث، بي78 3اكس ان، المملكة المتحدة.

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 7354

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  7354

In class 35 في الصنف 35

Has changed his addres
From:Fosroc International Limited 
: No.11 Grosvenor Crescent, London SW1X 
7EE, United Kingdom.

TO:Fosroc International Limited 
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, 
Staffordshire, Tamworth, B78 3XN, United 
Kingdom.

قد غير عنوانه 
من : فوسروك انترناشينال ليميتد

رقم 11 غروسفينور كريسنت , لندن اس دابليو 1 اكس 
7 اي اي  

الى:فوسروك انترناشينال ليميتد
درايتون مانور بيزنيس بارك، كولشيل رود، ستافوردشاير، 

تاموورث، بي78 3اكس ان، المملكة المتحدة.
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 7621

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  7621

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington 
DE 19808-7674, United States of America

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو)براندس(اي ان سي.،

 
الى:بريتش امريكان توباكو)براندس(اي ان سي.،

 DE 251 ليتل فولز درايف، سويت 100، ويلمنجتون
 19808-7674، الواليات المتحدة األمريكية

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 8115

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  8115

In class 3 في الصنف 3

Has changed his addres
From:LORIS AZZARO B.V.

TO:LORIS AZZARO B.V.
Kanaalpad 61, 7321 AN Apeldoorn, The Neth-
erlands

قد غير عنوانه 
من : لوريس أزارو بي في .

 
الى:لوريس أزارو بي في .

كانالباد 61, 7321, ان أبلدورن ، هولندا
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 9495

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  9495

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سيوت 300، ويلمنغتون، دياوار 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 11050

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  11050

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سيوت 300، ويلمنغتون، ديليوار 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 12189

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  12189

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300- Wilmington, 
Delaware 19808, United Sates of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود- سوت 300- ويلمنغتون - دياوير 
-19808 -الواليات المتحدة االمريكية   

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14009

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14009

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14010

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14010

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14171

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14171

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 14379

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  14379

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 17250

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  17250

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود سوت 300 ويلمنغتون دياوير 
19808 الواليات المتحدة األمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 21644

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  21644

In class 14 في الصنف 14

Has changed his addres
From: Xuping Jewelry Co., Ltd.

TO: Xuping Jewelry Co., Ltd.
No .60,Industrial Avenue ,Longxu Town, 
Longxu District,Wuzhou City ,Guangxi Zhuang 
Autonomous Region,P.R.China.

قد غير عنوانه 
من : إكسوبينج جيوالري كو . ، ليمتد .

 
الى:إكسوبينج جيوالري كو . ، ليمتد .

رقم 60 ، اندستريال افنيو ، لونغسو تاون ، لونغكسو 
ديستريكت ، ووزهو سيتي ، جوانغكسي زهوانغ ، 

اوتونومس ريجون ، جمهورية الصين الشعبية 

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22181

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  22181

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711Centerville Road, Suite 300 , Wilmington 
,Delaware 19808, United States of America

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود ، سوت 300 ، ويلمنغتون ، دياوير 
19808 ، الواليات المتحدة االمريكية  

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22364

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  22364

In class 5 في الصنف 5

Has changed his addres
From:Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi- Honcho 2- Chome, Chuo-
ku, Tokyo, Japan

TO:Astellas Pharma Inc.
5-1, Nihonbashi-Honcho, 2-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo 103-8411, Japan

قد غير عنوانه 
من : أستياس فارما إنك.

3 – 11 ، نيهونباشي – هونشو 2 – تشومة ، تشو – كو ، 
طوكيو ، اليابان 

الى:أستياس فارما إنك.
1-5، نيهونباشي - هونشو ، -2 تشومي ، تشو-كو ، طوكيو 

-103 8411 ، اليابان

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 23869

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  23869

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

TO:ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Hosnudiye, Mahallesi, Kizilcikli Mahmut Pe-
hlivan Caddesi Eti Plaza No:11 Tepebasi Es-
kisehir, Turkiye

قد غير عنوانه 
ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي

َ
من : أي تي ا

 
ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي

َ
الى:أي تي ا

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت بيهليفان 
كاديسي إتي بازا رقم: 11 تيبي باسي إسكيسيهير، 

تركيا
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 23870

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  23870

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

TO:ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Hosnudiye, Mahallesi, Kizilcikli Mahmut Pe-
hlivan Caddesi Eti Plaza No:11 Tepebasi Es-
kisehir, Turkiye

قد غير عنوانه 
ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي

َ
من : أي تي ا

 
ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي

َ
الى:أي تي ا

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت بيهليفان 
كاديسي إتي بازا رقم: 11 تيبي باسي إسكيسيهير، 

تركيا

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 23871

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  23871

In class 30 في الصنف 30

Has changed his addres
From:ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

TO:ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Hosnudiye, Mahallesi, Kizilcikli Mahmut Pe-
hlivan Caddesi Eti Plaza No:11 Tepebasi Es-
kisehir, Turkiye

قد غير عنوانه 
ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي

َ
من : أي تي ا

 
ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي

َ
الى:أي تي ا

هوسنوديي ماهاليسي كيزيلسيكلي ماهموت بيهليفان 
كاديسي إتي بازا رقم: 11 تيبي باسي إسكيسيهير، 

تركيا
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 24336

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  24336

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America -

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 24996

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  24996

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America -

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 24997

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  24997

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America -

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 26625

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  26625

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America -

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 26851

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  26851

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America -

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 28526

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  28526

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America -

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 29836

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  29836

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, United Kingdom

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي2ار 2بي جي، 
المملكة المتحدة 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 29873

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  29873

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America -

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعــــالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 32437

استنادا الى المادة 27 من قانون العامات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العامات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-  32437

In class 34 في الصنف 34

Has changed his addres
From:British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America -

TO:British American Tobacco (Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington. 
DE 19808-1674 USA   

قد غير عنوانه 
من : بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي

2711 سنترفيل رود، سوت 300، ويلمنغتون، دياوير 
19808، الواليات المتحدة االمريكية 

الى:بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي
251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون، دياوير 

1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية    
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إعالن رقم ) 4 ( 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
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رقم ايداع الطلب :  100841

تاريخ ايداع الطلب :  09/02/2020

اسم طالب التسجيل :  شركة المصنوعات الورقية 

اسم الوكيل : شركة المصنوعات الورقية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : دفاتر مدرسية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 05-06

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم 
العالمة

اسم مالك العالمةإسم العالمة

سليم ناصر واخوانهصورة47

شركة معامل سلفاناتويست 54

سليم ناصر واخوانهالخروف80

سليم ناصر واخوانهالخروفين81

سليم ناصر واخوانهالخروفين82

شركة عرق رام اللهفيفا براندي85

شركة عمر ورشدي العالول ليمتدنابلس + صورة االسد 93

نابلس حسن سعيد + صورة 94
الديك 

شركة عمر ورشدي العالول ليمتد

نابلس حسن سعيد + صورة 95
الخاروف 

شركة عمر ورشدي العالول ليمتد

شركة معامل سلفانا للشوكوالته والسكاكر والبسكويت المساهمة سلفانا104
الخصوصية المحدودة

شركة معامل سلفانا للشوكوالته والحلوياتسلفانا الجديدة 111

شركة مصانع الكبريت العربية الشرقية المساهمة المحدودةذري ستارز سيفلي ماتشس 125

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهة المحدودةجولديم 130

الحاج محمد عبد اللطيف ابو الروسالشاكوشين138

بريتيش اميريكان توباكو كومبانيشعار152

بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سيالكي سترايك156

بريتش - اميريكان توباكو كومباني ليميتيدبايرس نافي كوت157

بريتش - اميريكان توباكو كومباني ليميتيدكابستان158

باير اكتينجيسيليسشافت , ايهفوليدول اي 178605

باير اكتينجيسيليسشافت , ايهدرالون185

باير اكتينجيسيليسشافت , ايهدرالون186

باير اكتينجيسيليسشافت , ايهدرالون187

باير اكتينجيسيليسشافت , ايهباير191

باير اكتينجيسيليسشافت , ايهباير193

باير اكتينجيسيليسشافت , ايهماركة باير204

باير اكتينجيسيليسشافتميتاسيستوكس206

غيست بروكادز ان فيانغيديورا211

نشر عالمات تجارية لعدم التجديد
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لينثيريك لميتيدتوييد239

لينثيريك لميتيدلينثيريك240

جيمز دريمموند اند سونز لميتيدس سيلكا 24424

جيمز دريوموند هولدنجز ليميتيدصورة 245

بينسون اند هيدجز )اوفرسيز( ليمتد.بنسون & هيديج 246

بيتر جاكسون) اوفر سيسيز لميتيتد(صورة 250

ذي فاوار باسكيت سيفتي 295
ماتشس

سويديش ماتش اندسترياز اكتيبوالج

304PYOPENبيتشام جروب ليمتد

ف. هوفمان- الروش أ.جروش364

اف. هوفمان-ال روشي، آي جي.روش367

فيسونز بي ال سيسبينكابس399

ماكدونالد اند ميور ليميتدهيج الند483

نستل برودكتس كو ل ت دنستل490

بي زيد كيوسونز ) انترناشونال ( ليمتيدليثير491

شركة فيليب موريس براندز سارلمارلبورو516

شركة فيليب موريس براندز سارلباك اند وايت528

537The greys crest labelشركة فيليب موريس براندز سارل

فيليب موريس برودكت اس ايهميوراتي538

جلو بال جوري براندز بي فيبريل كريم555

نو- سويفت انترناشونال ليميتيدنوسيفت639

شركة ناصر للغزل والنسيج م خ مالثاث خراف682

شركة ناصر للغزل والنسيج م خ مصورة683

شركة ناصر للغزل والنسيج م خ مصورة684

شركة ناصر للغزل والنسيج م خ مصورة685

سوسيت دس بروديتس نستل اس اينسكافيه864

سوسيت دس بروديتس نستل اس اينسكافيه865

شركة المصنع الكيماوي األردني المساهمة الخصوصية المحدودةاول مان معجون حاقة 919

توفيق مرعي واوالدةسمنة الصباح941

سوسيت دس بروداكتس نستل اس ايبروديتون970

موورغيت توباكو كو لميتيدلورياوود1001

شركة معكرونة ابوعيطة للصناعة والتجارة واالستيراد المساهمة شركة معكرونة الغزال ابوعيطه1038
الخصوصية المحدودة

نيكوالس بي ال سيفيمتو 1060
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بسام حموده توفيق بكريتوكوبيبي1088

بسام حموده توفيق بكريتاكو1089

شركة الشيب التجاريةشاي الشيب األصلي1103

شركة الشيب التجاريةشاي الشيب األصلي الجمل1106

شركة معامل سلفاناسلفانا1123

دبليو ام . تيشر اند سونز ليميتدتيشيرز1134

شكيب حافظ يعيشتانيا1135

جابان توباكو انكمور وينشستر1185

ف. هوفمان الروش ايه جيروش1189

ف. هوفمان- الروش أ.جروش1191

ماتسوشيتا الكتريك اندستريال كو., ال تي دي.ناشونال 1225

ماتسوشيتا الكتريك اندستريال كو., ال تي دي.ناشونال 1226

ماتسوشيتا الكتريك اندستريال كو., ال تي دي.ناشونال 1227

ماتسوشيتا الكتريك اندستريال كو., ال تي دي.ناشونال 1228

ميد جونسون آند كومبانيفليكسيكال 1255

ميد جونسون آند كومبانيانفاالك1256

ميد جونسون آند كومبانيلكفيناكا1257

ميد جونسون آند كومبانيام سي تي اويل 1258

ميد جونسون آند كومبانينوتراميتجين 1260

شركة معامل كابري للشوكاته والحلوياتكرانش1269

بسام حموده توفيق بكريتاكوليتي1270

رينغلير اباريل كوربوريشنبلو - بيل1274

جنرال اليكتريك كومبانيرسمة1276

جنرال اليكتريك كومبانيرسمة1277

جنرال اليكتريك كومبانيرسمة1278

جنرال اليكتريك كومبانيجنرال الكتريك1296

جنرال اليكتريك كومبانيجنرال اليكتريك1297

جنرال اليكتريك كومبانيجنيرال الكتريك1298

جنرال اليكتريك كومبانيجينيرال الكتريك1299

غيوغوز اس اي سويس اكتنجسللشافتجويجوز1317

سوسيت دس بروداكتس نستل اس ايغيوغوز1318

سوسيت دس بروداكتس نستل اس ايغيوغوز1319

ديوبك ليميتدرونسون1331

بترا جاكسون )اوفرسيز( ال تي ديديو مايرير1408
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ميرك شارب اند دوهم )اسرائيلي 1996 ( كومباني ليميتيدالدومين3167

ميرك شارب اند دوهم )اسرائيلي 1996 ( كومباني ليميتيداوكسار3168

استا ميديكا اكتنغيسيلسجافتاستا ميديكا3173

استا ميديكا اكتنغيسيلسجافتايفوكسان3174

استا ميديكا اكتنغيسيلسجافتاندوكسان3180

شركة الحاج عارف أبوشهاب وأوالدهابو شهاب 3182

ايه تي آند تي جروبايه تي آند تي جروب3202

ايه تي آند تي يو يورك 3203
كوربوريشن 

ايه تي آند تي جروب

أفيا انكديفينيتي3208

آر ام سي جروب بي ال سيشكل باطه3214

آر ام سي جروب بي ال سيشكل باطه3215

شركة فيليب موريس براندز سارلكايفورنيا3220

زينو دافي دوف اس.ايه.دافي دوف3228

زينو دافي دوف اس.ايه.دفي دوف3229

بريتش امريكان توباكو )جيرمني( جي ام بي اتشكيم 3230

بريتش امريكان توباكو )جيرمني( جي ام بي اتشاتش بي3231

زينو دافي دوف اس.ايه.دفي دوف3232

زينو دافي دوف اس.ايه.دفي دوف3233

زينو دافي دوف اس.ايه.دفي دوف3234

زينو دافي دوف اس.ايه.دافي دوف3235

بيوفارمااتتيكسال3241

بيوفارمادوكسيل3243

بيوفارمابريستوريل3252

بيوف ارماازوميريد3255

استرازينيكا يوكي ليمتدزيستريل3260

استرازينيكا يوكي ليمتدالوثاني3262

استرازينيكا يوكي ليمتدزيستوريستيك3263

استرازينيكا يوكي ليمتدتينورمين3265

استرازينيكا ليميتدتوميوديكس3266

استرازينيكا ليميتدتينوريتيك3268

ايترازينيكا يو كي ليميتدانديرتيك3272

اسرائيل ايدبيل برودكتس ليتدفيرد هجليل3277
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فيليب موريز بروداكتس اس.اي.كونغريس3286

استيا فارما اينك.سيفاةيزين3288

استيا فارما اينك.تيفايزوكس3289

استيا فارما اينك.سبران3290

استرازينيسا ايه بيلوجي ماكس3298

استرا زينيسا ايه بياسترا3302

استرازينيسا ايه بياسترا3303

ارس تريدنج اس.ايسيزن3320

ارس تريدنج اس.ايالهادي3322

ارس تريدنج اس.ايستيامين3328

ميرك كيه جي اي ايسيروسريبتين3329

ارس تريدنج اس.ايغيريف3330

ارس تريدنج اس.ايريليسورم3332

ارس تريدنج اس.ايفرون3333

ارس تريدنج اس.ايسيغوسيكس3334

بي في دي السينينغ كوربوريشنبي في دي3336

غلوبال هاوسنمبر ون3345

شركة فيليب موريس براندز سارلرد اند وايت 3372

شركة المنار لصناعة المرتديا واللحوم المعلبةالمنار3373

شركة مصانع بيسان لمستحضرات التجميل الخصوصية المساهمة قوين 3377
المحدودة

هارد روك ليمتدمقهى الصخرة الصلبة 3382

هارد روك ليمتدهارد رود كافيه 3383

هارد روك ليمتدهارد روك كافيه3384

هارد روك ليمتدمقهى الصخرة الصلب3385

هارد روك ليمتدمقهى الصخرة الصلب 3386

هارد روك ليمتدهارد روك كافيه3387

سولجان انترناشيونال كومبنيكولقان 3388

سولجان انترناشيونال كومبنيسيليو جين 3389

بيزا هت انترناشيونال ال ال سيبيزا هت3391

ماسيف«شركة محاصة«ماسيف3396

دالس سيجاريت كومباني ليميتدداالس3399

جويان سوسياتي انونيومسامسارا3402

شل براندز انترناشيونال آ جيشيل3408
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شل براندز انترناشيونال آ جيشيل3409

شل براندز انترناشيونال آ جيشعار3410

شل براندز انترناشيونال آ جيشعار3413

شل براندز انترناشيونال آ جيشعار3414

شل براندز انترناشيونال آ جيشيل3415

ذي بوتس كومبني بي ال سيبووتس هيلث كير3424

ذي بوتس كومبني بي ال سيبووتس ووش اية342845

ذي بوتس كومبني بي ال سيبووتس اتش سي 343045

ذي بوتس كومبني بي ال سيبوتس هيلثكير انترناشونال3434

بيوفارماايروديول3444

عمر مصطفى عبد الكريم بريكين بريك3453

وييث، ش.م.مترينورديول3455

وايثصورة 3456

وايثصورة 3457

وايثصورة3458

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.اس ام ايه سما3460

سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.اس - 346226

وييث، ش.م.مفرمرين3465

وييث، ش.م.مصورة3466

وييث، ش.م.منورديت3469

وييث، ش.م.ممينوليت3470

وييث، ش.م.ملودين3471

وييث، ش.م.مايتورديل3472

وييث، ش.م.مايسورديل3473

وييث، ش.م.مهارمونيت3474

وييث، ش.م.مافيكسور3476

وايذآيرست3477

رميديا لميتدرميديا3479

ميرك شارب اند دوهم )اسرائيلي 1996 ( كومباني ليميتيدفوسان3480

مونسانتو تيكنولوجي ال ال سيالسو3483

اس او اس كيندردروفاس او اس - كينديردوف3484

مازن شريف علي الطويلمعجون هيلدا نمرة 34911

دايو انترناشونال كوربوريشنداماس3495

دايو انترناشونال كوربوريشنالبو3496
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تشيوس هوتلز انترناشينال ، اي ان سي.كولتي هوتل 3506

تشيوس هوتلز انترناشينال ، اي ان سي.ايكونو لودجي3507

تشيوس هوتلز انترناشينال ، اي ان سي.كارينو3508

تشيوس هوتلز انترناشينال ، اي ان سي.سليب انن3509

تشيوس هوتلز انترناشينال ، اي ان سي.كوليتي3510

تشيوس هوتلز انترناشينال ، اي ان سي.كومفورت اي ان ان 3513

استرازينيكا يو كي ليميتدباليودرين3532

استرزينيكا يو كي ليميتدافلوكلور3533

الندر كومباني ، انكالندر3538

الندر كومباني ، انكالندر3539

ايه بي بي اشيا براون بوفيري ليميتدايه بي بي 3558

ايه بي بي اشيا براون بوفيري ليميتداي بي بي3559

اي بي بي اسيا براون بوفري ليمتداي بي بي3564

اي بي بي اسيا براون بوفري ليمتداي بي بي3565

دانهل توباكو اوف لندن لميتددانهيل 3566

دانهل توباكو اوف لندن لميتدصورة3567

أف هوفمان ال روش آ جيروتشي 3569

أف هوفمان ال روش آ جيروتشي 3570

أف هوفمان ال روش آ جيليكسوتانيل3571

أف هوفمان ال روش آ جيروكوتان3575

اكس ال يو اس اي )دالوير كوربوريشن(ابيكولين3582

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديابيدكس3583

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديتبيزتين سوديوم 3584

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديادميسين3585

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديبقطول 3586

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديبروموسبت3587

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديدامين 3588

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديدي - متوبريم 3589

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديكوليرا - سول3592

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديكوليبريم3593

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديقوقسابيك 3594

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديدبيطسيقلين3596

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديافروخيط 3597

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي دينيو-فين3601
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ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديابيجال 3603

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديكوين أبيك3604

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديشفاقيت3606

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديسبكطألين3607

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديسولفا-متوبريم3608

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديتريديوكسين3609

شركة البست فود للصناعات الغذائية م.خ.تريموكسين3610

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديطيلو-فين3611

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديفني فوطادون 3612

ابيك بالوجيكال البريتوريز ال تي ديشعار3614

ذا بوتس كومباني بي ال سينمبر 36197

وييث، ش.م.مدريستان3624

وييث، ش.م.مبريماتين3627

وييث، ش.م.مدينوريكس3628

وييث، ش.م.ماتيفان3629

وايثاناسين3631

ويثانتسين3632

ويثبيسودول3633

مارس انكوربوريتدمارس3643

بيوفارمابايبريل3657

شركة دينج وول )الحائط المنيع ( للتجاره العامه المساهمة الخصوصية ميلد سورت3662
المحدودة

بات مارك ليميتيدمونتانا3671

اليكتروليكس زانوسي اس. بي. ايهبوباس3672

اليكتروليكس زانيوسي اس .بي.ايهبوباس3673

اليكتروليكس زانيوسي اس . بي .ايهبوباس3674

ايلكترولوكس زانوسسي اس بي ايزانوسسي3675

ايلكترولكس زانوسي اس. بي. ايهزانيوسي3676

ايليكترولكس زانوسي اس. بي. ايهزانيوسي3677

اليكتروليكس زانيوسي اس . بي .ايهزانيوسي3678

دياغو براندس بي .فيجوردونس3729

دياغو براندز بي فيصورة3730

دياغو براندز بي فيصورة3731

دياغو براندز بي فيجوني والكر3732
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دياغو براندز بي فيصورة3733

دياغو براندز بي فيكوردونس3734

دياغو براندز بي فيباك ليبل3735

دياغو براندز بي فيباك اند وايت3737

دياغو براندز بي فيصورة3738

دياغو براندز بي فيريد ليبل3739

دياغو براندز بي فيوايت هورس3740

دياغو براندز بي فيصورة3741

بكاردي اند كومبني لمتدصوره3763

فرانسيسكو سيترانو سي ايه اس بي ايهسينزانو3766

فرانسيسكو سيترانو سي ايه اس بي ايهسينزونن3767

فرانسيسكو سيترانو سي ايه اس بي ايهسينزانو3768

جونسن أند جونسونتينسيت3775

جونسن أند جونسونستيونارون3777

جونسن أند جونسونهيسمانال3782

جونسن أند جونسونبربيولسايد3787

جونسن أند جونسونتراي سيليست3790

جونسن أند جونسونايرغاميسول3794

جونسن أند جونسونفلوفيرمال3797

جونسن أند جونسونداكتوزين3798

جونسن أند جونسوناوثو - سيسلين3799

جونسن أند جونسونبيفيسوني3801

جوهنسون اند جوهنسون ) نيو جيرسي كوربريشن (بروكريت3803

جوهنسون اند جوهنسون ) نيو جيرسي كوربريشن (بيفيريال 3804

جونسن أند جونسونسيستيم 3807

جونسون & جونسونجينو بيفاريل 3809

حمدي محمد شاور واوالدهمحات كل شيء شهي 3811

ايه اس تي ايه ميديكا اكتينيجيسيليشافتاوكسان 3815

دياجو آيرلندهارب 3818

دياجيو آيرلندشعار3820

دييغو ايرلندكاليبير 3821

اريش الي بريويرايس ليميتدكيلكيني ايريش بير 3822

دياغو براندز بي فيبيلز3823

دياغو براندز بي فيبيمميس نمبر 1 كوب3824
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دياغو براندز بي فيديمبل3825

دياغو براندز بي فيهايج3826

دياغو براندز بي فيفات 382769

يونيلفر بي أل سيوالليز3836

كيمبارلي كارك ورلدوايد آي أن سيكلينكس3851

شركة مؤسسة السنابل النتاج المواد الغذائيةالسنابل3854

بريتش امريكان توباكو ) براوند س( ليمتدامباسي3865

ف.هوفمان الروش ايه . جيروتش3868

دانهيل توباكو اوف لندن ليميتيددانهيل 3875

إكسون موبيل كوربوريشناكسون3876

شركة برج باريس لصناعة االحذية المساهمة المحدودةمصنع احذية باريس مع رسمة3882

جيلمار اس بي ايسنتو3886

جيلمار اس بي ايسينتو3888

سيمينفيست انفستمنتس بي .فيسبورت ايس3896

سيمينفيست انفستمنتس بي .فيجيراني3897

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت كوميونيكيشن اس.بي.ايه.فيات3903

دي ريجو اس بي ايهبوليس3909

دانهل توباكو اوف لندن لميتددانهيل إنترناشيونال اليت 3913

دانهل توباكو اوف لندن لميتددانهيل 3914

جولدن باكيس بابليكيشنز ال تي ديجولدن بيجيس3916

ديسايتين ارزينميتل غية ام بيه هاديستاين 3931

ديسايتين ارزينميتل غية ام بيه هااورافيل 3932

امبريال تشيميكال انداستريس بي ال سياي سي اي3935

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3939

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3940

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3941

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3942

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3943

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3945

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3946

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3947

امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3948

امبريال تشيميكال انداستريس بي ال سياي سي اي3951

امبريال تشيميكال انداستريس بي ال سياي سي اي3952
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امبريال كيمكال اندستريز بي ال سياي سي اي3955

بريتش اميركان توباكو )براندس( ليمتدهيلتون3957

بليمبي )وست بانك ( اسوسيتبليمبي3969

بليمبي )وست بانك ( اسوسيتبليمبي3970

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.اتش بي3971

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.اتش بي3973

ايغن ليميتيدايرنست & يونغ3980

ميفرومال جيروساليم انداسترياس , ليتيدميفرومال3987

ميفرومال جروزالم انداستريز ال تي ديشعار+ ميفرومال3988

ذا كونستريت مانيوفاكتورنج كومباني اف ايرالند ) السو تريدنج از سفن اب3992
سيفن- اب انترناشنال (

سوسيت دس بروداكتس نستل اس ايصورة علبة4010

سوسيت دس بروداكتس نستل اس ايصورة علبة4014

المكاتب العربية للخدمات 4028
القانونية ) إيبل ( 

ابو غزالة للخدمات القانونية المحدودة

فونتروم س ئيفونترومي4037

فونتارومي4038

مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. كيه جي.توبتس4039

مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. كيه جي.سويرل4043

مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو. كيه جي.توبيتس4044

دان يهدياناكس بوي4045

فيليب موريس برودكت اس ايهكونغرس4056

جي بوهل- بوسكامب غيه ام بيه ها اند كومبانينترولينجول 4058

جي وهل- بوسكامبب غيه ام بيه ها اند كومبانيبوهل4059

جي. بوهل - بوسكامب غيه ام بيه ها اند كومبانيالكسوبول4060

افون برودكتس , اي ان سي , نيويورك كوربوريشنأفون4073

افون برودكتس , اي ان سي , نيويورك كوربوريشنأفون4074

افون برودكتس , اي ان سي , نيويورك كوربوريشنأفون4075

بريتش امريكان توباكو ) براوند س( ليمتدكرتون 4077

بريتش امريكان توباكو ) براوند س( ليمتدكالتون 4080

شركة فيليب موريس برودكت س.أ.ال ام 4103

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي4115

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي4116

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي كالفين كيلن4117
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كيبل اند وايرليس بي ال سيكيبل اند وايليس5114

كيبل اند وايرليس بي ال سيشكل5115

كيبل اند وايرليس بي ال سيشكل5116

كيبل اند وايرليس بي ال سيكيبل اند وايليس5117

كيبل اند وايرليس بي ال سيسي اند دبليو5118

شركة منصور اخوان الوطنيةانترناشونال باينتس5119

مصنع بتيل للحلويات والشوكوالتهبتيل5128

مصنع بتيل للحلويات والشوكوالتهبتيل5129

كافين كاين كوزماتيك كوربوريشنكونتردكشن5154

كافين كاين كوزماتيك كوربوريشنكونتراديكتشن5155

بليمبي وست بانك اسوسيتبليمبي5157

ريفلون ) سويس ( , اس. ايريفلون مويستاريستاي5163

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.لوسينت تكنولوجيس 5175

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.لوسينت تيكنولوجي5176

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.لوسنت5177
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ذا بركتير آند كامبل كومبانيفاش5198

شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئةكونسوليديتيد كونسليتنتس5201
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اتحاد المستشارين للهندسة 5202
والبيئة 

شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة

دور كوم كمبيوترز ليميتيدكبميوتر الند 5207

دور كوم كمبيوترز ليميتيدكبميوتر الند 5208

دور كوم كمبيوترز ليميتيدكمبيوتر الند5209

دور كوم كمبيوترز ليميتيدكمبيوتر الند5210

ايجلفليكس ابريسيف آي أن سيكينغفلكس5214

مونديكس انترناشيونال ليميتدمالتوس5217

مونديكس انترناشيونال ليميتدمالتوس5218

فوتو جاروفوتو جارو5227
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يونيليفر بي ال سياسكيب 5255

يونيليفر بي ال سيوسك5256

شركة ريما للورق الصحيمنديل عاء الدين5273

شركة ريما للورق الصحيمحارم دينا مع صوره5274

يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5291

يونيليفر رسمة شعار شكل حرف 5292
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يونيليفر بي ال سي

يونيليفر رسمة شعار شكل حرف 5293
يو 

يونيليفر بي ال سي

يونيليفر رسمة شعار شكل حرف 5294
يو 

يونيليفر بي ال سي

يونيليفر رسمة شعار شكل حرف 5295
يو 

يونيليفر بي ال سي

امريكان هوم برودكتس كوربوريشنرسمة شعار شكل حرف يو 5296

يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5297

يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5298

يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5299

يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5300
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يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5301

يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5302

يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5303

يونيليفر بي ال سيرسمة شعار شكل حرف يو 5304

يونيليفر بي ال سيشعار5305

يونيليفر بي ال سيرسمة على شكل حرف يو 5306

فيليب موريس إنفستمنت بي.في./ االردنكريم 5310

فيليب موريس إنفستمنت بي.في./ االردنباالس باس5311

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودةبلو بيرد5312

شركة تراسنطة للسياحة والسفرتستكو 5314

شركة بال كارم التجارية الصناعية المساهمة الخصوصيةسي كي5324

: شركة الربيع السعودية لألبان ومنتجاتهاالربيع5345

: شركة الربيع السعودية لألبان ومنتجاتهاالربيع5346

: شركة الربيع السعودية لألبان ومنتجاتهاالربيع5347

شركة غسان عزت فريد الكياني وشركاهكياني5349

شركة غسان عزت فريد الكياني وشركاهتسامبيون5350

شركة غسان عزت فريد الكياني وشركاهكريستال 5351

شركة نقل اخوان م.مركس5354

شركة نقل اخوان م.مسندريا 5357

شركة نقل اخوان م.مركس5361

شركة نقل اخوان م.متيب توب5362

البنك العربي الفلسطيني 5368
لاستثمار 

شركة البنك العربي الفلسطيني لإلستثمار

شركة مذيب حداد واوالدهروزال5392

فؤاد شحادة موسى فينواالصيل 5397

سيتايد بتي ليمتدسان فارم5399

سيتايد بتي ليمتدكانغارو براند 5400

سيتايد بتي ليمتدكنغارو براند بالعبري5401

سيتايد بتي ليمتدكنغرو براند5404

رايسجروورز ليمتدسان لونغ5405

سيتايد بتي ليمتدسان فارم رايس كاكيز5406

سيتايد بتي ليمتدكانغارو براند 5407

ماجد حلمي ديب شاهينسوبر5410

شركة الرشق لإلستيراد والتصدير وللتجارة م.خ.م.ووندر وايت5425
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فارماتون إيه.جي.فارماتون5445

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي كالفين كاين 5456

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي كالفين كاين 5457

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي كليفن كاين 5458

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي كالفين كاين 5459

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي كالفين كاين 5460

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي كالفين كاين 5461

كالفين كاين تريدمارك ترست س ك كالفين كلين 5462

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي كالفين كاين 5463

كالفين كاين تريدمارك ترستس ك كيلفين 5464

احمد محمد صالح باعشن اندكومبانيالدانه 5465

حامد محمود حامد الزغيرسن سبورتس وير5467

يناتد بسكتس ليبريا س لفيلبنوس5470

كرافت فودز إسبانيا انتيلليكشول بروبرتي س.أ.ماربو ، دورادا 5472

دوربان اس الهوتلز سول ميديا5474

فليب موريس برودكتس اي ان سي.ماربوروا5475

فليب موريس برودكتس اي ان سي.ماربوروا5476

شركة فيليب موريس براندز سارل بريمم بوك5477

فيرينج بي فيبيو هيب بي 5479

بليمبي )وست بانك ( اسوسيتبليمبي5483

بليمبي )وست بانك ( اسوسيتبليمبي5484

لين براينت بورشيسينج كورب.لين بريانت5503

ليرنكو ، انك .ليرنر نيويورك5509

ليرنكو ، انك .ليرنر نيو نيورك 5510

لميتد ستورز، ال ال سي،ليميتيد تو 5516

لميتد ستورز، ال ال سي،ليميتيد تو 5517

ذا ليون ماتش كومباني )بروبريتاري( ليمتدزيبرا 5524

سميث كاين بييجام بي ال سيصوره)اريفلو(5525

سميث كاين بييشام لميتدايرزاتي5526

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتد.افانديز 5527

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتد.افانديا 5528

سميث كاين بييشام بي ال سيافيديل5529

سميث كاين بييشام لميتدافيدارت 5531

سميث كاين بييشام لميتدافودارت 5532
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سميث كاين بييشام لميتدايلونتريل 5533

سميث كاين بييشام لميتدفينكاست 5534

سميث كاين بييشام لميتدفينراد 5535

سميث كاين بييشام لميتدزيلباس 5536

سميث كاين بييشام لميتدايفودارت 5537

نوفارتس فارما ايه جيايفوتوبين5538

ابوت بروداكتس اوبيريشنز ايه جيابراتينز5539

نوفارتس فارما ايه جيبروماكتا 5541

سميث كاين بييجام بي ال سيااتالير5544

سميث كاين بييجام بي ال سيااتاليري5545

سميث كاين بييشام لميتدزيلفيد5546

سميث كاين بييجام بي ال سيزاريلفو5547

شركة سبارتن الحديثة للصناعهلينول5554

اغيس اندستريزسيبادونت5580

اغيس اندستريز ) ان اسرائيلي كومبني (اوسمو اداالت5585

اغيس اندستريز ) ان اسرائيلي كومبني (كونديلوكس5588

اغيس اندستريز ) ان اسرائيلي كومبني (بريسوالت5592

اغيس اندستريز ) ان اسرائيلي كومبني (برانديز5595

اغيس اندستريز ) ان اسرائيلي كومبني (سيدالين 5596

اجيس كوميرشال اجانسيس 1989 ال تي ديسيبروجيس5609

اجيس نداسترياس ) 1983 ( ال تي ديمونونيت 5617

اجيس نداسترياس ) 1983 ( ال تي ديسكينودرم5623

اجيس نداسترياس ) 1983 ( ال تي ديمولتيدرم5625

اجيس نداسترياس ) 1983 ( ال تي ديايزوكورت5626

رودال بريس آي أن سيمين هيلث5631

اس جي جونسون اند جونسونتيدي بير 5632

يونيلفر بي ال سيديفيرسي ليفر5638

ماجد اسماعيل الشيوخي - الماجد للكيماوياتصورة و كريم العرايس5649

ماجد اسماعيل الشيوخي - الماجد للكيماوياتكريم الجمال5651

ماجد اسماعيل الشيوخي - الماجد للكيماوياتمجدولين5652

العروسة العقيدة الصحية المعطرة 5653
الزالة الشعر

ماجد اسماعيل الشيوخي - الماجد للكيماويات

سميثكاين بييجام لميتدرسمة5656

سميث كاين بييجام بي ال سيرسمة ثاث مربعات5657
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سميث كاين بييجام بي ال سيرسمة ثاث مربعات5658

برنكمان تاباكفابركين جي ام بي اتشويستبوينت5671

ديورا - الين كوربوريشن وسيلوكوري5672

ريفلون ) سويس ( , اس. ايتوب سببد5674

بات مارك ، انكباركلي5675

كريتف تكنولوجي ال تي ديكرييتف بي سي دي في دي5685

كريتف تكنولوجي ال تي ديبي سي - دي في دي5686

مارس انكوربوريتدصورة 5688

مارس انكوربوريتدصورة 5691

مارس انكوربوريتدصورة 5693

سيتي بنك، ان . ايهصورة 5696

داينرز كلوب انترناشونال ليمتدصورة داينرز كلوب انترناشونال5698

سيتي غروب انكسيتس كروب5699

ريمتسما سيجارتنفابريكن جي أم بي أتشويست 5708

ايمبيريال كيميكال اينداستريز لميتدجليدين5715

فيديرال اكسبريس كوربوريشنفيديكس ورلد 5717

شركة الثريا لإلتصاالتالثريا5720

شركة الثريا لإلتصاالتالثريا5721

شركة الثريا لإلتصاالتالثريا5723

شركة الثريا لإلتصاالتالثريا5724

شركة الثريا لإلتصاالتالثريا5725

جاكسو غروب ليمتدجاكسو ولكوم5731

جاكسو غروب ليميتدجاكسو ويلكم 5732

5734 GLAXO WELLCOMEجاكسو غروب ليميتد

جاكسو غروب ليميتدجاكسو ولكوم5735

جاكسو غروب ليميتدجاكسو ولكوم 5736

جاكسو غروب ليميتدجاكسو ولكوم5737

جاكسو غروب ليميتدجاكسو ولكوم5738

دبليو ان بي ايه انتربرايزيز ، ال ال سيكرة سلة 5741

اكو دي بارما اس.ار . الاكو دي بارما 5742

اكو دي بارما اس.ار . الاكو دي بارما5743

اكو دي بارما اس.ار . الاكو دي بارما 5744

اكو دي بارما اس.ار . الاكو دي بارما5745

طال ابو غزالة الدولية المحدودةطال ابو غزاله وشركاه5746
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طال ابو غزالة الدولية المحدودةطال ابو غزالة وشركاه5748

طال ابو غزالة الدولية المحدودةابو غزالة لاستشارات 5749

طال ابو غزالة الدولية المحدودةابو غزالة لاستشارات5750

طال ابو غزالة الدولية المحدودةابو غزالة لاستشارات 5751

طال ابو غزالة الدولية المحدودةابو غزالة للمشاريع 5752

طال ابو غزالة الدولية المحدودةابو غزالة للمشاريع 5753

طال ابو غزالة الدولية المحدودةابو غزالة للجودة 5754

طال ابو غزالة الدولية المحدودةابو غزالة للجودة5755

طال ابو غزالة الدولية المحدودةابو غزالة للجودة5756

طال ابو غزالة الدولية المحدودةطال ابو غزالة الدولية5757

طال ابو غزالة الدولية المحدودةطال ابو غزالة الدولية5758

طال ابو غزالة الدولية المحدودةطال ابو غزالة الدولية5759

طال ابو غزالة الدولية المحدودةطال ابو غزالة الدولية5760
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طال ابو غزالة الدولية المحدودةمجموعة ابو غزالة5763
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دايركتف5779

نظام احمد حسن سماعنهمصنع االستقال مع شعار علم5782

مياه الينابيع الوطنية م.مالسبيل مع صوره 5786

ذا سينغر كومباني ليمتد اس.ايه.ار.السنجر سبرينج 5810

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه وااللكترونية والثقيله ام اي سي 5811
م ع م

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه وااللكترونية والثقيله مي سي 5812
م ع م

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسيه وااللكترونية والثقيله مي سي 5813
م ع م

شركة ابناء فريد خلف/محات خلفاورنج ايد5822
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صباح عبدالحكيم ابو سنينةكاسيك 5823

صباح عبدالحكيم ابو سنينةرومانتيك 5824

خالد عمر فارس تمامبلو سيستم5825
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يوني ليفر بي ال سيصن تي 5884

يونيليفر بي ال سيتشاي5890

يونيليفر بي ال سيسيكرت جاردن5891

يونيليفر بي ال سيتشاي5892

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتد.كيفاستا5893
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سيجاروس ال تاباكاليرا ماكسيكان اس ايه دي سي فيبارونيت5947

ويث هولدينغ كوربوريتشنريكسونا5948

سيجاروس ال تباكاليرا مكسيكاندالتون5949

سيجاروس ال تباكاليرا مكسيكانستانفورد 5955

شانيلبريسيسيون 5957

مارس انكوربوريتدسيليبريتشن 5966
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مارس انكوربوريتدادفانس5967

الشركة العربيه للصناعات الكهربائيهاسبيرك 5975

باسم وليم حنا يوسف الخوريبرونتو5978

سويز ليونايزه ديس اواكسشعار5984

سويز ليونايزه ديس اواكسصورة 5986

فيليب موريس بروداكتس اس اياي في اي6008

فليب موريس بروداكتس اس ايهالرك6009

يونيلفر ان فيريد دوور6013

شركة فيليب موريس برودكت س.أ.شيستيرفيلد6018

سوسيتي ديز بروديتس نيستيل اس .ايهميجا6020

شركة باك فاير لصناعة وتجارة األحذية المساهمة الخصوصية فاير 60212000
المحدودة

شركة باك فاير لصناعة وتجارة األحذية المساهمة الخصوصية ريد فاير6023
المحدودة

شركة باك فاير لصناعة وتجارة األحذية المساهمة الخصوصية فاير6025
المحدودة

شركة باك فاير لصناعة وتجارة األحذية المساهمة الخصوصية فاير6027
المحدودة

يونيلفر بي ال سيفودو6042

جنرال بيسكتس بيلجيهصورة6049

جنرال بيسكتس بيلجيهصورة أمير6050

جنرال بيسكتس بيلجيهصورة6051

الشركة االردنية لتجارة السلع والوكاالت ) محدودة المسؤولية (الميزان 6066

شركة الزغل للصناعة والتجارة العامة م خ مصورة 6070

شركة باما الصناعية التجاريةووك إيزي 6071

دياغو بي ال سيدياغو 6075

دياغو بي ال سيدياغو 6077

دياغو بي ال سيدياغو 6078

شركة الشرق االدنى للتجارةصافية 6081

ف د منجمنت، إنك.صورة باب6156

إي.آي دو بوني دي نيمورس آند كومبانيستاندوكس6158

إي.آي دو بوني دي نيمورس آند كومبانيستاندوكس6159

جاكسو غروب ليميتدزيغارا6163

جاكسو غروب ليميتدسيتيفوران6165

إثمار للتزويدبامكو6173
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توتال اس ايهمولتيس6185

توتال اس ايهالكتوكا6188

توتال اس ايهازوال6189

توتال اس ايه،توتال 6190

فلوريم سيراميك_ سوسيتا بير أزيونيفلور جريس6193

االردنية لتسويق وتصنيع 6206
المنتوجات الزراعية أمبكو 

الشركة االردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية

الشركة االردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعيةحوسه6207

بيوفارمابروتوس6209

سانوفيايربان6219

سانوفي_أفينتيسسكليد6224

سميث كاين بييشام لميتدرسيرنا6227

سميث كاين بيتشام ليمتدريسيرنا6228

سميثكاين بيشام لميتدانفيغرون6229

سميثكاين بيتشام لميتدفيريفيد6230

وييثوايتي هيل6235

شركة الصناعات الكيماوية األردنية المساهمة العامة المحدودة،هايبكس بليش6254

شركة مؤسسة السنابل النتاج المواد الغذائيه المساهمة الخصوصية نابلس 6259
المحدودة م.خ.م

شركة المخازن التجارية اآلمريكيةأوت تاون 6272

شركة المخازن التجارية األمريكيةتوي تاون 6273

شركة المخازن التجارية األمريكيةهابي تاون 6276

شركة المخازن التجارية اآلمريكيةلونا تاون 6278

شركة المخازن التجارية اآلمريكيةميت تاون 6280

شركة المخازن التجارية اآلمريكيةمينز تاون 6281

شركة المخازن التجارية األمريكيةتشيكن تاون 6282

شركة المخازن التجارية االمريكيةليديز تاون 6284

شركة المخازن التجارية األمريكيةجاريا 6288

شركة المخازن التجارية األمريكيةرايت ويه 6290

شركة المخازن التجارية األمريكيةبرافو6291

شركة المخازن التجارية االمريكيةوايت روس 6292

شركة المخازن التجارية االمريكيةغويا6293

شركة المخازن التجارية االمريكيةامان غاالري 6294

شركة المخازن التجارية االمريكيةاميركان مال6296
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سميثكاين بيتشام )كورك( لميتد.صورة 6303

فيف هيلثكير يو كيه لميتداجين اريز6306

جاكسو غروب ليميتدريسبونتين6307

جاكسو غروب ليميتدريسبونتين6308

مايكروسوفت كوروبوريشنشعار مايكروسوفت شكل شباك 6316

مايكروسوفت كوروبوريشنصورة6317

6320Quomem جاكسو غروب ليميتداحرف

6326AGIS اجيس انداستريز ) 1983 ( ال تي دي.،احرف

اجيس انداستريز ) 1983 ( ال تي دي.،اجيس اغيس احرف6327

6331AGIS اجيس انداستريز ) 1983 ( ال تي دي.،احرف

جاكسو غروب ليميتدريلينزا6337

شركة بنات فيركا في باستيك سانايي انونيم سيركيتيبنات 6362

جوبيترميديا كوربوريشنانترنت دوت كوم6372

هيويشست جي ام بي اتششكل هندسي6385

شركة الشقحة لاستيراد والتصدير المساهمة الخصوصية المحدودةصورة6386

اتموسفير بيوهوس جي إم بي اتشاتموسفير6388

شركة وايتروز للصناعات الغذائية المساهمة الخصوصية المحدودةماريو6390

شركة الشقحة لاستيراد والتصدير المساهمة الخصوصية المحدودةشقحة6391

توينتيث سينتشرى فوكس فيلم كوربوريشنصورة ) فوكس سبورتس ويرلد (6392

توينيث سينتشرى فوكس فيلم كوربوريشنصورة ) فوكس سبورتس ويرلد (6393

شركة العزوني للتجارة العامة والخدماتصورة ) اتسكو ( ايه تي اس6397

وييث، ش.م.ممينيس6404

سيتي غروب انكصورة مظلة 6410

وييث، ش.م.مرابا6422

جنرال بيسكتس بيلجيهبرنس6423

شركة بيت المقدس للمنتوجات الغذائية م خ مصورة ) مرتديا رام الله (6424

اوتسوكا فارماكيوتيكال كومباني ال.تي.ديتيوبتيك 6426

وييث، ش.م.مرابامايسين6427

شركة بيت المقدس للمنتوجات الغذائية م خ مالوزه 6437

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة.اتانتيك6442

انتيل كوربوريشنسيليرون6443

انتيل كوربوريشنبنتيوم 2 اكسيون6445

انتيل كوربوريشنانتل انسايد6447

انتيل كوبروريشنبينتيوم 6451
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أف دي منجمنت ، إنك.اليزابيث اردين سبليندور 6456

كينج فارماسيوتيكال ريسيرتش اند ديفلوبمينت انكادينوسكان6460

المكاتب العربية للخدمات 6463
القانونية ) إيمبل ( 

شركة أبو غزاله للخدمات القانونية.

أبو غزالة للخدمات القانونية ) 6464
إيبل ( 

شركة أبو غزاله للخدمات القانونية.

شركة أبو غزاله للخدمات القانونية.أبو غزالة للخدمات القانونية 6465

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة.سبيشال باس 6468

الشركة العالمية للمواد الغذائية.فارو6474

ويثفورتيرة6482

وييث، ش.م.مبينيفكس6487

شركة مصانع بيسان لمستحضرات التجميل الخصوصية المساهمة توب ليدي 6492
المحدودة

ذا كوكا - كوال كومبنيصورة) اريحا (6494

ديملر كرايسلر اي جيديل ملير شراي سلر6497

ديملر كرايسلر آي.جي.ديامليرتشيريسلير6498

ديملر كرايسلر اي.جيديملر جرايسلر6499

ديملر كرايسلر أي.جيديملر جرايسلر6500

ديملر كرايسلر أي.جيديملر جرايسلر6501

سانوفيادينوكور6502

اميركان سيجاريت كومباني )اوفرسيز( ليميتدصورة كنغر 6505

اميريكان سيجاريت كومباني )اوفرسيز( ليميتدصورة كنغر6506

مصنع الزهراء للمواد الغذائية والشرابالزهراء - شراب مركز بطعم الفراولة6514

هنري وينترمانز سيجار بي فيكوفي كريم6521

ويسترن يونيون هولدنغ ، اي ان سي.ويسترين يونيون -موني ترانسفير6522

تريمف انترناشيونال ، ليمتد .ديانا 6523

تريمف انترناشيونال ، ليمتد .تريمف - انترناشيونال .6524

هنري وينترمانز سيجار بي فيهنري وينترمانز6527

جي سي هاهن آند ستابليسيؤونجستيشينج جمبههامولتيك6531

سوزا كروز اس. اي.فري6532

جي اس ام ام او يو اسوسييشنجي اس ام 6533

جي اس ام ما او يو اسسيكيشنجي اس ام 6534

جون باير & صنز ليمتد.سكاياين6535

مايكروسوفت كوروبوريشنصورة6536
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شركة جلوري للمواد الاصقة المساهمة الخصوصية المحدودةدرك تدرك 6539

تورغني جانسونز ماجيك هاوس ايه بيماجيك6541

روثمانس ذ اليتس تاست اف ذ 6542
فيوتشر 

روثامنس اف بال مال ليميتد

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامةحرف دبليو ورسمه 6546

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامةاالميره 6547

شركة الشرق األدنى للتجارة المساهمة الخصوصية المحدودهعنبتاوي 6549

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتدصورة )اورانج(6556

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتدصورة )اورانج(6557

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتدصورة )اورانج(6558

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتدصورة )اورانج(6559

ذا فيوجرز برايتس ذا فيوجرز 6567
اورانج

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

ذا فيوجرز برايتس ذا فيوجرز 6568
اورانج

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

ذا فيوجرز برايتس ذا فيوجرز 6569
اورانج

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

ذا فيوجرز برايتس ذا فيوجرز 6570
اورانج

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

ذا فيوتشر برايت ذا فيوتشر 6571
اورانج

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

ذا فيوتشر برايت ذا فيوتشر 6572
اورانج

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

ذا فيوتشر برايت ذا فيوتشر 6573
اورانج

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

وييث، ش.م.مسوناتا6577

أف دي منجمنت ، إنك.الزابيث اردين سمارتوير6581

كوت بيفريجيز ال ال سيآر سي 6582

جي اس ام ام او يو اسوسييشنجي اس ام 6583

تريمف انترتريد ايه جيههوم6586

شركة صافوال لزيوت الطعامروبي6592

تي ار اس كوالتي انكريديو شاك6596

شركة دلتا ار اس للتجارةريديو شاك6597

دونالسون كومباني، انكسبايدر ويب6599

كاسترول ليميتدالتراماكس6602
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كورتيفل، اس.ايهسبرينغفيلد6603

سولفي فارماسيوتيكال غي ام بي اجريتميل 6606

كادبوري يو كيه لميتدنونش6612

اس تي.ايفيز البوراتوريز، انكسويس فورميوال 6613

اس تي.ايفيز البوراتوريز، انكصورة 6614

بريتش امريكان توباكو)براندس(اي ان سي.،صورة ) مستي(6616

شركة فيليب موريس براندز سارلصورة )مالربورو(6617

البيرتو كولفر كومباني،البيرتو فو 66185

شركة مصنع بوظة االرزبوظة االرز 6622

شركة حموده للصناعات الغذائيهحموده بالموز 6629

شركة حموده للصناعات الغذائيهحموده بالفراوله 6630

شركة حموده للصناعات الغذائيهحموده 6631

شركة حمودة للصناعات الغذائيهحمودة بالشوكوالته 6632

6644AVENTIS سانوفياحرف

6649AVENTIS سانوفياحرف

جابان توباكو انكاحرف واف6651

البيرتو كولفير كومباني ، البيرتو بلسم6653

البيرتو كولفير كومباني،البيرتو6654

شركة باك فايز لصناعة وتجارة األحذية المساهمة الخصوصية بي.اف6666
المحدودة .

جبان توباكو كومبنيويف6668

شركة مصنع استرا للصناعات الغذائية .واكي وزاكي6678

شركة مصنع استرا للصناعات الغذائية .قلب الطبيعة6679

جنرال اليكتريك كومباني،شعار6680

جنرال اليكتريك كومباني،صورة 6681

جنرال اليكتريك كومباني،صورة 6685

جنرال اليكتريك كومباني،صورة 6689

جنرال اليكتريك كومباني،صورة 6691

جنرال اليكتريك كومباني،صورة 6692

جنرال اليكتريك كومباني،صورة 6693

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي. ) فيادلفيا (6695

ميدا فارما جي ام بي اتش آند كو. كاي جيرهينوالست 6696

فياتريس جي ام بي اتش اند كو. كي جيزامادول6697

فياتريس جي ام بي اتش اند كو. كي جيبريلون6698
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ميدا فارما جي ام بي أتش آند كو. كاي جيوبتياست 6699

فياتريس جي ام بي اتش اند كو. كي جيالستن6700

فياتريس جي ام بي اتش اند كو. كي جياليرجوديل6702

شركة جوهرة الشرق لاستثمار والتجارة الدوليةصورة ) حليب ديلي(6723

فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسيشنصورة 6724

دانيا كوزميتكس ليمتدصورة ) جييد (6727

دانيا كوزميتكس لميتديونجيرل6728

سينجنتا بارتسيبيشنز اي جيفثريتميك 6731

شركة المشروبات الوطنية م خ مسويتش 6732

سينجنتا بارتسيبيشنز اي جيتراي غارد6733

مارس انكوربوريتدصورة ) غاكسي جويلز ( 6735

مروان يوسف أحمد عوادالواحة لأزياء واأللبسة6746

ديل أي ان سيبي دايركت 6755

ديل أي ان سيبي دايركت 6756

غولف ستريم يوروسبيس كوربوريشنغولف ستريم شيريس6762

غولف ستريم يوروسبيس كوربوريشنغولف ستريم اي في 6763

غولف ستريم يوروسبيس كوربوريشنغولف ستريم في 6764

غولف ستريم يوروسبيس كوربوريشنغولف ستريم ايفي اس بي 6765

كالفين كاين تريدمارك ترستسي كي جينز6772

هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أي ) بيرسيل(6794

شركة مركز روزان الطبي التخصصي للعقم) مركز رزان الطبي لعاج العقم (6801

جاكسو غروب ليميتدلوترونيكس6802

سوسيت ديس بروداكتس نيستل اس ايبيبتامين6821

شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة .بيك + صورة 6824

وييث، ش.م.مريفاكتو6828

وييثشيلدرينز أدفيل6829

وييث، ش.م.مأدفيل6830

انتيل كوربوريشنانتانيوم6831

توينتيث سينتشري فوكس فيلم كوربوريشنفوكس سبورتس 6834

توينتيث سينتشري فوكس فيلم كوربوريشنفوكس سبورت 6835

يونيلفر بي ال سيبيسيل6836

هوجا - كمبرلي لميتدليلي6846

هوجا - كمبرلي لميتدموليت6847

هوجا - كمبرلي لميتدصورة 6849
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هوجا - كمبرلي لميتدصورة 6850

هوجا - كمبرلي لميتدصورة )شمورات تيفا(6851

هوجا - كمبرلي لميتدليا6854

هوجا - كمبرلي لميتدموليت6855

هوجا - كمبرلي لميتدنيكول6856

هوجا - كمبرلي لميتدصورة شكماه 6859

بيري فابره ديرماتولوجيهايراي فلوود6866

بييره فابره ديرماتولوجيهلوكابريد6867

بييره فابره ديرماتولوجيهميكوستير6868
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الشركة الفلسطينية للتطوير االقتصادي م.خ.مبيد11940
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بريتيش اميريكان توباكو )براندز( اينك.فايسروي11996

استرازنيكا ايه بيزاكتيما 12011

يوسف عبدالفتاح أحمد أبو شرخجولدن اويل12012

12013karaliكارالي كونفكسيون ساناي في تايكاريت ليمتد سيركيتي

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثماريةبريزيدنت12014

ذا كوكا كوال كومبانيدروبلت ديزاين12015

ذا كوكا كوال كومبانيدروبلت ديزاين12016

بريتش اميريكان توباكو )براندز( اينك.فايسروي12020

شركة مصنع كريستال العربية للصناعات الحديثة المحدودةسيدار12035

سبريتس برودكت انتراناشينال انتلكتشوال بروبرتي بي.فيكريملي اوفسكايا12039

أي تي اند تي نوليدج فينشر اي اي ال بيكرملي اوفسكايا12040

انتيل كوربوريشنانتيل. ليب اهيد12043

انتيل كوربوريشنانتيل ليب اهيد12044

انتيل كوربوريشنانتيل. ليب اهيد12045

انتيل كوربوريشنانتيل. ليب اهيد12046

انتيل كوربوريشنانتيل كور دي انسايد12052

12053inside D انتيل كوربوريشنانتيل بنتيوم

اتانتيك كونسيرفيساوثيلو12058

انتيل كوربوريشنانتيل اكسون انسايد12059

بيزنس تشانيل تي في منطقه ة حرة-ذ.م.م.االقتصادية ت ف12066

بيزنس تشانيل تي في منطقه ة حرة-ذ.م.م.االقتصادية12067

شركة يوياالند م.خ.م.صورة بنت12072

شركة يوياالند م.خ.م.يويا12073

شركة يوياالند م.خ.م.يويا12074

شركة يوياالند م.خ.م.يويا12075

شركة يوياالند م.خ.م.يويا12076

شركة يوياالند م.خ.م.صورة بنت12077

شركة يوياالند م.خ.م.صورة بنت12078

شركة يوياالند م.خ.م.صورة بنت12079

شركة يوياالند م.خ.م.صورة ولد12080
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شركة يوياالند م.خ.م.صوره12101
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شركة سكاي للدعاية واالعان والترويج مساهمة خصوصيةاصداء 12106

شركة سكاي للدعاية واالعان والترويج مساهمة خصوصيةاصداء 12107

شركة سكاي للدعاية واالعان والترويج مساهمة خصوصيةاصداء 12108

محات العجاوي للتجارة العامةالريان 12109

محات العجاوي للتجارة العامةالنورس12110

12121Amwal اموال )ش.م.ق.خ(اموال

12122Amwal اموال )ش.م.ق.خ(اموال

بيوفارمابروكوفيرسيل 12123

واييتاكسبرونين12132

واييتريفاكتو بيوريف12134

شركة مطاحن القمح الذهبيالبيدر +رسمة ثاثة سنابل12140

الشركة العربيه لارسال - تلفزيون االقصى وراديوصوت القدساالقصى 12141

فيستيرغارد فراندسين اس ايهاليفسترو12150

فيستيرغارد فراندسين اس ايهاليفسترو12151

ايتير اس.بي.أي.باسيت12153
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مصنع أبوالجدايل للمرطباتبغزي12157

مصنع أبوالجدايل للمرطباتكاديه12158

مصنع أبوالجدايل للمرطباتباشا12159

مصنع أبوالجدايل للمرطباتشادو12160

دي أتش أل أوبيريشنز بي.فيدي اتش ال12161

شركة الكيماويات الصديقة الصناعية التجارية ذ.م.م. )دهانات جلوبال(ن او . 121641

شركة الكيماويات الصديقة الصناعية التجارية ذ.م.م.)دهانات جلوبال(تومورو 12165

شركة الكيماويات الصديقة الصناعية التجارية ذ.م.م. )دهانات جلوبال(كنز12166

شركة الكيماويات الصديقة الصناعية التجارية ذ.م.م. )دهانات جلوبال(شادو12167

شركة الكيماويات الصديقة الصناعية التجارية ذ.م.م. )دهانات جلوبال(جلوبال12168

شركة الكيماويات الصديقة الصناعية التجارية ذ.م.م. )دهانات جلوبال(جلوبال12169

شركة المحاريق التجارية - العادية العامةالعلمين12191

شركة سوبر تكس للتجارة واالستثمار - العادية العامةالحمل12197

شركة سوبر تكس للتجارة واالستثمار - العادية العامةسوبرتكس باللغة العبرية12198

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتدتايفيرب12201

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتدتايسيرب12202

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتدتايكينيرب12203

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتدسيناديا12204

مطابخ ومطاعم ريدان مع حرف آر 12208
بشكل خاص

مطابخ ومطاعم ريدان

غاكسو غروب لميتدغول )صورة( جوال12213

غاكسو غروب لميتدغول )صورة(12214

غاكسو غروب لميتدغول )صورة(12215

هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أيباوربيرلز ويث اوكسجين باور12216

هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أيباوربيرلز ويث اوكسجين باور12217

كاتربيار انك.باور ادج12229

كاتربيار انك.باور ادج12230

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار المساهمة الخصوصية المحدودةمارغو12243

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار المساهمة الخصوصية المحدودةسوبر سونيك سبنر12244

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار المساهمة الخصوصية المحدودةمونا12245

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار المساهمة الخصوصية المحدودةسوبر سونك - سبتر12246

شركة نور الهدى للتنمية واإلستثمار المساهمة الخصوصية المحدودةكرش جير12247

نائل محمد عبد الكريم برقدمار جينز12248

إم إس دي أوس بي.في.اندريول تستوكابس12249
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بريتيش اميريكان توباكو )براندز( اينك.كنت - صورة12251

شركة محامص النتشة التجارية- العادية العامةتريبلكس12253

مروان مراد صالح اشتيهاشتيه فاشن12254

شركة محامص النتشة التجارية - العادية العامةسماسم12255

شركة ايزي كلين لمواد التنظيفايزي كلين12257

ايمن مازن شريف طويلسيفتي 12259

ايمن مازن شريف طويلسيلكس12260

شركة حرباوي الصناعية التجاريةسوبر ستايل12263

شركة األصدقاء لاستيراد والتسويق م . خ . مديرول12265

شركة األصدقاء لاستيراد والتسويق م . خ . مباباروي12268

شركة األصدقاء لاستيراد والتسويق م . خ . مباب روي12269

شركة محامص النتشة التجارية - العادية العامةالنتشة12275

وييث، ش.م.م12277

واييتآنيا مع الشكل12278

جونسون اند جونسونكليسير12280

شركة برذر لأجهزة الكهربائية المساهمة الخصوصية المحدودةبرذر12293

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمعسند 12294

ايمن مازن شريف الطويلهيلين فانتازيا 12296

شركة الرائد لصناعة مواد التجميلبيوتي كود12297

محات العجاوي للتجارة العامةأحلى12305

شركة محات العجاوي للتجارة العامةلزيزه أو لذيذيذة12306

جينرال موتورز ال ال سياتش 123084

رينو شخوسينتروم جي ام بي اتشرينو12309

شركة تريوللتجارة وصناعة الكيماوياتكوول12314

مؤسسة االيام للطباعة والصحافة والنشر والتوزيعاألفق 12317

شركة سما النتاج وتطوير الوسائل المرئيه والمسموعة الملتميدياسما12318

شركة الرافان لاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة م.خ.ممرام12319

شركة الرافان لاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة م.خ.مبامبينو12320

شركة الرافان لاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة م.خ.مندى12321

شركة سوفت الين للتجارة والصناعةسمايل ديز12322

رينو شخوسينتروم جي ام بي اتشيونغ سبيريت12340

رينو شخوسينتروم جي ام بي اتشيونغ سبيريت12341

12342Shabab شركة البنك العربي ش.م.عشباب

ذا كوكا - كوال كومبنيكوكا-كوال باك12343
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ذا كوكا - كوال كومبنيرسمة بشكل خاص12344

شركة غدير للمياه المعدنيةغدير 12345

شركة غدير للمياه المعدنيةغدير 12346

شركة سوبر لينك لاتصاالت م.خ.م.سوبر لينك 12350

دانهل توباكو اوف لندن لميتددانهل12353

الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م.برافو12354

شركة المعتز لتسويق المواد الغذائيةالماز12357

شركة المعتز لتسويق المواد الغذائيةمعمول سناك12358

رينو شخوسينتروم جي ام بي اتشفينتوريني12361

غاكسوويلكام مانيوفاكتشورينغ بي تي أي لميتد.زونريسا12370

غاكسوسميثكاين ال ال سيتاديروس12371

غاكسوسميثكاين ال ال سيريبوزيت12372

شركة سوبر تك التجارية العادية العامةريكوس12379

شركة نارت للنسيج والمواد الغذائية والنقل واالنشاء والمقاوالت نارت12381
والصناعة والتجارة ذ.م.م.

ارباست اس.بي.ايهارباست12383

ارباست اس.بي.ايهديلباست12384

شركة حضارة لاستثمار التكنولوجي المساهمة الخصوصية المحدودةحضاره 12397

شركة المعدات الفلسطينية لقطع الغيار والتجارة العامة العاديةشمس 12402

بيرسدورف اي جي،دي ان ايج124103

12411Nintendo Wiiناين تندو كو، ليميتد

12412Nintendo Wiiناين تندو كو، ليميتد

12413Nintendo Wiiناين تندو كو، ليميتد

12414Nintendo Wiiناين تندو كو، ليميتد

12416Wiiناين تندو كو، ليميتد

ذا كوكا - كوال كومبنيكوك باك12427

شركة حرباوي الصناعية التجاريةدريم12433

شركة حرباوي الصناعية التجاريةمديكال12434

شركة حرباوي الصناعية التجاريةباتينوم12435

سوسيتية دي برودوي نستلة أس.آهش مع رسمة بشكل خاص12438

رد بول جي ام بي اتشرسمة ثوران يتصارعان12441

رد بول جي ام بي اتشرسمة ثوران يتصارعان12442

رد بول جي ام بي اتشرسمة ثوران يتصارعان12443

رد بول جي ام بي اتشرسمة ثوران يتصارعان12444
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رد بول جي ام بي اتشرسمة ثوران يتصارعان12445

رد بول جي ام بي اتشريد بوول12447

رد بول جي ام بي اتشريد بوول12448

رد بول جي ام بي اتشريد بوول 12449

رد بول جي ام بي اتشريد بوول12450

رد بول جي ام بي اتشريد بوول12451

بينسون اند هدجيز )اوفرسيز( لميتد،بي آند أتش12466

شركة روتانا للصوتيات والمرئياتأراب وورلد ميوزيك أوروردز12468

شركة روتانا للصوتيات والمرئياتأراب ميوزيك أوروردز12469

شركة روتانا للصوتيات والمرئياتأورينتال ميوزيك أوروردز12470

جابان توباكو انك.دورال مع رسمة12475

شركة القدس للمستحضرات الطبيةرومانس فانسي12479

شركة الشهد للصناعات الغذائيةبراود12481

شركة اوراسكوم للبنية التحتية م خ ماوراسكوم12482

شركة المعتز لتسويق المواد الغذائيةستار واي12483

جمال الدين سعيد طاهر المسلمانينقارش12484

جمال الدين سعيد طاهر المسلمانيسوبر تايم12487

شركة القدس العصرية لخدمات المصاعد واالدراج الكهربائية س ج12488

شركة القدس العصرية لخدمات المصاعد واالدراج الكهربائيةس ج12489

راتب عبدالرحمن مصباح نمورهبيج إنيرجي شوك12493

جونسون اند جونسونجونسونز سوذينج ناتشورالز12501

جونسون اند جونسونكاربيم12502

كوبيراتيف هاوسينغ فاوندبشن لمتد )نيوجيرسي كوربوريشن(كوميونتي هابيتيت فايننس12503

جمال الدين سعيد طاهر المسلمانيدياموند12510

جمال الدين سعيد طاهر المسلمانيسوبر تايم12511

مؤسسة دبي لإلعامرسمة بشكل خاص12843

مؤسسة دبي لإلعامرسمة بشكل خاص12844

مؤسسة دبي لإلعامدبي الرياضية مع رسمة12845

بي بي بي.ال.سي.بي بي مع رسمة12852

بي بي بي.ال.سي.بي بي مع رسمة12855

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبياخوان فالديز مع رسمة12857

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبياخوان فالديز مع رسمة12858

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبياخوان فالديز مع رسمة12859

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبياخوان فالديز مع رسمة12860
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فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبياخوان فالديز مع رسمة12861

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبياخوان فالديز مع رسمة12862

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيارسمة12863

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيارسمة12864

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيارسمة12865

فيديراسيون ناسيونال دي كافيتيروس دي كولومبيارسمة12866

استرازنيكا ايه بيفيداريس12896

شركة انماءلاستثمار والخدمات الماليةاماك12905

شركة النصر الصناعية التجارية المساهمة المحدودةجولدن شيبس12907

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةحليب بادي12908

شركة الجزيرة لأطفالقناة الجزيرة لأطفال12929

شركة الجزيرة لأطفالقناة الجزيرة لأطفال12930

شركة الجزيرة لأطفالقناة الجزيرة لأطفال12931

شركة الجزيرة لأطفالمن العين إلى القلب12935

شركة الجزيرة لأطفالمن العين إلى القلب12936

شركة الجزيرة لأطفالمن العين إلى القلب12937

شركة الجزيرة لأطفالليرن تو سي12938

شركة الجزيرة لأطفالليرن تو سي12939

شركة الجزيرة لأطفالليرن تو سي12940

شركة الجزيرة لأطفالالدرب12941

شركة الجزيرة لأطفالالدرب12942

شركة الجزيرة لأطفالالدرب12943

شركة الجزيرة لأطفالناد مع رسمة بشكل خاص12948

شركة الجزيرة لأطفالناد مع رسمة بشكل خاص12949

شركة الجزيرة لأطفالناد مع رسمة بشكل خاص12950

شركة الجزيرة لأطفالناد12959

السيد بارثينيوس بوليكاسليبوكسال12968

السيد بارثينيوس بوليكاسليبو باتين12969

سانوفي - افينتس دويتشاند جي ام بي اتشترياكور12970

شركة ميداس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.مفور وول سال سنتر12975

شركة ميداس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.ممركز جملة االثاث12976

سينجنتا لميتدإنتيون مع صورة12979

سينجنتا لميتدإنتيون مع صورة12980

شركة األصدقاء لاستيراد والتسويق م . خ . مماجك كومباكت12987
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شركة األصدقاء لاستيراد والتسويق م . خ . مآي ) رسمة قلب ( بيبي12995

الشركة الوطنية لاتصاالت المتنقلةوطنية13010

الشركة الوطنية لاتصاالت المتنقلةالوطنية13023

ليتلوودس ليمتدليديبيرد13033

ليتلوودس ليمتد)رسمة خنفساء(13035

وييث، ش.م.مارسيلور13042

وييث، ش.م.ماكسبريزيا13043

وييث، ش.م.ممينتكسيا13044

جونسون اند جونسوناكتيفكول13045

جونسون اند جونسوناكتيفكول13046

جونسون اند جونسوناكتيفهيت13047

جهاد عبد الوهاب علي بريكالمنار13048

شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودةريتو13051

زيان تابان ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتيزيان13053

شركة هوم بازا الصناعية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودههوم بازا 13066

شركة الساخي للتجارة العامة، مساهمة خصوصية محدودةدي بي13068

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13071

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13072

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13073

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13074

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13075

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13076

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13077

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13078

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13079

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13080

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13081

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13082

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13083

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13084

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13085

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13086

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13087

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13088
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شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13089

“محمد سعد” بشير حسين جابيجولدين الين16513

“محمد نضال” مهيب راشد الشنارالشنار 16336

ابراهيم شحدة عبدالفتاح جعفر عاديابو علي15996

اتحاد الطيران الخاص في الشرق االوسطام اي بي ايه ايه مع رسمة14342

احمد محمد فاح عبد الرحمن العسليالعسلي.كو16048

احمد محمد فاح عبد الرحمن العسليانتر16050

ادوارد فؤاد الياس حزينةواي ام اي جينزوير15548

ادورد هنري ابوغطاس سابا وجيمي جورجي نازال اوتيروكايسر14085

اكس ال انرجي ماكتنغ اس. بي . زد او.او.إن واي15498

اكس ال انرجي ماكتنغ اس. بي . زد او.او.إن واي15499

143084YOUاكس ال اينرجي انترناشونال كوربز

اكس ال اينرجي انترناشونال كوربزبلو انيرجي15496

اكس ال اينرجي انترناشونال كوربزبلو15497

اكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشناكس ال كانبيري/كان لوجو16213

اكيتا،انك. )دياوير كوربوريشن(تشارتيس16387

اكيتا،انك. )دياوير كوربوريشن(تشارتيس مع رسمة16485

تشارتيس يور ورلد انشورد مع 16486
رسمة

اكيتا،انك. )دياوير كوربوريشن(

اكيتا،انك. )دياوير كوربوريشن(تشارتس16589

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(أبجد15337

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(أبجد كابيتال15338

التون قايا انسات ناكليات جيدا تيكاريت انونيم سيركيتيكونفي بيبي16014

السيد بال محمد الحمويبن الدمشقي16158

السيد بال محمد الحمويداماسين كوفي16159

السيد بال محمد الحمويداماسين كوفي16160

السيد بال محمد الحمويهاي ميكس16692

الشركة التونسية لصناعة الحلوياتموودز جوكوليت ويذ ميلك16843

الشركة التونسية لصناعة الحلوياتموودز جوكوليت ويذ هازيلنت16844

الشركة الحديثة للتبوغ والسجائرايوا15910

الشركة السعودية إلنتاج مواد البناء المحدودةأس بي أم كو14060

الشركة العربية الفلسطينية لاستثمار ) ابيك (ايبك15871

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوقجنغل13188



192 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

عرب تيكنولوجي سيستمز ايه 13742
تي اس 

الشركة العربية للتقنيات الحديثة المساهمة الخصوصية المحدودة 
ATS

عرب تيكنولوجي سيستمز ايه 13767
تي اس 

الشركة العربية للتقنيات الحديثة المساهمة الخصوصية المحدودة 
ATS

الشركة الفلسطينية الدارة 13479
صناديق االستثمار 

الشركة الفلسطينية الدارة صناديق االستثمار

بال ليس للتأجير والتأجير 13761
التمويلي

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي المساهمة الخصوصية 
المحدودة

بال ليس الفلسطينية للتأجير 13762
والتأجير التمويلي

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي المساهمة الخصوصية 
المحدودة

الشركة الفلسطينية للتوريدات التجارية والصناعيةسيس 13815

بال سيف الفلسطينية للحلول 13763
االمنية المتكاملة

الشركة الفلسطينية للحلول االمنية المتكاملة المساهمة الخصوصية 
المحدودة

بال سيف الفلسطينية للحلول 13764
االمنية المتكاملة

الشركة الفلسطينية للحلول االمنية المتكاملة المساهمة الخصوصية 
المحدودة

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط للخدمات االعامية المساهمة يابوس15561
الخصوصية المحدودة

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط للخدمات االعامية المساهمة يابوس15562
الخصوصية المحدودة

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط للخدمات االعامية المساهمة يابوس15563
الخصوصية المحدودة

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط للخدمات االعامية المساهمة يابوس15564
الخصوصية المحدودة

الشركة المتحدة للمصاعد م. خ. المتحدة 16098

الشركة المتحدة للمصاعد م. خ.المتحدة 16099

الشركة المتحدة للمصاعد م. خ.المتحدة 16100

الشركة المتحدة للمصاعد م. خ.المتحدة 16102

الشركة المركزية للتجارة في الشرق االوسط م. خ. ماروما 14066

الشركة الوطنية للمأكوالت المساهمة الخصوصية المحدودةالطازج14396

الشركة الوطنية للمأكوالت المساهمة الخصوصية المحدودةخليك بالبيت14589

الشركة الوطنية للمأكوالت المساهمة الخصوصية المحدودةخليك في البيت14590

الكاتيل لوسينترسمة حرف ايه بشكل خاص 13539

الكاتيل لوسينترسمة حرف ايه بشكل خاص13541

الكاتيل لوسينترسمة حرف ايه بشكل خاص13543

رسمة بشكل خاص باللون األبيض 13551
واألرجواني

الكاتيل لوسينت
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ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14255
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14256
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14257
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14258
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14259
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14260
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14261
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14262
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14263
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي اراب ميديا غروب مع 14264
رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي المجموعة االعامية 14265
العربية مع رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي المجموعة االعامية 14266
العربية مع رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي المجموعة االعامية 14267
العربية مع رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي المجموعة االعامية 14268
العربية مع رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايه ام جي المجموعة االعامية 14269
العربية مع رسمة نجمة

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(رسمة على شكل نجمة14270

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(رسمة على شكل نجمة14271

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(رسمة على شكل نجمة14272

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(رسمة على شكل نجمة14273

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(رسمة على شكل نجمة14274

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه ار ان مع رسمة14275

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه ار ان مع رسمة14276
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المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ارابيان راديو نتورك14277

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ارابيان راديو نتورك14278

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه ار ان مع رسمة14279

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه ار ان مع رسمة14280

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(دان افينتس14281

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(دان افينتس14282

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(دان افينتس مع رسمة14283

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(دان افينتس مع رسمة14284

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ارابيان ديجيتال نتورك14285

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ارابيان ديجيتال نتورك14286

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه دي ان14287

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه دي ان14288

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ارابيان برودكاستينغ نتورك14289

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ارابيان برودكاستينغ نتورك14290

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه بي ان14291

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه بي ان14292

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ارابيان اوناين نتورك14293

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ارابيان اوناين نتورك14294

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه او ان14295

المجموعة االعامية العربية )شركة ذات مسؤولية محدودة(ايه او ان14296

اليد براندس اس.ار.ال.كسيفين16218

امجد سعدي الجعبرياليجانس15321

امجد محمد صالح عبد المجيد نعاجيلبنة العاء16137

اميريكان-سيغارت كومباني )أوفرسيز( لميتد.فوغ اروم تيراس او سوليه )صورة(16435

اميريكان-سيغارت كومباني )أوفرسيز( لميتد.فوغ اروم ديني اون فيل )صورة(16436

اميريكان-سيغارت كومباني )أوفرسيز( لميتد.فوغ اروم باد او بارك )صورة(16437

اميريكان-سيغاريت كومباني )أوفرسيز( لميتدفوغ )صورة(14164

اي بي انترناشيونال بكالوريت مع 16414
رسمة

انترناشيونال بكالوريت اورجانايزيشن )اي بي او(

انترناشيونال بكالوريت اورجانايزيشن )اي بي او(اي بي مع رسمة16629

او سي سي استابلشمنتسي تي في14341

اوتسوكا فارماكيوتيكال كو., ال تي دي.ميوكوستا14331

اوتسوكا فارماكيوتيكال كو., ال تي دي.ميوكوستا14332

اوتسوكا فارماكيوتيكال كو., ال تي دي.بروتكشن & هيلينغ مع رسمة14333
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اياد محمد صالح فارس حبشنيو فور يو15212

ايمن مازن شريف طويلريكس13132

ايمن مازن شريف طويلاليفن اليفين13202

ايمن مازن شريف طويلكنت13203

إبراهيم موسى خليل الطوباسيبيبي سوفت13208

إنتيل كوربوريشنسينترينو أتوم14668

إنتيل كوربوريشنرسمة بشكل خاص15356

إنتيل كوربوريشنرسمة بشكل خاص15357

إنتيل كوربوريشنإنتيل سبونسورز أوف تومورو15973

إنتيل كوربوريشنإنتيل سبونسورز أوف تومورو15975

إنتيل كوربوريشنإنتيل سبونسورز أوف تومورو15976

إي! انترتينمنت تليفيجن إنكماي ستايل14019

إي! انترتينمنت تليفيجن إنكذي ستايل نت وورك14020

إي! انترتينمنت تليفيجن إنكذي ستايل نت وورك14021

أتشيفينغ بوتينشل - ماكينغ أي 15298
ديفرنس

إيجن لميتد

أتشيفينغ بوتينشل - ماكينغ أي 15299
ديفرنس

إيجن لميتد

أحمد عمر محمد علي أبو رعدبيبي واكر 16590

أرفاتو ميدل ايست سيلس منطقة حرة – ذ.م.م.جتمو15303

أرفاتو ميدل ايست سيلس منطقة حرة – ذ.م.م.جتمو15304

أرفاتو ميدل ايست سيلس منطقة حرة – ذ.م.م.جتمو15305

أسامه جورج قسطندي مشرقيليدي14569

أسترازينيكا إيه بيريبرالتا13863

أسترازينيكا آبيهيلث كونيكتس أس أوول16847

أسترازينيكا آبيهيلث كونيكتس أس أوول16848

أسترازينيكا آبيهيلث كونيكتس أس أوول16849

أسترازينيكا آبيهيلث كونيكتس أس أوول16850

أسترازينيكا آبيهيلث كونيكتس أس أوول16851

أسترازينيكا آبيهيلث كونيكتس أس أوول16852

أسترازينيكا آبيأسترازينيكا 16855

أسترازينيكا آبياسترا زينيكا16856

أسترازينيكا آبياسترا زينيكا16857

14307XL 4YOUأكس أل انيرجي انترناشينال كورب
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أكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشنأكس أل كرانبيري إنرجي16211

أكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشناكس ال كانبيري/كان لوجو16212

ألستومألستوم14816

أميركان إنترناشيونال غروب إنك.أليكو آ أي جي اليف14675

أميريكان-سيغارت كومباني )أوفرسيز( لميتدبيتر ستايفيسانت )صورة(14438

أميريكان-سيغارت كومباني )أوفرسيز( لميتدفوغ كاراكتير15297

أميريكان-سيغارت كومباني )أوفرسيز( لميتدفوغ )صورة(15761

أميريكان-سيغارت كومباني )أوفرسيز( لميتدانتريجانت15845

أميريكان-سيغارت كومباني )أوفرسيز( لميتد،فوغ باتين15796

أن جي سي نيتورك إنترناشيونال، أل أل سياليف كوريوس16689

أوج أبو خرمةالذهبي15988

باسل تيسير حامد اسماعيلبولم بير 16279

باسل تيسير حامد اسماعيلهووك16711

باسم احمد عبد الرحمن عياشاجزيت15655

باسم احمد عبد الرحمن عياشروفر15656

بدرولو اس. بي. اي. فيا انرايسو فريميبدرولو15930

بريتيش اميريكان توباكو )براندز( اينك.بول-مول - صورة حمراء14412

بريتيش اميريكان توباكو )براندز( إينك.صن ريبند توباكو )شعار(16299

بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتدجون باير غولد ليف )صورة(14552

بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتدجون باير )صورة(14599

بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتدتيست ترانزميشن تكنولوجيز15311

بريكو انترناشيونال ليمتدداالهس14375

بريكو انترناشيونال ليمتدميغا14376

بريكو انترناشيونال ليمتدسمر14377

بشار محمد طالب الزروالبرنس14665

بنسون اند هيدجيز سبشل فيلتر 14602
)صورة(

بنسون اند هيدجيز )أوفرسيز( لميتد

بنك االسكان للتجارة والتمويلبنك الشرق المتحد مع رسمة15455

بنك االسكان للتجارة والتمويلبنك الشرق المتحد مع رسمة15456

بنك االسكان للتجارة والتمويلبنك الشرق المتحد مع رسمة15457

بنك االمارات ولبنان ش.م.ل.بنك االمارات ولبنان مع رسمة15827

بنك إياف ش.م.ب. مقفلةبنك اياف مع رسمة16083

بنك إياف ش.م.ب. مقفلةبنك اياف مع رسمة16084

بنك إياف ش.م.ب. مقفلةبنك اياف مع رسمة16085
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بــوادي )شركة ذات مسئولية محدودة(بوادي14424

بــوادي )شركة ذات مسئولية محدودة(بوادي14425

بــوادي )شركة ذات مسئولية محدودة(رسمة14426

بــوادي )شركة ذات مسئولية محدودة(رسمة14427

بــوادي )شركة ذات مسئولية محدودة(بوادي14506

بــوادي )شركة ذات مسئولية محدودة(بوادي14507

بيبسيكو، اينك.صورة كرة البيبسي15468

بيبسيكو، اينك.بيبسي مع صورة ملونة15472

بيبسيكو، اينك.ماونتن ديو15474

بيبسيكو، اينك.ماونتن ديو15475

رسمة موجة الصوت ملونة على 16659
شكل شعلة نار

بيبسيكو، اينك.

رسمة موجة الصوت ملونة على 16660
شكل شعلة نار

بيبسيكو، اينك.

بيتيسينو أس.بي.آبتشينو15404

بيست ويستيرن انترناشيونال, انك.بيست ويسترن مع رسمة15241

بيلت بيبر هولدنغز ليمتدبي3 بيبر برينت بنز مع رسمة15717

تركيا سيسي في كام فابريكاالري انونيم سيركيتيسيسيكام مع رسمة15737

تركيا سيسي في كام فابريكاالري انونيم سيركيتيسيسيكام مع رسمة15738

تركيا سيسي في كام فابريكاالري انونيم سيركيتيسيسيكام مع رسمة15739

تطوير دبي )شركة ذات مسئولية محدودة(دبي الند14000

تطوير دبي )شركة ذات مسئولية محدودة(دبي الند14001

تطوير دبي )شركة ذات مسئولية محدودة(دبي الند14002

تطوير دبي )شركة ذات مسئولية محدودة(دبي الند14003

تي ان تي هولدينغز بي.في.رسمة14489

تي ان تي هولدينغز بي.في.رسمة14490

تي ان تي هولدينغز بي.في.رسمة14491

تيبوتك فارماسوتيكالسرسمة على شكل شخص14428

جابان توباكو انك.وينستون سيلفر مع رسمة15217

جابان توباكو انك.وينستون وايت مع رسمة15218

جابان توباكو انك.وينستون فريش مينثول مع رسمة15219

جابان توباكو انك.كاميل مع رسمة جمل زرقاء15551

جابان توباكو انك.كاميل وان مع رسمة جمل15553

جابان توباكو انك.كاميل اورانج مع رسمة جمل15554
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جابان توباكو انك.كاميل سيلفر مع رسمة جمل15555

جابان توباكو انك.وينستون افانت سيريز16537

جابان توباكو انك.افانت سيريز16538

جرامين-جميل بان-آراب مايكروفاينانس ليمتدجرامين - جميل16264

جمال الدين سعيد طاهر المسلمانيبنوت المسلماني14432

جمال الدين سعيد طاهر المسلمانيسناك ورلد14433

جمال الدين سعيد طاهر مسلمانيالمسلماني+ رسمة بنطلون جينز14461

مانشز كراكيرز مع رسمة بنطلون 14527
جينز

جمال الدين سعيد طاهر مسلماني

ديب اند جينز مع حرفين دي اند 16047
جي 

جمال هاني محمد اسماعيل

جمال هاني محمد اسماعيلمس تاتو جينز16051

جمعية مجموعة االتصاالت الفلسطينة للتنمية المجتمعيةمؤسسة فليستيا15763

جمعية مجموعة االتصاالت الفلسطينة للتنمية المجتمعيةمؤسسة فليستيا15764

جهاد عبد الوهاب علي بريككاسك15512

جهاد عبد الوهاب علي بريكبرافو16205

جهاد عبد الوهاب علي بريكمونتي16206

جهاد عبد الوهاب علي بريكبيرفكت 16207

جوجل انك.أوركت14162

جوسيو جوسي أس.بي.إيهجي جي مع رسمة14138

جوسيو جوسي أس.بي.إيهجي جي مع رسمة14139

جوسيو جوسي أس.بي.إيهجي جي مع رسمة14140

جوسيو جوسي أس.بي.إيهجي جي مع رسمة14141

جوسيو جوسي أس.بي.إيهجي جي مع رسمة14142

جونسون اند جونسوناكتيفهيت13211

جونسون اند جونسون ) نيو جيرسي كوربوريشن(رسمة على شكل الوان قوس قزح 15330

جونسون أند جونسونسياستراين13168

جونسون أند جونسوندورازيت13778

جونسون آند جونسون )نيو جيرسي كوربوريشن(كومفايد15767

جونسون آند جونسون)نيو جيرسي كوربوريشن(زفتيرا15979

جي سفن انفستمنتس بي في تي ليمتدجي سفن )شعار( بااللوان16888

جي سفن انفستمنتس بي في تي ليمتدجي سفن )شعار( بااللوان16891

جيل انترناشيونالجيل مع صورة16045

جيه اس اي.بي. هولدينغ كو.رسمة جيه اس15372
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جيه اس اي.بي. هولدينغ كو.رسمة جيه اس15373

جيه بي مورغان تشيس كو.كليمتكير15877

جيه بي مورغان تشيس كو.كليمتكير15878

جيه بي مورغان تشيس كو.كليمتكير مع رسمة15879

جيه بي مورغان تشيس كو.كليمتكير مع رسمة15880

جيه. سافرا اي بي هولدينغ كو.جوزيف سافرا15374

جيه. سافرا اي بي هولدينغ كو.جوزيف سافرا15375

جيه. سافرا اي بي هولدينغ كو.جيه. سافرا15376

جيه. سافرا اي بي هولدينغ كو.جيه. سافرا15377

حسنين عبد اللطيف صالح حسنينكنوز علي بابا13769

حلو سيرتش انك.حلو16368

خالد ابراهيم محمد المسعودالوسام16091

خالد داوود عابدينتوب تيرم 16011

خالد محمد احمد ابو بكرفوز من14656

دانهل توباكو اوف لندن لميتددانهل دي - صورة14437

دانهل توباكو اوف لندن لميتددانهل اي دي )شعار(15844

دانهل توباكو اوف لندن لميتدماي ميكستشر15868

دلي جروب كو.، ليمتدديلي13212

دي باي ، إنك.أس أن بي13483

دي باي ، إنك.أف 134843

دي الغ الندين انترناشيونال بي.في.دي ال ال15198

ديفيداوف اند سي أس ايديفيداوف )علبة سجائر(14431

ذا بروكتر آند غامبل كومباني )أوهايو كوربوريشن(أولوايز & لوجو16210

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16674

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16675

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16676

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16677

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16678

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16679

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16680

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16681

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن تن الين فورس مع رسمة16682

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16695

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16696
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ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16697

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16698

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16699

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16700

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16701

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16702

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 التيميت الين16703

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالجان ان ابسلوت ويرد14185

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالجان ان ابسلوت ويرد14186

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالجان ان ابسلوت ويرد14187

رامي اسحاق محمد صالحيةتريبل مع رسمة 3 اكس 15752

رائد زكي عبد الرحمن التوامافرست14436

رد بول جي ام بي اتشغيفز يو وينغز13180

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة15568

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة15569

رد بول جي ام بي اتشغيفز يو وينغز15570

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة16714

التمبك العجمي الممتاز ماركة 14030
الحصان مع رسمة حصانين

رضوان راضي عبد القادر عرفات

رفقة نصيف سالم غنايمالبردوني مع رسمة14515

رياض عبد القادر راضي عرفاتالبدوية 13526

رياض عبد القادر راضي عرفاتالقطار مع رسمة 14096

رياض محمد مفلح االميناورجانيا ورسمة نحلة ووردة14443

ريد السيفير بروبرتيز انك. )دياوير كوربوريشن(فاريتي16074

ريد السيفير بروبرتيز انك. )دياوير كوربوريشن(في بشكل خاص16075

ريد السيفير بروبرتيز انك. )دياوير كوربوريشن(فاريتي بشكل خاص16076

ريد السيفير بروبرتيز انك. )دياوير كوربوريشن(فاريتي16077

ريد السيفير بروبرتيز انك. )دياوير كوربوريشن(في بشكل خاص16078

ريد السيفير بروبرتيز انك. )دياوير كوربوريشن(فاريتي بشكل خاص16079

ريكو كومباني ، ليمتدريكو14465

ريم هولدينغز ال ال سيريم اكرا15410

ريم هولدينغز ال ال سي.ريم اكرا15409

سانوفيبيجووا14034

سانوفيميلدير14119
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سانوفيكيلتاموز14120

سانوفيايتيكستار14574

سانوفيسليوينس15391

سانوفيسيلتيري مع رسمة15695

إمباكت تي بي و تصميم في 15989
االسود واالبيض

سانوفي

إمباكت تي بي و تصميم في 15990
االسود واالبيض

سانوفي

إمباكت تي بي و تصميم في 15991
االسود واالبيض

سانوفي

إمباكت تي بي و تصميم في 15992
االسود واالبيض

سانوفي

إمباكت تي بي و تصميم في 15993
االسود واالبيض

سانوفي

إمباكت تي بي و تصميم في 15995
االسود واالبيض

سانوفي

ستافورد-ميلر )ايرلندا( لميتد)صورة مستر توث( على شكل سن 14226

ستافورد-ميلر )ايرلندا( لميتد)رسمة مستر توث( على شكل سن14227

ستافورد-ميلر )ايرلندا( لميتد)صورة مستر توث( على شكل سن 14228

ستافورد-ميلر )ايرلندا( لميتد)رسمة مستر توث( على شكل سن14229

سترازينيكا إيه بيإسبروفار13862

سرايا هولدينجز ليميتدجزر سرايا - مع رسمة13429

سعدي عبدالفتاح محمد شالفهمولر16733

سعدي عبدالفتاح محمد شالفهمولر16736

سعيد فتحي محمود عودهيو مارك 16256

سلفاتوري الفرد صقرغرين بريكاست مع رسمة15733

سمارتوول ال ال سيسمارتوول13728

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتدأفاندا كول13217

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتدأفانداستات13218

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتدأفانداستاتان13219

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتد.أفانداريل15175

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتد.أفاندريل15176

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتد.أفاسور15177

سميثكاين بيتشام )كورك( لميتد.فانداشور15178
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سوسايتي ناشيونال دي، ايكسبلويتيشن اندستريال ديس تاباكس غولواز 100 انس دي ليبيرته16413
ايت الوميتيس، اس ايه اس يو

سوسيت بيسكافدليسة14540

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آتشنكي15346

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسمة شعارعلى شكل حرف أس13784

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسمة شعار على شكل حرف أس13785

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسم ألشعة الشمس باأللوان14239

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسم ألشعة الشمس باأللوان14240

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسم ألشعة الشمس باأللوان14241

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسم ألشعة الشمس باأللوان14242

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.إيسينتيا14604

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.إيسينتيا14605

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسمة بشكل خاص15502

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسمة بشكل خاص15503

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسمة بشكل خاص15504

سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتيالين16265

سولن سيكوالته جيدا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتيكراكيتو15982

سوني إريكسون موبايل كمينكيشمز إيه بيرسمة بشكل خاص16039

سوني إريكسون موبايل كمينكيشمز إيه بيرسمة بشكل خاص16040

شركة ابناء محمد قرطلو التجاريةاصول الديكور14619

شركة ابوظبي لاستثمارانفيست اد16117

شركة ابوعودة اخوانالباشا14556

شركة ابوعودة اخوانالباشا14558

شركة اس ام اس لاحذيهاس ام اس16200

شركة اكسبووركس بلس للمعارضاكسبو هوم بلس14154

شركة اكسبووركس بلس للمعارضاكسبو وركس بلس14155

شركة اكسبووركس بلس للمعارضاكسبو كار بلس14156

شركة اكسبووركس بلس للمعارضاكسبو بانك بلس14157

شركة اكسبووركس بلس للمعارضاكسبو تور بلس14158

شركة اكستريم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاكستريم تكنولوجي16189

شركة اكستريم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإكستريم لإلتصاالت16190

شركة اكستريم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاكستريم تكنولوجي16191

شركة االتحاد الصناعية االستثماريةالنخبة16635

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودةاالتصاالت الفلسطينية13754



203 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودةبالتيل13755

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودةيمامة 14080

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودةازيك 14081

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودةشلونك 14083

شركة االتقان الصناعية التجاريةاتقان16020

شركة االخوة المتحدون لاستثمار والتسويق م.خ.م.نوترو15977

شركة االريج لاستثمار واالستيراد والتصدير م.خ.مالعامر16581

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامةفي3 مع رسمة15869

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامةلونا مع رسمة16838

شركة االوائل للمستحضرات الطبية ومواد التجميلنايت15716

شركة االيهاب التجارية الصناعية المساهمةديكو16574

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(دي يو13495

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(رسمة بشكل خاص حرف ايه13496

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(رسمة بشكل خاص حرف ايه13497

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.ممرحبا15949

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.ممس جوي15951

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مروسانا15952

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مسويت هوم15954

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مسان كارلو15955

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.متشيني تشيني15957

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مروشيتا15958

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مبريو بلو15959

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مشابا15961

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مبانيفيك15964

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مسيماو15965

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مسان كارلو15968

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مروزانا15969

شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق م.خ.مسيكام15972

شركة األخوين للديكور العادية العامةاوى15846

شركة األخوين للديكور العادية العامةكليك15847

شركة األخوين للديكور العادية العامةيكوفون15848

شركة األخوين للديكور العادية العامةيو أس جي15849

شركة األخوين للديكور العادية العامةأيزوكام15850

شركة األخوين للديكور العادية العامةدونن15851
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شركة األخوين للديكور العادية العامةإلوتكس15853

شركة األخوين للديكور العادية العامةاالخوين للديكور15854

شركة األخوين للديكور العادية العامةأرمسترونغ15855

شركة األخوين للديكور العادية العامةاوربوند باللغة العبرية15856

شركة الباسفيك التجارية المساهمة الخصوصيةأعشاب رويال15732

شركة البدوي للتعهدات العامة المساهمة الخصوصية المحدودةشركة البدوي 15151

شركة البدوي للتعهدات العامة المساهمة الخصوصية المحدودةالبدوي16588

شركة البراق انترناشيونالالبراق15406

البنك التجاري الفلسطيني بي 15756
سي بي

شركة البنك التجاري الفلسطيني

شركة التيرنتف للخدمات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودةفزت بالستاين14559

شركة التيرنتف للخدمات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودةالترنيتف بزنس14561

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةسلطات بلدنا13527

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةالبان الجبريني 13528

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةسلطات بادي13530

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةلبن اب بادي13532

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةميلك شاكي 13770

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةشوكو بادي 13772

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةشوكو بادي 13773

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةبادي كيدز13775

شركة الجنتل لاحذية والتجارة العامةكيدو16195

شركة الجندي للمستحضرات الطبية العادية العامةدي آر جي14454

شركة الجندي للمستحضرات الطبية العادية العامةحمادة14799

شركة الجنيدي لمنتجات االلبان والمواد الغذائية م .خ.مفريشكو15322

شركة الحاج عمر الشخشير واوالدة للتجارة والصناعةس.ن موتور14254

شركة الحرمين للتجارة واإلستثمار العادية العامةناندو + رسمة سلحفاة14243

شركة الحرمين للتجارة واإلستثمار العادية العامةناندو + رسمة سلحفاة14244

شركة الخياط لصناعة االحذيةميغا15828

شركة الخياط لصناعة االحذية ) ميغا وهاي جت (ميجا15801

شركة الدارين لتاجير السيارات السياحيةدارين15747

شركة الراشد للخدماتالوسيلة14378

شركة الرائد التجاريةالرائد شاركولز16332

شركة الرائد التجاريةالخليل16333

شركة الربيع السعودية لاغذية المحدودةأول قطفة 16110
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شركة الربيع السعودية لاغذية المحدودةاول قطفة16128

شركة الربيع السعودية لاغذية المحدودةاول قطفة16129

شركة الرجوب واوالده للمياه المعدنيةاليمنى14995

شركة الريفيرا للتسويق واالستثمار المساهمة الخصوصيةجراند كارد16105

شركة الزلموط للتوزيع المساهمة الخصوصية المحدودةفيرست 14074

شركة الزهراني التجاريةدوسيل مع رسمة16811

شركة الزهراني التجاريةدوسيل مع رسمة16812

شركة السراج للتجارة واالستثمار العادية العامةجي . إم . سي14078

شركة السراج للتجارة واالستثمار العادية العامةجمسكو16708

شركة السنبلة للتجارة العادية العامةشركة السنبلة للتجارة13233

شركة السهم لاستثمار واالوراق الماليةصورة سهم 13473

شركة السهم لاستثمار واالوراق الماليةايترادي 13474

شركة الشروق للمجوهراتحرف ام مع رسمةعلى شكل شمس15872

شركة الشله التجارية الصناعيةشلة مع رسمة بنت على شكل طباخ15863

شركة الضياء لمنتجات االلبانالضياء16752

شركة الطاهر الخزندار لتجارة وصناعة االلمنيومتي كي 13516

شركة العفوري الصناعية التجارية م.خ.م.كومفورت بيلو توب 14012

شركة العفوري الصناعية التجارية م.خ.م.فنتازيا14013

شركة العفوري الصناعية التجارية م.خ.م.سوبر رياكس 14014

شركة العفوري الصناعية التجارية م.خ.م.لكسز14015

شركة العفوري الصناعية التجارية م.خ.م.نوبل 14016

شركة العفوري الصناعية التجارية م.خ.م.لوريال14017

شركة العفوري الصناعية التجارية م.خ.م.الجنت14018

شركة الفردوس للمياه المعدنيةالفردوس15765

شركة الفلوجه للمواد الغذائية الصناعيةالفلوجة16013

شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودةماروكو شيبس15679

شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودةسعيد16306

شركة القلعة لاستشارات المالية ش م مسيتاديل15744

شركة القلعة لاستشارات المالية ش م مسيتاديل كابيتال القلعة مع رسمة15745

شركة الكادر العربي لتطوير وتحديث التعليمكادر15629

شركة الكمال للزي الشرعي والتجارة العامةالكمال مع رسمة على شكل شخص15864

شركة الليث لانماء م . خ . مالمدهش14655

شركة الماسة لتجارة وصناعة المجوهراتالماسه 13746

شركة الماسة للتمباكتمباك الماسة األصلي 16821
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شركة المحروم للبصريات والمستلزمات الطبيةجنيفا باي اف.اي.ام16582

شركة المحروم للبصريات والمستلزمات الطبيةتاي تك16583

شركة المحيط للبنية التحتية واالستثمارالمحيط15566

شركة المركز العربي لطب االسنانالمركز العربي لطب االسنان 15911

شركة المساد للمعدات واالدوات الزراعيةالمساد16044

شركة المستشار للمحاماة واالستشارات القانونيةالمستشار16156

شركة المسلماني اخوان للتوزيعارمش16400

شركة المياد للصناعات الغذائيةشيبس االفضل16315

شركة النامية التجارية المحدودة المساهمة الخصوصية المحدودةسوبر جولد 16286

شركة النتشة إخوان للشنط العادية العامةجانبووتس13172

شركة النتشة إخوان للشنط العادية العامةنيفي13173

شركة النور الحديثة لتكنولوجيا المياهاكوا ايس15741

شركة النور للصياغة والمجوهراتالنور16494

بالديني مع رسمة على شكل 16638
حرف بي 

شركة الهادي الحديثة للتنمية واالستثمار م.خ.م

شركة الوان للورقيات والقرطاسية العادية العامةالوان 14249

شركة الوحدة لصناعة وتجارة المنتوجات الجلديةكاتش & كاتشي مع رسمة15859

شركة الوحدة لصناعة وتجارة المنتوجات الجلديةكاتش & كاتشي مع رسمة15860

شركة الوليد لاستيراد والتصدير والتجاره العامهتمر االراضي المقدسه 14149

شركة الياسيني الحديثة لتجارة وتسويق االثاثياسيني فورنتشار مع رسمة16341

شركة اليزن للمواد الغذائية والتجارةرسمة شجرة شركة اليزن16390

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(بالصراحة احلى كتير مع رسمة13988

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(بالصراحة احلى كتير مع رسمة13989

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(بالصراحة احلى كتير مع رسمة13990

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(بالصراحة احلى كتير مع رسمة13991

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(اي ماتر مع رسمة13992

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(اي ماتر مع رسمة13993

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(اي ماتر مع رسمة13994

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(اي ماتر مع رسمة13995

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(ام بي سي بيرسيا مع رسمة15352

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(ام بي سي بيرسيا مع رسمة15353

شركة انترناشونال الين للتجاره واالستثمار المساهمة الخصوصية عزيزبيبي13524
المحدودة
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شركة انماء لاستثمار والخدمات المالية المساهمة الخصوصية اماك 13869
المحدودة

شركة اور الين للتجارة العامة م.خ.ممشكاة15658

شركة اوراسكوم للبنية التحتية م خ ماوراسكوم13836

شركة اوراسكوم للبنية التحتية م خ ماي تي جروب13838

شركة ايكان للتجارة واالستثمار م.خ.م.ايكان - شعار15545

شركة ايكان للتجارة واالستثمار م.خ.م.ايكان - شعار15546

شركة ايكان للتجارة واالستثمار م.خ.م.ايكان - شعار15547

شركة إنفراماد إنفراستركتشر أس آمانفراميد16108

شركة أحمد السعد واوالده لتجارة المواد الغذائيةبارني وباللغة العبرية14334

شركة بال اكسبوللمعارض والخدمات المساهمة الخصوصية المحدودةبالستاين موتور شو15735

شركة بال جيت للدعاية واالعانبال جيت16052

شركة بال يلوبيجز للدعاية والنشر المساهمة الخصوصية المحدودةيلو بيجز14395

شركة بال يلوبيجز للدعاية والنشر المساهمة الخصوصية المحدودةالصفحات الصفراء14482

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14575

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14576

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14577

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14578

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14579

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14580

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14581

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14582

شركة بالحصا الدولية )ذ.م.م.(بي اتش بشكل خاص14583

شركة باور فلو الهندسية ذ.م.م.باور فلو13520

شركة بست سباير للتجارة والتسويقجونزاليس 15242

شركة بازا فلسطين العقاريةمركز بازا للتسوق16087

شركة بانيت فارماسيز ذ.م.م.بانيت فارماسي مع رسمة16496

شركة بانيت فارماسيز ذ.م.م.برو فارما مع رسمة16497

شركة بانيت فارماسيز ذ.م.م.برو فارما مع رسمة16498

شركة بانيت فارماسيز ذ.م.م.هيلث فيرست فارماسي مع رسمة16499

شركة بانيت فارماسيز ذ.م.م.هيلث فيرست فارماسي مع رسمة16500

شركة بنتو بلو لصناعة االحذيةبنتو بلو مع رسمة16006

شركة بيت االستثمار العالميجينورا15439

شركة بيت االستثمار العالميجينورا15440
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شركة بيت االستثمار العالميجينورا15441

شركة بيت االستثمار العالميجينورا15442

شركة بيت االستثمار العالميج مع رسمة15443

شركة بيت االستثمار العالميج مع رسمة15444

شركة بيت االستثمار العالميج مع رسمة15445

شركة بيت االستثمار العالميج مع رسمة15446

شركة بيت االستثمار العالميجينورا15447

شركة بيت االستثمار العالميجينورا15448

شركة بيت االستثمار العالميجينورا15449

شركة بيت االستثمار العالميجينورا15450

شركة بيت الطيباتبيت الطيبات مع رسمة15612

شركة بيت لحم للمنتوجات الكيماويةكلور نسرين16339

شركة بيتي لاستثمار العقاريروابي 16521

شركة تارجت لصناعة وتجارة الكيماوياتتارجت خومر 16599

شركة ترانس جوردن الهندسية م. خ. م.تيس 14084

شركة تطوير االلبسة ذ.م.مس يو13752

شركة تطوير االنشائيةشركة تطوير االنشائيه13472

شركة تعمير القابضة لاستثمار )ش.ذ.م.م.(للبناء فنون15226

شركة تعمير القابضة لاستثمار )ش.ذ.م.م.(للبناء فنون15227

شركة تعمير القابضة لاستثمار )ش.ذ.م.م.(للبناء فنون15228

شركة تعمير القابضة لاستثمار )ش.ذ.م.م.(ذا ارت اوف بيلدنغ15229

شركة تعمير القابضة لاستثمار )ش.ذ.م.م.(ذا ارت اوف بيلدنغ15230

شركة تعمير القابضة لاستثمار )ش.ذ.م.م.(ذا ارت اوف بيلدنغ15231

شركة ثروة لاستثمارشركة ثروة لاستثمار 13859

شركة جرين بال لاستيراد والتصديرأندريا15495

شركة جلوبال كوم لاتصاالت المساهمة العامة المحدودةجلوبال كوم16438

شركة جلوبال كوم لاتصاالت المساهمة العامة المحدودةجلوبال كوم16439

شركة جلوبال كوم لاتصاالت المساهمة العامة المحدودةرسمة على شكل ولد او شخص16440

شركة جوبس للتوظيف واالعانجوب & لوجو15660

شركة جودة لتقنية البطاقاتجودو16053

شركة جوردينا لاستثماراتسمير اميس15202

شركة جوردينا لاستثماراتروز داماس15203

شركة جولدن موبايل لالكترونيات العادية العامةجولدن موبايل15522

شركة حضارة لاستثمار التكنولوجي المساهمة الخصوصية المحدودةشلونك14113
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شركة حضارة لاستثمار التكنولوجي المساهمة الخصوصية المحدودةالو 14114

شركة حضارة لاستثمار التكنولوجي المساهمة الخصوصية المحدودةازيك بطاقة اتصال دولي14115

شركة حلول التنمية االستشاريةاساسات16335

شركة حلول التنمية االستشاريةانتاجنا16479

شركة حلول لتقنية المعلومات المساهمة الخصوصية المحدودةحلول لخدمات االعمال13739

شركة حلول لتقنية المعلومات المساهمة الخصوصية المحدودةحلول لخدمات االعمال13740

شركة حلول لتقنية المعلومات المساهمة الخصوصية المحدودةحلول لخدمات االعمال13741

شركة دار الشفاءفارماكير 14299

رسمة على شكل مربعات سوداء 14300
صغيرة

شركة دار الشفاء

شركة دار الشفاءدار الشفاء 14301

شركة دار الشفاءهيرباكير14302

شركة دار المستقبل لاعام المساهمة الخصوصية المحدودةفلسطين الغد16201

شركة دولي لاستيراد والتوزيع العادية العامةدي يو16311

شركة رال التجارية االستثمارية المساهمة الخصوصيةجولدفجن14998

شركة رد وود لاستثمار واالعماررد وود رسمة على شكل كوخ 16118

شركة رنين للصناعات الغذائيةرنين15580

شركة زين للعاقات العامة واالنتاج الفني المساهمة الخصوصية زين14510
المحدودة

شركة زين للعاقات العامة واالنتاج الفني المساهمة الخصوصية زين14511
المحدودة

شركة زين للعاقات العامة واالنتاج الفني المساهمة الخصوصية زين14512
المحدودة

شركة ستكوللتجارة العامة والمقاوالت – غسان محمد الصالح وشركاه سيتكو مع رسمة14529
ش.ذ.م.م.

شركة سما للصناعات الغذائيةراز مع رسمة16153

شركة سموح لصناعة وتجارةاالحذيةاالسمر كو16609

شركة سنايا لإلستشارات التسويقية والخدمات التجارية ذ.م.مسنايا 16445

شركة سنايا لإلستشارات التسويقية والخدمات التجارية ذ.م.مسنايا 16446

شركة سنتشري توينتي ون لاستشارات العقارية م . خسي توينتي ون بلستاين15276

شركة سوفت الين للتجارة والصناعةهابي الين16827

شركة سوفت الين للتجارة والصناعةدياال16828

شركة سيفوية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودةريد لوبستر 13870

شركة سيفوية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودةريد لوبستير 13871

شركة سيفوية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة .السماك 13932
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شركة شبكة التسويق الوطنيةووتر وورلد 15696

شركة شبكة التسويق الوطنيةميديا15697

شركة شبكة التسويق الوطنيةيونيون آير 15698

شركة شبكة التسويق الوطنيةالوطنية15943

شركة شلهوب الصناعية التجارية العادية العامةشلهوب16123

شركة شلهوب الصناعيه التجاريهشلهوب16296

شركة صفد لاعانوطن15907

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13091

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13092

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13093

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13094

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13095

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13096

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13097

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13098

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13099

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13100

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13101

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13103

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13104

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13105

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13106

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13107

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13108

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13109

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13110

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13111

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13112

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13113

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13114

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13115

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني م.ع. مصندوق االستثمار الفلسطيني13116

شركة عافية العالميةدالل14479

شركة عافية العالميةنسرين14480
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شركة عالول اخوان التجارية العادية العمةعالول للطحينة 13930

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه ) عجان وإخوانه(مان ديفان15595

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه ) عجان وإخوانه(مان ديفان15596

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه ) عجان وإخوانه(مان يفان15597

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه ) عجان وإخوانه(مان ديفان15598

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه ) عجان وإخوانه(مان ديفان15599

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه ) عجان وإخوانه(مان ديفان15600

شركة عماركوللدعاية واالعانراديو زين15688

شركة عنان للتمويل العقاري ش.م.ك.عنان مع رسمة15283

شركة عنان للتمويل العقاري ش.م.ك.عنان مع رسمة15284

شركة غدير للمياه المعدنيةغدير مع رسمة16442

شركة غدير للمياه المعدنيةغدير مع رسمة16443

شركة فلسطين الهندسية العادية العامةساني ايليفاتور 14420

شركة فلسطين الهندسية العادية العامةجاينت16104

شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاريف م اتش سي 15492

شركة فناتير العالمية للترفيةفناتير 13753

شركة فوكس للمابس واالحذية م.خ.مديسكفري15135

شركة فيليب موريس براندز سارلمارلبورو اينتنس14128

شركة فيليب موريس براندز سارلاكستراسينسوري15147

شركة فينوس التجاريةألفا14057

شركة فينوس التجاريةماسا14058

شركة فينوس التجاريةفينوس14059

شركة كوزموس لالكترونيات واالاستثمار والتجارة العامةألتا موضا16901

شركة كول يو لاتصاالتكول يو15630

شركة كول يو لاتصاالتكول يو15631

شركة كيو لاستثمارثو فاين مع شعار16661

شركة لين لمواد التجميل والمستحضرات الطبيةسبايسي15705

شركة لين لمواد التجميل والمستحضرات الطبيةبرنس15706

شركة لين لمواد التجميل والمستحضرات الطبيةاليجانس 15708

شركة لين لمواد التجميل والمستحضرات الطبيةدريم الند15709

شركة لين لمواد التجميل والمستحضرات الطبيةكارول15710

شركة لين لمواد التجميل والمستحضرات الطبيةروك15711

شركة لين لمواد التجميل والمستحضرات الطبيةاكس فور يو16287

شركة مترو لاحذية العادية العامةسامس13210
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شركة مترو لاحذية العادية العامةمترو15653

جيهانز مع رسمة على شكل حرف 13903
جي

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة 
المساهمة العامة المحدودة

جيهانز مع رسمة على شكل حرف 13904
جي

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة 
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة حرف جي13905
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة حرف جي13906
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة حرف جي13907
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة نجمة13908
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة نجمة13909
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة نجمة13910
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة نجمة13911
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة نجمة13912
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة نجمة13913
المساهمة العامة المحدودة

جيهانز مع رسمة على شكل حرف 13914
جي

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة 
المساهمة العامة المحدودة

جيهانز مع رسمة على شكل حرف 13915
جي

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة 
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة حرف جي13916
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة حرف جي 13917
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة حرف جي 13918
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة جيهانز مع رسمة حرف جي 13919
المساهمة العامة المحدودة

جيهانز مع رسمة على شكل حرف 13920
جي

شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة 
المساهمة العامة المحدودة
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شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة أكما15084
المساهمة العامة المحدودة

شركة مجموعة اطلس لاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودةأطلس16741

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثماريةجريل16260

شركة مجموعة ماجد الفطيم )ش.ذ.م.م.(ماجد الفطيم 13818

شركة مجموعة ماجد الفطيم )ش.ذ.م.م.(ماجد الفطيم 13819

شركة مجموعة ماجد الفطيم )ش.ذ.م.م.(ماجد الفطيم 13820

شركة مجموعة ماجد الفطيم )ش.ذ.م.م.(ماجد الفطيم 13821

شركة مجموعة ماجد الفطيم )ش.ذ.م.م.(ماجد الفطيم 13822

شركة مجموعة ماجد الفطيم )ش.ذ.م.م.(ماجد الفطيم 13823

شركة مجموعة ماجد الفطيم )ش.ذ.م.م.(ماجد الفطيم 13824

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودةالكاونتر مع رسمة15777

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودةالكاونتر مع رسمة15778

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودةالكاونتر مع رسمة15779

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودةصنسبوت ليتس غيت فيزيبل15783

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودةصنسبوت ليتس غيت فيزيبل15784

شركة مجموعة مغربي الطبية القابضة المحدودةصنسبوت ليتس غيت فيزيبل15785

شركة محمد عادل سعيد النابلسي وطارق سعيد احمد العسودريبابليك نيكس مع رسمة15870

شركة محمد علي ابوعامرية وشركاه لصناعة الحصر الباستيكية )مصنع النسر مع رسمة نسر16313
الشرق للحصر(

شركة محمد نعيم واوالدةكوبرا16710

شركة مرجان لتكنولوجيا المياهمورجان15296

شركة مصانع بيوتي لصناعة وتجارة الدهاناتبيوتي بينتس15743

شركة مصلح للتجارة العامةياسمين16192

شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والشرابرسمة مع وردة الزهراء بااللوان16568

شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والشرابالزهراء مع رسمة16840

شركة مصنع أحذية روما م . خ . مامير16300

شركة مصنع أحذية روما م . خ . مروما16301

شركة مصنع ربحي الكرد للبوظةفراولة بوظة العائلة 15211

شركة مصنع زعتر وبهارات االقصىغزالن االقصى مع رسمة16484

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماويةأفيف16046

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماويةبازوكا16258

شركة مطاحن القمح الذهبيالبركة 14225

شركة مطاعم بيتزا هاوسبيتزا هاوس15867
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شركة معامل ديانا للشوكوالته والحلويات المساهمة الخصوصية تشيبسو ) صورة(13835
المحدودة

شركة مفاز للتجارةتوت كير مع رسمة15873

شركة مفاز للتجارةتوت كير مع رسمة15874

شركة مفاز للتجارةتوت كير مع رسمة15875

شركة مفاز للتجارةتوت كير مع رسمة15876

شركة مؤسسة السنابل النتاج المواد الغذائية م.خ.م.السنابل14298

شركة ميت الند التجارية لإلستيراد والتصديرآر أم 14349

شركة ميداس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.ممركز جملة االثاث13163

شركة ميداس للمفروشات واألثاث المنزلي العادية العامةميد13127

شركة ميس الريم لاستثماربريك شوز مع رسمة نجمة وشكل16253

شركة ميس الريم لاستثمارحرف بي مع رسمة نجمة وشكل16254

شركة ميكروسيس للكمبيوتر وااللكترونياتبيست15243

شركة ميكروسيس للكمبيوتر وااللكترونياتماستر بوب 15245

ان دي تي نابلس دياموند تولز 16023
مع رسمة

شركة نابلس لادوات الماسية

شركة ناصر الجنيدي وشركاه لمواد البناء العادية العامةإن . جي13760

شركة ناصيفكولاستيراد والتصدير والتجاره العامهبيل بيرد14812

شركة نبيل فريد العالميه للتجاره والصناعهسام 14196

شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية العادية العامةاليت شوز13421

شركة نخيل فلسطين لاستثمار الزراعي المساهمة الخصوصية جريكو 15888
المحدودة

شركة نسيم الدادا وشركاؤهسونا16427

شركة نسيم الدادا وشركاؤهسونا16428

شركة نصكولصناعة الفرشات والزمبركاتسوبر فلكس15246

شركة نقل اخوان . ذم مبيبي فاين16008

شركة نقل اخوان المحدودةفاين تتش مع رسمة15394

شركة نقل اخوان المحدودةفاين تتش مع رسمة15395

شركة نيو الند المتجدة لاستثمار م.خ.مشركة نيو الند16204

شركة نيوفارم للتسويق والتصنيع الزراعياورجانو 13537

شركة نيوفارم للتسويق والتصنيع الزراعي م.خ.مأسامينا13847

شركة هاني أبوعمر وشركاه للخدمات التجارية العادية العامةميكرو بور13120

شركة هاني أبوعمر وشركاه للخدمات التجارية العادية العامةميكرو بور13121

شركة هاني أبوعمر وشركاه للخدمات التجارية العادية العامةميكرو بور13122
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شركة واحة أيلة للتطوير )م.خ.م.(ايا14102

شركة واحة أيلة للتطوير )م.خ.م.(ايا14103

شركة واحة أيلة للتطوير )م.خ.م.(ايا14104

شركة واحة أيلة للتطوير )م.خ.م.(ايا14105

شركة واحة أيلة للتطوير )م.خ.م.(ايا14106

شركة واحة أيلة للتطوير )م.خ.م.(ايا14107

شركة واحة أيلة للتطوير )م.خ.م.(ايا14108

شركة وايتروز للصناعات الغذائية المساهمةأبو الهول13750

شركة وايتروز للصناعات الغذائية المساهمةسمارت اكس15919

شركة وايتروز للصناعات الغذائية المساهمةداليا16330

شركة وايتروز للصناعات الغذائية المساهمةدولي 16331

شركة وايتروز للصناعات الغذائية المساهمة الخصوصيةقرمشون15659

شركة وايتروز للصناعات الغذائية المساهمة الخصوصية المحدودةفافل اكسبرس13749

شركة يافا لشبكات وأنظمة الكمبيوترفكيوتل14061

شركة يافا لشبكات وأنظمة الكمبيوتريا14062

يافا نت شركة يافا لشبكات 14063
وأنظمة الكمبيوتر

شركة يافا لشبكات وأنظمة الكمبيوتر

شركة يافا لشبكات وأنظمة الكمبيوتروينو 14077

شرينغ كوربوريشنأس بي شرينغ - بلغ15238

شرينغ كوربوريشنأس بي شرينغ - بلغ15239

صن لي، اينك.الك وينغ )صورة ملونة(15704

صن لي، اينك. ، شركة من كاليفورنياصن لي براندمع رسمة13486

صن لي، اينك. ، شركة من كاليفورنياصن لي براند مع رسمة 13487

صن لي، اينك. شركة من كاليفورنياصن بيرد14938

عبد الكريم رضا منيب جردانهواشنج روبس15927

عبد الكريم رضا منيب جردانهماجيك كلوثيز15928

عبدالله مزعل عبدالله الفروخدريم شو فاكتوري16344

علي صاح ابراهيم شواهنهتوب سوفت 16326

علي صاح ابراهيم شواهنهالماس16327

علياء بشير محمد جفالالدرب لاستشارات و التدريب 14144

عناد نايف عبد الرحمن دويكاتسي اوه حروف16539

غاكسو غروب لميتدتيتليب14585

غاكسوسميثكاين بايولوجيكالز اس.اي.أمبيريكس13790

غاكسوسميثكاين بايولوجيكالز اس.اي.ديتانريكس13793
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غاكسوسميثكاين بايولوجيكالز اس.اي.فندريكس13802

غاكسوسميثكاين بايولوجيكالز اس.اي.زيلبريكس13803

غلوبال كونكويستادورز إس. إيهأورال ماكس16401

غلوبال كونكويستادورز إس. إيهبيبي ماكس16402

غوانغزهو بانيو هوانان موتورز غروب كو., ال تي دي.اف واي ام مع رسمة15571

فابيرغ ليميتدفابيرغ13877

فابيرغ ليميتدفابيرغ13878

فابيرغ ليميتدفابيرغ13879

فابيرغ ليميتدفابيرغ13880

فابيرغ ليميتدفابيرغ13881

فابيرغ ليميتدفابيرغ13882

فابيرغ ليميتدفابيرغ13883

فابيرغ ليميتدفابيرغ13884

فابيرغ ليميتدفابيرغ13885

فابيرغ ليميتدفابيرغ13886

فابيرغ ليميتدفابيرغ13887

فابيرغ ليميتدفابيرغ13888

فابيرغ ليميتدفابيرغ13889

فابيرغ ليميتدفابيرغ13890

فابيرغ ليميتدفابيرغ13891

فابيرغ ليميتدفابيرغ13892

فابيرغ ليميتدفابيرغ13893

فابيرغ ليميتدفابيرغ13894

فابيرغ ليميتدفابيرغ13895

فابيرغ ليميتدفابيرغ13896

فابيرغ ليميتدفابيرغ13897

فابيرغ ليميتدفابيرغ13898

فابيرغ ليميتدفابيرغ13899

فابيرغ ليميتدفابيرغ13900

فابيرغ ليميتدفابيرغ13901

فابيرغ ليميتدفابيرغ13902

فارمد ميديكير بريفيت ليمتدسولو 14011

فان نيل تاباك نيدرالند بي فيدرم مع رسمة14250

فرياتك أكتنجزلشافتديجوسيت15170
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فرياتك أكتنجزلشافتديجوسيت15171

فرياتك أكتنجزلشافتديجوسيت15172

فرياتك أكتنجزلشافتديجوسيت15173

فرياتك أكتنجزلشافتديجوسيت15174

فوجيان اي اند دي جروب كوربوريشن ، ليميتدتوب بي 15560

فيات غروب أوتوموبايلز أس.بي.آرسمة للحرف 15400500

فيات غروب أوتوموبايلز أس.بي.آرسمة للحرف 15401500

فيديريشن انترناسيونال دو فوتبول أسوسيشن )فيفا(،زاكومي - صورة14535

فيديريشن انترناسيونال دو فوتبول أسوسيشن )فيفا(،زاكومي - صورة14536

فيليب موريس برودكتس اس.اي.لومينوس مارك13379

قاهر ياسر شريد شريدجيت هاوس 162621

كاريراس لميتدكريفن أي13933

كرافت فودز جروب براندز إل إل سيكرافت فودز مع رسمة باأللوان16409

كرافت فودز جروب براندز إل إل سيكرافت فودز مع رسمة باأللوان16410

كرافت فودز جروب براندز إل إل سيكرافت فودز مع رسمة باأللوان16411

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.بودي سينس مع رسمة14087

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.اليت بروفيشنال كير مع رسمة14088

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.اليت بروفيشنال كير مع رسمة14089

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.بووم مع رسمة15138

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.هايدرا+ مع رسمة15139

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.هايدرا باس15140

كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا انك.فورموال 911 مع رسمة15525

كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتيسويتماكس16591

كيس نيل برودكتس، اينك.برودواي نيلز15768

كيس نيل برودكتس، اينك.برودواي نيلز15769

كيس نيل برودكتس، اينك.برودواي نيلز15770

كينت غيدا مادياري سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيرياكس15336

كينت غيدا مادياري سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيميسبون16030

كينت غيدا مادياري سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيأوليبس16031

كينت غيدا مادياري سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيتوفيتا16032

كينت غيدا مادياري سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيميبون16037

كيوإنفستكيوإنفست مع رسمة14004

النكوم بارفيومز اي بيوتي آند سايماغنيفيك15605

لويغي الفازا اس.بي.ايه.الفازا ايه مودو ميو مع رسمة13940
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لويغي الفازا اس.بي.ايه.الفازا ايه مودو ميو مع رسمة13941

لويغي الفازا اس.بي.ايه.الفازا ايه مودو ميو مع رسمة13942

لويغي الفازا اس.بي.ايه.الفازا ايه مودو ميو مع رسمة13943

مارس انكوربوريتدلوجو تويكس15331

مارس انكوربوريتدلوجو تويكس15332

مارس، إنكوربوريتدسينزي13371

مازن صبحي حسن أبو شرخبردايس15494

ماستر كارد انتر ناشينال اينكو ربو ريتدذ هيرت اوف كوميرسي 13258

مأمون محمد صدقي عبد العزيزميانو تك14252

مجموعة سامبا الماليةبطاقة القبلة15347

مجموعة سامبا الماليةبطاقة القبلة15348

مجموعة سامبا الماليةبطاقة القبلة15349

مجموعة سامبا الماليةبطاقة القبلة15350

محمد مصطفى محمد جعارالعالمية16631

محمود فهد سعد سيفعميد الشاورما 16009

مركز حنين للخدمات العامهحنين 16295

مروان كاظم توفيق اقنيبياقنيبي16892

مروان وديع مرتضى المصريسينما ستي16425

مروان وديع مرتضى المصريسينما كافيه16426

مصطفى زياد مصطفى سماره وعدنان فايز ديب كواملهالجود 15556

مصنع ستار فود )ذ.م.م(اكس ال14430

مصنع لجنة زكاة نابلس للحليب المعقم ومنتجات االلبانأحلى15310

مصنع معتصم غازي كمال للشوكاتةكوين 16544

منازل العقارية ش.م.خ.منازل مع رسمة13382

منازل العقارية ش.م.خ.منازل مع رسمة15157

منازل العقارية ش.م.خ.منازل مع رسمة15158

منيب داود منيب عمدالعمد مع رسمة سعف النخيل 15633

مؤسسة سمير مصطفى موسى فرفورههامور فوت وير 16793

نبيل فريد نجيب مزبرفوانيس16004

نحله كوربوريشن ليمتدنحلة لؤلؤة مع رسمة 13148

نحله كوربوريشن ليمتدبرج الجدي13239

نحله كوربوريشن ليمتدبرج الميزان13240

نحله كوربوريشن ليمتدبرج التوأمان13241

نحله كوربوريشن ليمتدبرج العقرب13242
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نحله كوربوريشن ليمتدبرج االسد13243

نحله كوربوريشن ليمتدبرج الدلو13244

نحله كوربوريشن ليمتدبرج الحمل13245

نحله كوربوريشن ليمتدبرج الحوت13246

نحله كوربوريشن ليمتدبرج القوس13247

نحله كوربوريشن ليمتدبرج السرطان13248

نحله كوربوريشن ليمتدبرج السنبلة13249

نحله كوربوريشن ليمتدبرج الثور13250

نحله كوربوريشن ليمتدنخلة15913

نحله كوربوريشن ليمتدنهله15916

نخلة حبيب جريس قعبرقعبر15647

نزار عمر ابراهيم قاسم سليمانفريكة بلدنا16304

نظمي عبدالرؤوف عبدالله الزغيرالزغير13128

نيتروجينا كوريوريش ) دياوير كوربوريشن(هلثي ديفنس16272

نيتروجينا كوريوريش ) دياوير كوربوريشن(اجلسس انتنسيفس16273

نيتروجينا كوريوريش ) دياوير كوربوريشن(اجلس انتنسسفس16274

نيتروجينا كوريوريش ) دياوير كوربوريشن(اجلسس روستورتف16275

نيتروجينا كوريوريش ) دياوير كوربوريشن(اجلس ريستوراتيف16276

نيتروجينا كوريوريش ) دياوير كوربوريشن(اجلسس ايسنشلز16277

نيتروجينا كوريوريش ) دياوير كوربوريشن(اجلس ايسنشل16283

نينجبو هيدروتيك كو ليميتدهيدروتيك 14079

نيوبوي اف زد كو.بيبز ان2فن بشكل خاص14321

نيوبوي اف زد كو.بيبز ان2فن بشكل خاص14323

نيوبوي اف زد كو.بيبز ان 2 فن بشكل خاص14324

نيوبوي اف زد كو.بيبز ان2فن بشكل خاص14326

نيوبوي اف زد كو.دريم ورلد بشكل خاص14327

هيثم محمد سعود حامد رجبيكوبرا15385

وائل عبدالعزيز نمر دنديسدنديس15521

14550HERO BY WRANGLER) ورانجلر اباريل كورب ) ديلوار كوربوراشن

14551HERO BY WRANGLER) ورانجلر اباريل كورب ) ديلوار كوربوراشن

وسيم راضي مرتضى ابوعيشةمادريد شوز16416

وييث، ش.م.مبرافلور15329

يسري عبد الحميد احمد النتشةدامار 14036

يلديز هولندغ ايه.اس.مينيت بوب مع رسمة15339
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يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةالصفحات الذهبية 13727

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةجولدن بيجز 13743

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةاالتصال االصفر16742

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةيلو نمبر مع رسمة16743

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةيلو نمبر مع رسمة16744

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةالرقم االصفر16745

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةيلو كول مع رسمة 16746

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةاالتصال االصفر16747

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةالرقم االصفر16748

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةيلو كول مع رسمة 16749

يونيلفر بي ال سياليف كانت ويت14112

يونيلفر بي أل سيريكسونا في 131198

يونيليفر بي ال سيرش اكثر هايجيلك اكثر14606

يونيليفر بي ال سيجاذبية ال تقاوم14607

يونيليفر بي ال سيبيوفيتا14608

يونيليفر بي ال سيروكسنا & لوجو14609

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م.فودو16922

أسترازينيكا آبيأسترازينيكا 16923

أسترازينيكا آبيأسترازينيكا 16924

أسترازينيكا آبيأسترازينيكا 16927

أسترازينيكا آبيأسترازينيكا 16928

أسترازينيكا آبيأسترازينيكا 16929

شركة حياة نابلسحياة نابلس16931

شركة حياة نابلسحياة نابلس16932

شركة حياة نابلسحياة نابلس16933

شركة حياة نابلسحياة رام الله16934

شركة حياة نابلسحياة رام الله16935

شركة حياة نابلسحياة رام الله16936

شركة حياة نابلسحياة القدس16937

شركة حياة نابلسحياة القدس16938

شركة حياة نابلسحياة القدس16939

شركة حياة نابلسحياة بيت لحم16940

شركة حياة نابلسحياة بيت لحم16941
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شركة حياة نابلسحياة بيت لحم16942

سارار جّيم تكستيل ساناي في تيكارت أنونيم شيركتيسارار16953

سارار جّيم تكستيل ساناي في تيكارت أنونيم شيركتيسارف سارار16954

محمد زياد محمد الجابيقصر الجابي16955

علي عمر محمد ابو طيونبيرنارت16967

شركة القلعة لاستشارات المالية ش م مالقلعة مع رسمة16976

شركة البايض للمواد الغذائيةفاميلي تشكن16998

شركة فيليب موريس براندز سارلبارليمنت بليجور بيوند17000

كاليدريس 28 اس.ايه.28ريد17002

كاليدريس 28 اس.ايه.28باك17003

كاليدريس 28 اس.ايه.28وايت17004

كاليدريس 28 اس.ايه.رسمة17005

كاليدريس 28 اس.ايه.28رسمة17006

كاليدريس 28 اس.ايه.28ريد17007

كاليدريس 28 اس.ايه.28باك17008

كاليدريس 28 اس.ايه.28وايت17009

كاليدريس 28 اس.ايه.رسمة17010

كاليدريس 28 اس.ايه.28رسمة17011

كاليدريس 28 اس.ايه.28ريد17012

كاليدريس 28 اس.ايه.28باك17013

كاليدريس 28 اس.ايه.28وايت17014

كاليدريس 28 اس.ايه.رسمة17015

كاليدريس 28 اس.ايه.28رسمة17016

كاليدريس 28 اس.ايه.28ريد17017

كاليدريس 28 اس.ايه.28باك17018

كاليدريس 28 اس.ايه.28وايت17019

كاليدريس 28 اس.ايه.رسمة17020

كاليدريس 28 اس.ايه.28رسمة17021

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامةدين فول مع رسمة17025

شركة الساهر كافي للتوزيع واالستثمارالساهر17026

صادق كاظم صادق سنقرطليو 17027

غانبيا نوتريتشيونالز )إيرلند( ليميتدسيفيلي سليم مع رسم17031

الشركة العالمية للمواد الغذائيةتوفي جوو17032

شركة المصنوعات الورقية م . خ . مبيبر اندستريز كو17033
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أنتيل كوربوريشنآبوب17039

أنتيل كوربوريشنآبوب17040

أنتيل كوربوريشنآبوب17041

شركة الهناء لاستيراد والتسويقجولدن فوود مع رسمة ديك 17061

عمر محمد حسن الخياطراما 17082

شركة اتصاالت قطر )كيوتل( ش م قسمارت رومر17085

هوشوالد ناهرونغسميتيل ويرك جي أم بي أتشهابي داي17086

شركة اتصاالت قطر )كيوتل( ش م قسمارت رومر17087

هوشوالد ناهرونغسميتيل ويرك جي أم بي أتشبوني17088

شركة اتصاالت قطر )كيوتل( ش م قسمارت كولر17089

شركة اتصاالت قطر )كيوتل( ش م قسمارت كولر17090

شركة اتصاالت قطر )كيوتل( ش م قسمارت ماسنجر17091

شركة اتصاالت قطر )كيوتل( ش م قسمارت ماسنجر17092

جينسانا أس أي أوف ميولينيجينسانا17101

جينسانا أس أي أوف ميولينيجينسانا17102

17111Qualityaustria LEVANT&logo كوالتي اوستريا- ترينيج، تسيرتي فيتسيرونجز أوند بيجوت أختونجز
جي ام بي اتش

17112Qualityaustria LEVANT&logo كوالتي اوستريا- ترينيج، تسيرتي فيتسيرونجز أوند بيجوت أختونجز
جي ام بي اتش

17113Qualityaustria LEVANT&logo كوالتي اوستريا- ترينيج، تسيرتي فيتسيرونجز أوند بيجوت أختونجز
جي ام بي اتش

17114Qualityaustria LEVANT&logo كوالتي اوستريا- ترينيج، تسيرتي فيتسيرونجز أوند بيجوت أختونجز
جي ام بي اتش

17115Qualityaustria LEVANT&logo كوالتي اوستريا- ترينيج، تسيرتي فيتسيرونجز أوند بيجوت أختونجز
جي ام بي اتش

17116Qualityaustria LEVANT&logo كوالتي اوستريا- ترينيج، تسيرتي فيتسيرونجز أوند بيجوت أختونجز
جي ام بي اتش

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذيةنبيل شوز17143

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذيةنبيل17144

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذيةنبيل17145

شركة الريف لاستثمار والتسويق الزراعي للمساهمة الخصوصيةريم رسمه17146

شركة ألمنيوم األمل للتجارة والتعهداتاالمل17147

اميرا فودز )انديا( ليمتد.ساتيفا17154

اميرا فودز )انديا( ليمتد.ساتيفا17155

شركة محات ابو زينه للمواد الغذائيةداكسا17156
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شركة محات أبو زينه للمواد الغذائيةداكسا17157

شركة ارابتيك القابضة )شركة مساهمة عامة(ارابتيك مع رسمة17158

شركة ارابتيك القابضة )شركة مساهمة عامة(ارابتيك مع رسمة17159

شركة ارابتيك القابضة )شركة مساهمة عامة(ارابتيك مع رسمة17160

شركة ارابتيك القابضة )شركة مساهمة عامة(ارابتيك مع رسمة17161

شركة ارابتيك القابضة )شركة مساهمة عامة(ارابتيك مع رسمة17162

شركة ارابتيك القابضة )شركة مساهمة عامة(ارابتيك مع رسمة17163

افيردا اي بي بي.في.افيردا17167

افيردا اي بي بي.في.افيردا17168

افيردا اي بي بي.في.افيردا17169

افيردا اي بي بي.في.افيردا17170

افيردا اي بي بي.في.افيردا17171

افيردا اي بي بي.في.افيردا17172

افيردا اي بي بي.في.افيردا17173

افيردا اي بي بي.في.افيردا17174

افيردا اي بي بي.في.افردا مع رسمة17175

افيردا اي بي بي.في.رسمة17176

افيردا اي بي بي.في.رسمة17177

افيردا اي بي بي.في.افيردامع رسمة17178

شركة محات العجاوي التجاريةلزيزة17180

وحيد ماهر وحيد ابوزينةابو وحيد17182

وحيد ماهر وحيد ابوزينةابو وحيد17183

جانسبورت أباريل كوربوريشن ) دياوير كوربوريشن(بيلت تو ريسيست 17221

جانسبورت أباريل كوربوريشن ) دياوير كوربوريشن(بلت تو ريسيست 17222

شركة ليما للصناعات الغذائيةكوكينوس مع صورة 17228

شركة نوركوا للطاقة الشمسيةالفي مع صورة 17229

شركة نوركوا للطاقة الشمسيةنوركو مع رسمة 17230

محمد نصري عبد الغني احمد ابو اسنينةسيا ) الوكالة االسبانية لامين ( 17239

مؤسسة محمود اشنيور للدراسات 17245
المحاسبية 

مؤسسة محمود اشنيور للدراسات المحاسبية

شركة فيليب موريس براندز سارلبارليمينت17246

شركة ديارنا للتطوير العقاري واالستثمار المساهمة الخصوصية ديارنا مع رسمة 17247
المحدودة
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شركة ديارنا للتطوير العقاري واالستثمار المساهمة الخصوصية ديارنا17248
المحدودة

شركة الشلة التجارية الصناعيةفارما17251

شركة اللؤلؤة لالمنيوماللؤلؤة17255

سيغما-تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت اس.بي.ايه.كارنيتين17269

سيغما-تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت اس.بي.ايه.كارنيتور17270

احمد عمر عبد عبد الرحمن عيادالسلوادي17271

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيةفتافيت17284

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيةفتافيت17285

شركة جنات الصناعيةويفز17288

شركة الكردي للنقل واالستيراد والتصدير والتعهدات م.خ.م.حلوة17291

الشركة المتخصصة الدارة التأمين الصحي هيلثانتر هيلث17295

شركة باك هورس للمابس واالستثمارباك هورس17299

شركة جاال فود للمواد الغذائيةجاال17304

شركة جاال فود للمواد الغذائيةجاال17305

شركة جاال فود للمواد الغذائيةجاال17306

شركة جاال فود للمواد الغذائيةجاال17307

شركة جاال فود للمواد الغذائيةجاال17308

شركة جاال فود للمواد الغذائيةجاال17309

شركة جاال فود للمواد الغذائيةجاال17310

شركة جاال فود للمواد الغذائيةجاال17311

رد بول جي ام بي اتشريد بول17314

رد بول جي ام بي اتشريد بول17315

رد بول جي ام بي اتشريد بول17316

رد بول جي ام بي اتشريد بول17317

رد بول جي ام بي اتشريد بول17318

رد بول جي ام بي اتشريد بول17319

رد بول جي ام بي اتشرسمة17320

رد بول جي ام بي اتشرسمة17321

رد بول جي ام بي اتشرسمة17322

رد بول جي ام بي اتشرسمة17323

رد بول جي ام بي اتشرسمة17324

رد بول جي ام بي اتشرسمة17325

شركة الكردي للنقل واالستيراد والتصدير والتعهدات م.خ.م.كورنوال17328



225 2020/8/27العـدد الثاني والثالثون

اللين كاندلز اند سوبس ليمتد.اللين17332

اللين كاندلز اند سوبس ليمتد.اللين17333

اللين كاندلز اند سوبس ليمتد.اللين17334

محمد بدر معروف احمد كونيديلي17339

شركة حمد عبد الله العيسى وأوالدهكرافت العيسى17346

شركة حمد عبد الله العيسى وأوالدهكرفت العيسى17347

شركة الجزيرة للتمويل )شركة قطرية مساهمة خاصة(الجزيرة للتمويل مع رسمة17350

خالد حمدان محمد حمادةالممتاز17355

خالد حمدان محمد حمادةفل داي17369

خالد حمدان محمد حمادةالطازة17375

خالد حمدان محمد حمادةالطازة17377

خالد حمدان محمد حمادةهاي فود17378

خالد حمدان محمد حمادةهاي فود17379

خالد حمدان محمد حمادةهاي فود17380

خالد حمدان محمد حمادةهاي فود17382

خالد حمدان محمد حمادةانجل 17383

خالد حمدان محمد حمادةاوول ويكس17385

خالد حمدان محمد حمادةالممتاز17387

بيرسدورف أي جيوايلد فاور17394

بيرسدورف أي جييوربان سبيريت17395

بيرسدورف أي جيليمون رش17396

عاء محمد نعيم زلومساب17402

عاء محمد نعيم زلومساب17403

معتصم عبد الكريم محمود قاسم بني عودةالطموني مع رسمة17404

قويزنوس س يو بي اند كوكتيل 17411
مع رسمة

الشركة الوطنية للمأكوالت المساهمة الخصوصية المحدودة

عبد الرزاق محمد عبد الغني عويويالرا شوز17412

شركة المصنوعات الورقية م . خ . ملف فير 17426

شركة اللؤلؤة لالمنيوماللؤلؤة مع رسمه 17428

رامي واصف محمود حاوةكول مع رسمة 17436

شركة اللؤلؤة لالمنيوماللؤلؤة17445

هيغر باص كومباني ليمتدهيجر17449

هيغر باص كومباني ليمتدرسمه17450

هيغر باص كومباني ليمتدهايجر17451
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هيغر باص كومباني ليمتدرسمه17452

احمد عمر محمد ابو رعدسفن جيرل 17463

احمد عمر محمد أبو رعدتعليمي 17467

سامر ناجح عباس بعارةمايستر17469

شركة المنتهى لاستيراد والتصدير مساهمة خصوصيةاقنيبي17471

شركة المنتهى لاستيراد والتصدير مساهمة خصوصيةأرز اقنيبي مع رسمة17472

شركة المنتهى لاستيراد والتصدير مساهمة خصوصيةالعنبر17473

شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة العامة م - مسوبر سيمكا مع رسمه 17478

شركة القطب الشغال الكهرباء والتجارة العامةسوبر سماكا17479

شركة محات العجاوي التجاريةلزيزا17489

ماجيك تايم انترناشينال ال ال سي، شركة مساهمة محدودة من ماجيك تايم17490
فلوريدا

ماجيك تايم انترناشينال ال ال سي، شركة مساهمة محدودة من ماجيك تايم17491
فلوريدا

ماجيك تايم انترناشينال ال ال سي، شركة مساهمة محدودة من ماجيك تايم17492
فلوريدا

ماجيك تايم انترناشينال ال ال سي، شركة مساهمة محدودة من ماجيك تايم17493
فلوريدا

شركة علي وعبد الكريم التجارية ) اتكو(خابورة17494

شركة علي وعبد الكريم التجارية ) اتكو(خابورة 17495

شركة علي وعبد الكريم التجارية ) اتكو(بركة 17496

شركة علي وعبد الكريم التجارية ) اتكو(بركة 17497

شركة علي وعبد الكريم التجارية ) اتكو(دلسيو17498

شركة علي وعبد الكريم التجارية ) اتكو(ديلسيو 17499

شركة علي وعبد الكريم التجارية ) اتكو(ديلسيو17500

شركة علي وعبد الكريم التجارية ) اتكو(ديليسيو 17501

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيةلمار مع رسمة 17508

شركة حمد عبدالله العيسى وأوالده)العيسى(كرفت العيسى17509

شركة ماسترز للدعاية واألعانمسترز مع رسمه 17512

شركة الحاج نمر التميمي للتجارة والنقلزيتلكس 17513

الشركة العالمية للمواد الغذائيةتيفاني بردايس 17516

شركة المسلماني اخوان للتوزيعلولي 17526

شركة الديرة اليكرتك لاستثمارس .ت 17527

شركة الديرة اليكرتك لاستثمارشموط سنتر & لوجو17530

شركة الديرة اليكرتك لاستثمارشموط سنتر & لوجو17532
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شركة الديرة اليكرتك لاستثمارشموط سنتر17533

شركة الديرة اليكرتك لاستثمارشموط سنتر17535

شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة مساهمة خصوصية محدودةالطيب17537

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(البنك التجاري االسامي مع رسمة17538

مجدي عبد الحفيظ مرشد عموريمجمدات المدينة17543

اميرا فودز )انديا( ليمتدغودهيلث17544

اميرا فودز )انديا( ليمتدغودهيلث17545

شركة بالكدرين هولي الند للتجارة واالستثمار المساهمة الخصوصية مخابز و حلويات غيث 17549
المحدودة

جينرال ميلز، انك. ) دياوير كوربويشن(بيتي كروكر17554

جينرال ميلز، انك. ) دياوير كوربويشن(بيتي كروكر17557

سانوفياستريميري17558

سانوفيملسيفو17559

سانوفيسينتريجو17560

سانوفيادجيسي17561

اميرا فودز )انديا( ليمتدلف @ فيرست بايت 17579

اميرا فودز )انديا( ليمتدلف@فيرست بيت 17580

سيغما-تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت اس.بي.ايه.إرارتزم + رسمه17581

هوسين سيليكانيت17582

امجد ماجد عبد الدويكراما 17584

شركة عنبتا لاستيراد والتصديربست17591

منتصر فتحي احمد زينةصحاري17619

الشركة العالمية للدهانات ذ.م.ميونيغارد 17620

الشركة العالمية للدهانات ذ.م.ميوني كوت 17621

الشركة العالمية للدهانات ذ.م.مدهانات يونيفرسال 17622

الشركة العالمية للمواد الغذائيةبيكادللي برييز 17633

يوسف صبري اسماعيل كرديه \ خالد محمد يوسف كرديهأم كا17634

يوسف صبري اسماعيل كرديه \ خالد محمد يوسف كرديهام كا 17635

شركة الحمصي وطباخة التجارية والصناعية المحدودة المسؤوليةاف باي فري جيرل 17636

محمد جميل محمد سويليمفحم االصيل مع رسمة خيول17639

محمد جميل محمد سويليمفحم االصيل - رسمة خيول 17640

سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتشمي نيال17641

سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتشمي نيال17642

سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتشري فيو17643
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سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي اتشري فيو17644

امين محمود طاهر زغيبياسيل17650

امين محمود طاهر زغيبيسلمى17653

امين محمود طاهر زغيبيالميار17654

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17670
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17671
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17672
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17673
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17674
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17675
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17676
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17677
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17678
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17679
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17680
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17681
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك سيرونو ليفنغ سينس، 17682
ترانسفورمينغ ليف

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

دنزيات بتروكيميا يرولري يبي إنسات . فيسي هورس17688

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيةاوشن17707

الشركة العصرية للمصاعد واإلدراج الكهربائيةجي واي جي17709

شركة ايفا لمستحضرات التجميلوان17712

شركة ادعيسكو لاستثمار المساهمة الخصوصيةالسيران مع رسمة17714

شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والشرابالزهراء مع رسمة17715
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شركة فاسكرو لصناعة البراغيزغل فاسكرو17720

بال حسين علي معطيمحمص المنار 17723

مهدي نظمي ابراهيم عبدالحقبلوبيد17724

باسم : مهدي نظمي إبراهيم عبد الحقبلو بيد 17725

باسم : شركة سوق فلسطين لأوراق الماليةبورصة فلسطين 17728

مصنع توب درنك للعصيربرافو17730

شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة العامة م - ماي أس جي17745

شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة العامة م - ماي أس جي17746

شركة القطب إلشغال الكهرباء والتجارة العامة م - ماي أس جي17747

شركة صهبية للتجارة العالمية المحدودةسوفاب 17749

شركة اس. او. سي. للتجميلتو مي مع رسمة17756

شركة المنتهى لاستيراد والتصدير مساهمة خصوصيةاقنيبي17758

شركة الشرق األدنى للصناعة والتجارة مساهمة خصوصية محدودةكانوال17759

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيةجمي17774

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتياكسايد17794

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتياكسايد17795

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتياكسايد17796

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتياكسايد17797

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتيساوث بلو17802

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتيساوث بلو17803

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتيساوث بلو17804

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتيساوث بلو17805

ذا تشيمورس كومباني أف سي، ال ال سيتيفلون17818

ذا تشيمورس كومباني أف سي، ال ال سيتيفلون17819

ذا تشيمورس كومباني أف سي، ال ال سيتيفلون17820

رائد محمد صالح الزغيرايتز اوكيه17847

اكس ال اليم & ليمون اينيرجي 17848
& لوجو

اكس إل اينرجي انترناشونال كاربوريشن .

اكس إل اينرجي انتر ناشونال كوربوريشن .اكس ال لوجو17849

اكس إل اينرجي انترناشونال كاربوريشن.اكس ال اليم & ليمون اينيرجي17850

ايساي ار&دي مانيجمانت كو., ال تي دي.اريسيبت اكس ار مع رسمة17851

جابان توباكو انك.وينستون افانت ايديشن17852

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أبيتارج17853

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أديتارج17854
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اكس إل اينرجي كاربوريشن انترناشونال .اكس ال اينيرجي شوت17857

شركة نيوبال للتجارة واالستثماردي اليت17858

شركة محمد فخري زلوم واوالده التجاريةالند كوال17860

شركة كوكب الشرق لاستيراد والتوزيع م خ ملهاناري17861

رائد عدلي مقبولسنايبر 17865

حمزة صالح حسني التركجولد بينتس17874

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائراالصيل مع رسمة17876

شركة االميرة ومجدولين لمواد التجميل والتجارة العامةاالميره17877

شركة الطريفي للهدايا وااللعابالطريفي مول17888

شركة اكسي لاستيراد والتصدير واالستثمارسوموكس17890

شركة االوائل للتوريدات الغذائية والتسويقست الكل17892

باناسيا بيوتيك ليمتدمايسيبت17902

باناسيا بيوتيك ليمتدبانوليموس17903

اكس إل اينرجي انترناشونال كاربوريشن.اكس واي17912

شركة محمد فخري زلوم واوالده التجاريةبيتي17913

كامبيرو إنترناشيونال كورب.بولو كامبيرو مع رسمة باأللوان17930

جونسون اند جونسون، شركة من نيوجيرسيأوليسيل17941

شركة راما للدعاية واإلعانراما 17949

احمد حسن محمد عوادفحم الزهراء17954

محمد ابو نجمة للتجارة ، خصوصية محدودةجولي17956

شركة ماكس للصناعات الغذائية المساهمة الخصوصيةماكس17969

جانسن ار اند دي ايرلندامانيفيك17975

شركة العنود لتاجير السياراتالعنود17979

سيزار لاستثمار السياحيسيزير هوتيل& لوجو17980

فالكون باكتيرسل مع رسمة17981

فالكون باكتيرسل مع رسمة17982

فالكون باكتيرسل مع رسمة17983

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي.ترايدنت قرفة- صورة17988

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيةليدر & لوجو18003

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيةليدر & لوجو18005

جمعية بذور االمل الخيرية18007

جمعية بذور االمل الخيريةسيدس اوف هوب مع رسمة 18008

رد بول جي ام بي اتشغيفز يو وينغز18011

رد بول جي ام بي اتشرسمة ثورين18012
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رد بول جي ام بي اتشرسمة ثورين18013

رد بول جي ام بي اتشرد بول18014

رد بول جي ام بي اتشرد بول18015

شركة ميكروبور التجاريةميكروبور 18057

شركة بدري وهنية للبن والبهاراتستار شيف مع رسمة18063

شركة يونيمان الصناعية التجاريةاندرسون18069

شركة يونيمان الصناعية التجاريةجستلي18070

شركة اللبدي لإلستيراد والتصديرالديوان18072

شركة فيليب موريس براندز سارلمارلبورو18073

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائرشيش بيش18075

مهدي كامل زعولالزبداوي18084

جدوى لاستثمار مع رسمة على 18088
شكل شجرة

شركة جدوى لإلستثمار )شركة مساهمة مقفلة(

جدوى لاستثمار مع رسمة على 18089
شكل شجرة

شركة جدوى لإلستثمار )شركة مساهمة مقفلة(

شركة جدوى لإلستثمار )شركة مساهمة مقفلة(جدوى مع رسمة على شكل شجرة18090

شركة جدوى لإلستثمار )شركة مساهمة مقفلة(جدوى مع رسمة على شكل شجرة18091

غلوبال كونكويستادورز إس. إيهرايتيو - ماكس18092

المصنع الوطني للمواد الغذائية )الواحة(بيكوز18096

شركة كينه للمجوهرات المساهمة الخصوصية المحدودةحرف كي18100

شركة كينه للمجوهرات المساهمة الخصوصية المحدودةكينه سلفرشوب18101

شركة بلمار الصناعية االستثماريةبرينس18105

شركة بلوالين للتجارة واالستثمارنيجر18116

شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت ذ.م.م.أرينا18119

مجموعة الرفاعي للصناعة والتجارةسبايسي مع رسمة18120

مجموعة الرفاعي للصناعة والتجارةدووناتس مع رسمة18121

مجموعة الرفاعي للصناعة والتجارةالرفاعي داماسكو مع رسمة18122

بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتدكليك سويتش ريفرش18129

شركة الليث لانماء )م،خ،م(هيا18132

إنتيل كوربوريشنحرف التيني بشكل خاص18136

إنتيل كوربوريشنحرف التيني بشكل خاص18137

إنتيل كوربوريشنحرف التيني بشكل خاص18138

شركة مدى العرب للخدمات العامةمدى18140

شركة مدى العرب للخدمات العامةمدى18141
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شركة مدى العرب للخدمات العامةمدى18142

مازن عوض عبد العزيزاالنوار18145

نحله كوربوريشن ليمتدنحلة18147

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.تشيك ذا ليبل18150

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.تشيك ذا ليبل18151

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.تشيك ذا ليبل18152

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.تشيك ذا ليبل18153

شركة الصفا للمياه المعدنية والغازيةفيرا18154

شركة الصفا للمياه المعدنية والغازيةفيرا18155

مازن عوض عبد العزيزليمونتري18156

شركة هيلين للكيماويات العادية العامةكلين اب18166

ليو فارما ايه / اسابوليز18170

ليو فارما ايه / اسايراليز18171

ليو فارما ايه / اسلورسيما18172

ليو فارما ايه/اسبيبلين18173

لب18178
ُ
شركة كواترو لاستثماركواترو ك

فيفيان شفيق سمعان دلوروج مع صورة 18185

الشركة العصرية للمنتوجات 18186
الزراعية 

الشركة العصرية للمنتوجات الزراعية

السيد بال محمد الحمويرود كب18207

التكنولوجيه للتطوير وحمايه البيئهب 1820812

التكنولوجيه للتطوير وحمايه البيئهب 1820912

شركة اسراري للتصنيع الزراعي العضوياسراري18210

شركة مصنع بوظة االرز م.خ.ماالرز مع رسمه18211

شركة مصنع بوظة االرز م.خ.ماالرز مش بس اطيب18213

ميرك كي. جي. إيه . إيه.رسمه18216

ميرك كي. جي. إيه . إيه.رسمه دائرية18217

ميرك كي. جي. إيه . إيه.رسمه18218

ميرك كي. جي. إيه . إيه.ملتيبيونيا18219

ميرك كي. جي. إيه . إيه.ملتيبونيا18220

ميرك كي. جي. إيه . إيهمولتيبونتا18221

ميرك كي. جي. إيه . إيه.بيون مع رسمة18223

ميرك كي. جي. إيه . إيه.بيون مع رسمة18224
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الشركة العصرية للمنتوجات 18230
الزراعية 

الشركة العصرية للمنتوجات الزراعية

الشركة العصرية للمنتوجات 18231
الزراعية 

الشركة العصرية للمنتوجات الزراعية

اي بي هولدينغز ليمتدباكستيج18238

اي بي هولدينغز ليمتدباكستيج18239

اي بي هولدينغز ليمتدباكستيج18240

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصيةبادي18241

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصيةبادي18242

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصيةبادي18243

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصيةبادي18244

شركة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة خصوصية محدودةيونيفيرسال مع رسمة18246

شركة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية الحياة الجديدة18253
المحدودة

شركة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية الحياة الجديدة 18254
المحدودة

شركة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية الحياة الجديدة18255
المحدودة

شركة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية الحياة الجديدة18256
المحدودة

شركة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية الحياة الجديدة18257
المحدودة

شركة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية الحياة الجديدة18258
المحدودة

شركة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.كا بي 18261

شركة جيبور الصناعية التجاريةفرش دروب18262

مازن عوض عبد العزيزالهدى18271

شركة شلهوب الصناعية التجاريةجنتل18285

عبد الله احمد محمد سعيدابن الهيثم 18296

مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء.بروتكس18306

مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء.جولف بيرمنينت18307

مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاءبنتاجارد18308

مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء.س. و. س18309

تايجر بيرمنينت مع رسمة راس 18310
نمر

مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء.

مؤسسة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاءدسجافري18312
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شركة المخبز الفرنسي المساهمة الخصوصية المحدودةرسمة سنبلتين18313

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماويهاحام18316

شركة الستيا للتجارة الدوليةسيفن هيل18353

فواز فايز عبد الله عامرسنو18362

فواز فايز عبد الله عامركيو ماكس18364

فواز فايز عبد الله عامرجفل18365

ريكيت بنكيزر اس.اي ار.ال.ار بي ريكيت بنكيزر مع شعار18370

ريكيت بنكيزر اس.اي ار.ال.ار بي ريكيت بنكيزر مع شعار18372

ريكيت بنكيزر اس.اي ار.ال.ار بي ريكيت بنكيزر مع شعار18373

ريكيت بنكيزر اس.اي ار.ال.ار بي ريكيت بنكيزر مع شعار18374

ريكيت بنكيزر اس.اي ار.ال.ار بي ريكيت بنكيزر مع شعار18375

ريكيت بنكيزر اس.اي ار.ال.ار بي ريكيت بنكيزر مع شعار18376

ريكيت بنكيزر اس.اي ار.ال.ار بي ريكيت بنكيزر مع شعار18377

شركة ام بي سي أي بي )منطقة حرة ذ.م.م.(ام بي سي دراما مع رسمة18390

ناهض محمد هاشم ضبانتيربو18397

الشركة الشرقية ) ايسترن كومباني (ش ت م مرسمة نسر18402

شركة الدانا التجارية مساهمة خصوصيةالسفير18405

شركة الدانا التجارية مساهمة خصوصيةالسفير18406

شركة الدانا التجارية مساهمة خصوصيةالبادية18407

الشركة الوطنية للمأكوالت المساهمة الخصوصية المحدودةالفوال & لوجو18454

شركة نيتفتي للسياراتنيتفتي 18457

يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أونينم سيركيتييونيغم18458

يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أونينم سيركيتييونيبول18459

يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أونينم سيركيتيبيغ باست18460

وسيم فرنسيس جورج شقحهماجيك سبايسز18461

بشير حيدر خطارتوب فود18462

هيونداي موبيس كو., ال تي دي.اكتون مع رسمة18466

اي بي هولدينغز ليمتدتاب18468

اي بي هولدينغز ليمتدتاب18469

شركة المنار للمفروشات واالدوات الكهربائية التجارية الصناعية أم أيه18471
المساهمة الخصوصية المحدودة .

يونيليفر بي ال سيليبتون18486

سانوفيانلتافو18488

شركة سوبر تك التجارية العادية العامةسيا واي 18517
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شركة سوبر تك التجارية العادية العامةسي واي18518

ماستركارد انترناشينال اينك.ماستركارد مانيسند18519

شركة سوبر تك التجارية العادية العامةسي واي18520

فواز فايز عبد الله عامربال سكاي18528

عاء تيسير حمدان قطاويروزا18537

شركة سراج الدارة صناديق االستثمار المساهمه الخصوصيه المحدودهسراج18541

مؤسسة اسباير زوناسباير فور سبورت18542

مؤسسة اسباير زوناسباير فور سبورت18543

مؤسسة اسباير زوناسباير فور سبورت18544

شركة خدمات االستشارات االدارية المساهمة الخصوصية المحدودةأم سي أس 18549

شركة الستيا للتجارة الدوليةتوينتي18551

بانكنت ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتيبايكنت ماي جيلو18558

شركة كارسيلز للدعاية واالعانكارز 18559

شركة فليفل للتجارة وصناعة االقمشةفليفل كومباني مع رسمة18560

شركة الجبان للمواد الغذائيةكدنا سوب18565

18567YALLOW & logoيلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودة

18568Yellow & logoيلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودة

18569Dalili & logoيلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودة

18570Dalili & logoيلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودة

شركة البكري لاستثمارات العامة مساهمه خصوصيةاكس في 18572

شركة اللؤلؤة لالمنيوملوبكو18576

شركة الزهراء الجميلة للتسويقالشرق معسل18585

شركة الجرمق لخدمات الكمبيوتر وااللكترونياتجا أر 18598

دي اكس جي جينز على شكل 18600
رسمة او شعار 

شركة اي زون لاستيراد والتصدير م.خ.م

انترناشيونال ريليف اند ديفيلوبمانت )اي ار دي(اي ار دي18608

اي ار دي انترناشيونال ريليف اند 18609
ديفيلوبمانت

انترناشيونال ريليف اند ديفيلوبمانت )اي ار دي(

كيلهورن يو جيكيلهورن هولزالسور 186112000

كيلهورن هولزالسور 2000 مع 18612
رسمة

كيلهورن يو جي

اكس ال انيرجي انترناشونال كاربوريشن .اكس ال، لوجو ملون18621

حرف ايه )شعار(رسمة على شكل 18625
مثلث داخل دائرة

كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي.

كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي.شعار )صورة رجل يركض(18626
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شعاررسمة على شكل مثلث داخل 18627
دائرة حرف ايه

كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي.

كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي.إيرووك18628

شعار رسمة على شكل )رجل او 18629
شخص يركض( 

كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي.

كاستيجيو ليفيتي اس.ار.ال.هولنديا18630

كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي.إيرووك18631

الشركة الفلسطينية للخدمات التجاريةبي . سي . أس . سي 18633

شركة كردي جروب لإلتصاالت والخدمات اللوجستيةكردي جروب18642

الشركة المتممة النظمة التنظيف الصديقةكينووش مع رسمة18655

إكسبرس، ال ال سيإكسبرس18660

إكسبرس، ال ال سيإكسبرس18661

إكسبرس، ال ال سيرسمة على شكل اسد18662

شركة بلمار الصناعية االستثماريةكامر 18669

رائد محمد احمد العمولتكنو بار 1868010

شركة أمجد الشكعة وشركاه للموبيليات والتجارة العامة 562114579فيرمونت ديزانز18681

شركة أمجد الشكعة وشركاه للموبيليات والتجارة العامة 562114579فيرمونت ديزايز18682

إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتدأزيمبا18683

إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتدإيبزاردي18684

إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتدفيكامبا18685

سي اس اف كويومكيلوك اتهاالت اهراكات ساناي في تيكاريت ليمتد لوياس لوجاس18687
سيركتي

شركة المكتبة الجامعية م.خ.مالحل الدليل الذهبي 18702

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18711

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18712

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18713

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18714

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18715

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18716

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18717

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18718

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18719

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18720

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنجينيريتور ريكس18721
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اسامه عبد ابراهيم خلفدارنا + لوجو18723

اسامه عبد ابراهيم خلفدارنا + لوجو18725

اسامه عبد ابراهيم خلفدارنا + لوجو18726

اسامه عبد ابراهيم خلفدارنا + لوجو18727

بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. )كانساس كوربوريشين(بيلس شوسورس18734

ثيراتكنولوجيز انك.اغريفتا18741

شركة جولف هورس التجارية الصناعية العادية العامةستورم مع رسمة18742

شركة النسر 2 2 الستيراد الحرامات والشراشف والتجارة العامةشركة النسر 187472002

بوكينغ.كوم بي.في.بوكينغ.كوم مع رسمة18750

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أم بشكل خاص باأللوان18754

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18755

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18756

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18757

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18758

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أم بشكل خاص باأللوان18759

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18760

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أم بشكل خاص باأللوان18761

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18762

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18763

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18764

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18765

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أم بشكل خاص باأللوان ميرك18766

ميرك كي. جي. إيه . إيه.ميرك م بشكل خاص باأللوان18767

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أم بشكل خاص باأللوان ميرك18768

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان ميرك18769

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان ميرك18770

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18771

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18772

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18773

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أم بشكل خاص باأللوان18774

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18775

ميرك كي. جي. إيه . إيه.أم بشكل خاص باأللوان18776

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18777

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18778
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ميرك حرف ام بشكل خاص 18779
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك كي. جي. إيه . إيه.م بشكل خاص باأللوان18780

ميرك مليبور + م بشكل خاص 18791
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك مليبور + م بشكل خاص 18792
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك مليبور + م بشكل خاص 18793
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك مليبور + م بشكل خاص 18794
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك مليبور + م بشكل خاص 18795
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك مليبور + م بشكل خاص 18796
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك مليبور + م بشكل خاص 18797
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

ميرك مليبور + م بشكل خاص 18804
باأللوان

ميرك كي. جي. إيه . إيه.

عمر اسماعيل عبدالقادر سمارهكابيتال اي مع رسمة18818

تي ام 25 هولدينغ بي.في.جي-ستار رو18822

تي ام 25 هولدينغ بي.في.جي-ستار رو18823

تي ام 25 هولدينغ بي.في.جي-ستار رو18824

سرايا مع رسمة على شكل يدين او 18832
كفين مع قوس احمر

حسين محمد حسين سليمية

يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أنونينم سيركيتيبلوكس18836

شركة بسام ابوربيع وشركاه لصناعة االعان العادية العامةبور ميديا18842

بي كيه مع رسمة على شكل شعلة 18852
او نار 

برجر كنج كوربوريشن

بي كيه مع رسمة على شكل شعلة 18853
او نار 

برجر كنج كوربوريشن

بي كيه مع رسمة على شكل شعلة 18854
او نار 

برجر كنج كوربوريشن

بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. )كانساس كوربوريشين(بيلس شوسورس18860

بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. )كانساس كوربوريشين(بايليس أحذية )مع رسمة(18861

بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. )كانساس كوربوريشين(بايليس أحذية )مع رسمة(18862
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بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. )كانساس كوربوريشين(بيلس شوسورس) مع رسمة(18863

بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. )كانساس كوربوريشين(بيلس شوسورس18864

رسمة على شكل حرف ايه بشكل 18865
خاص الف 

بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. )كانساس كوربوريشين(

السيد تيسير القيسي بن عبد القادرالسماح18867

شركة جيانكوللتجارة والصناعةفيرو18871

شركة جيانكوللتجارة والصناعةبست18872

شركة جيانكوللتجارة والصناعةفسمان18873

شركة جيانكوللتجارة والصناعةفيرو18874

شركة شلهوب الصناعية التجاريةشيبيتوس 18879

اوستريا تاباك جي ام بي اتشحرف ار مع رسمة نسرين وتاج18884

ميدي بانسميدي بانتس 18888

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسمة شمس باأللوان18905

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسمة شمس باأللوان18907

شركة قصر األفق للتجارةإيتون18912

شركة بلمار الصناعية االستثماريةأتش شاهين حمزة شاهين18925

شركة جدوى لإلستثمار )شركة مساهمة مقفلة(جدوى18934

شركة جدوى لإلستثمار )شركة مساهمة مقفلة(جدوى18935

امازون فافورز – كونسينترادوس اي كورانتيس بارا بيبيداس ال تي ايس كوال مع رسمة18936
دي ايه.

ويث أل أل سيفيفيانت18941

ويث أل أل سيكونبريزا18942

شركة سوفت الين للتجارة والصناعةشارمينج18947

شركة سوفت الين للتجارة والصناعةمرح18948

شركة سوفت الين للتجارة والصناعةسيلكي18949

شركة العمر لتسويق قطع السياراتالعمر مع رسمة 18955

جونسون اند جونسونمورنينغ إنيرجي فروت انفيوجينز18960

إستقبال موباياي سنايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيإستقبال باأللوان18965

إستقبال موباياي سنايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيإستقبال باأللوان18966

إستقبال موباياي سنايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيإستقبال باأللوان18967

إستقبال موباياي سنايي في تيكاريت أنونيم سيركيتيإستقبال باأللوان18968

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(أن تي إكس18973

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(أن تي إكس18974

رينو اس.ايه.اس.كارمينا19011
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رينو اس.ايه.اس.كارمينا19012

رينو اس.ايه.اس.كارمينا19013

شركة اي إم اي للتجارة والصناعةتي بي سي جنريترز19032

ريبول كوزمتكس باز فى تيك اي اسانجي19095

ايساي ار & دي مانجمنت كو. ال تي دي.زيبلت19051

شركة نقل اخوان . ذم ممجموعة نقل اخوان مع الرسمة19057

شركة نقل اخوان . ذم ممجموعة نقل مع رسمة 19058

محمد زكريا موسى المجدالويانستوبابيل على شكل رسمة 19059

شركة القدس لصناعة الدهانات ذات مسؤولية محدودةدهانات القدس &لوجو19061

شركة القدس لصناعة الدهانات ذات مسؤولية محدودةدهانات القدس &لوجو19062

شركة ان اكس للتجارة واالستثماران اكس ولوجو19063

شركة القدس لصناعة الدهانات ذات مسؤولية محدودةدهانات القدس &لوجو19064

شركة القدس لصناعة الدهانات ذات مسؤولية محدودةدهانات القدس &لوجو19065

جابان توباكو انك.ليغاتا19067

جونسون اند جونسونريلتيغا19085

كلين اند كلير باكهيد تريبل 19086
اكشن

جونسون اند جونسون

حمدي صاح قاسم حننيحاوة الواحة19087

إبراهيم موسى خليل الطوباسينايس دايز19090

ريبول كوزمتكس باز فى تيك اي اسكلرز 19094

شركة اس. او. سي. للتجميلمي -تو19097

اساس بازار - تيكاريت ليمتداساس فلتر 19098

هيثم محمد مصطفى القيسيفور ايفر19100

شركة ماسك المحدودةماسك مع رسمة على شكل شجرة19103

شركة طال أبو غزالة الدولية ليمتدتاجي توب مع رسمة19104

احمد موسى احمد المدبوحشهد 19110

الضياء مع رسمة على شكل شجرة 19113
ارز وبقرة

شركة الضياء لمنتجات االلبان

شركة بي. سي.أي لاتصاالت والتكنولوجيا المتطورة المساهمة جو مع على شكل رسمة 19116
الخصوصية

شركة المسلماني اخوانهيو19120

سيما مع رسمة على شكل راس 19122
دجاجة او ديك 

شركة السيما لتجارة الدواجن

شركة ناد كير الصناعية التجارية لاحذيةناد كير19130
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الشركة الفلسطينية للزراعة 19132
العضوية كواب

الشركة الفلسطينية للزراعة العضوية

شركة اس. او. سي. للتجميلجيليكس19134

شركة اس. او. سي. للتجميلافينور19135

سامي صبري احمد النتشةهانجر19136

شركة أي ستور كمبيوتر ش.ذ.م.م.اي ستور مع رسمة19137

شركة أي ستور كمبيوتر ش.ذ.م.م.اي ستور مع رسمة19138

علي عمر محمد ابوطيوندي فيسبيو19142

علي عمر محمد ابوطيونييسر19143

شركة ناد كير الصناعية التجارية لاحذيةناد كير19146

حنا يوسف جورج طعمةبيوتيكانا 19151

بيتوتي مع رسمة على شكل بيت 19153
او كوخ

شركة الثمار للمنتجات النباتية والحيوانية

شركة اس. او. سي. للتجميلتو مي19157

شركة اس. او. سي. للتجميلتو مي19159

جانسن ساينسز ايرلندا يو سيأوليسيو19170

جونسون اند جونسونبروميناد19174

جونسون اند جونسونموتيفيست19175

شركة الحج حمد اخوانتام تام 19177

شركة بوست شوب ش.م.م.فيا اناناس19181

شركة بوست شوب ش.م.م.ميثود مينكيور19182

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )نيسان موتور كو. ليمتد(داتسون مع رسمة19189

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )نيسان موتور كو. ليمتد(داتسون19190

اتاك فارما كوزمتكس اي . اساتاك كوزمتكس19196

جانسن ساينسز ايرلندا يو سيسييلو19198

جونسون اند جونسونساليسنت19203

روثمانز اوف بول مول لميتد.روثمانز - شعار19205

جونسون اند جونسونسيسا19208

شركة وايتورز للصناعات الغذائيةتروبا19212

إنتيل كوربوريشنألترابووك19213

شركة شخشير وشركاه للطباعة والنشر والتوزيعبي بوست19214

شركة شخشير وشركاه للطباعة والنشر والتوزيعجي ستون جينز وير19215

شركة شخشير وشركاه للطباعة والنشر والتوزيعاكس كيو باي اكسلنس19216
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دريم كومفورت مع رسمة على 19218
شكل قدم

شركة دريم كمفورت لصناعة وتجارة االحذية - مساهمة خصوصية 
محدودة

شركة قطر للوقود )وقود(وقود مع رسمة19227

شركة وقود الدوليةوقود الدولية مع رسمة19228

شركة ستارز المضيئة للكمبيوتر والتسويقاكسويل19236

شركة ستارز المضيئة للكمبيوتر والتسويقليون مع رسمة رأس أسد19237

شركة اس او سي للتجميلماي واي19238

تشاينا فيرست أوتوموبايل جروب كورب1 + رسمة19239

تشاينا فيرست أوتوموبايل جروب كورب1 + رسمة19240

نينغبو دونلي ترانزميشن إكويبمنت كو.، لميتد.دونلي19243

شانغهاي شيميزو هاوسويرز مانيوفاكتشرينغ كو ., ليمتدشيميزو19247

شركة الموزعون العرب التجاريةماي دوت19248

اية دي سي مع رسمة على شكل 19249
كرة ارضية

شركة الموزعون العرب التجارية

شركة اس او سي للتجميلباستل19251

جانسن ساينسز ايرلندا يو سيغاليكسوس19253

جانسن ساينسز ايرلندا يو سيبروميستو19257

عمر محمد عمر ابو غنام اور فيزت تو ذا هولي الند 19260

 جيت جت أئير اير مع رسمة على 19263
شكل شخص

قاهر ياسر شريد شريد

سلجين كوربوريشنإيمنوفيد19264

شركة الجزيرة لأطفالصاح الدين 19266

شركة الجزيرة لأطفالصاح الدين 19267

شركة الجزيرة لأطفالصاح الدين 19268

شركة الجزيرة لأطفالصاح الدين 19269

شركة الجزيرة لأطفالصاح الدين 19270

شركة الجزيرة لأطفالصاح الدين 19271

شركة الجزيرة لأطفالصاح الدين 19272

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19273

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19274

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19275

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19276

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19277

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19278
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شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19279

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19280

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19281

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19282

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19283

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19284

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19285

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19286

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19287

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19288

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19289

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19290

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19291

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19292

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19293

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19294

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19295

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19296

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19297

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19298

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19299

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19300

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19301

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19302

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19303

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19304

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19305

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19306

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فارس19307

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19308

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19309

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19310

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19311

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19312
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شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19313

شركة الجزيرة لأطفالرسمة فتاة19314

شركة الجزيرة لأطفالرسمة لصورة كهل19315

شركة الجزيرة لأطفالرسمة لصورة كهل19316

شركة الجزيرة لأطفالرسمة لصورة كهل19317

شركة الجزيرة لأطفالرسمة لصورة كهل19318

شركة الجزيرة لأطفالرسمة لصورة كهل19319

شركة الجزيرة لأطفالرسمة لصورة كهل19320

رسمة لصورة على شكل شخص 19321
كهل

شركة الجزيرة لأطفال

شركة الغد لاستيراد والتصديرسلك19348

شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والشرابالزهراء مع رسمة19349

شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والشرابالزهراء مع رسمة19350

شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية والشرابالزهراء مع رسمة19351

شركة ناصرورامي للصناعة والتجارةاحا19353

بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتدتشارجد19359

اكسيوم تيليكوم )ش.ذ.م.م.(بي مع رسمة19362

اكسيوم تيليكوم )ش.ذ.م.م.(بي مع رسمة19363

اكسيوم تيليكوم )ش.ذ.م.م.(بي مع رسمة19364

شركة المنتهى لاستيراد والتصدير مساهمة خصوصيةالعنبر19365

هيثم محمود محمد حمادةكريستال 19366

هيثم محمود محمد حمادةكريستال 19367

هيثم محمود محمد حمادةكريستال 19370

الليماند فارما انترناشونال ايه جياموبرون19371

أسترا زينيكا آ بيأكسانوم19379

أسترا زينيكا آ بيرسمة قلب بشكل خاص19380

أسترا زينيكا آ بيأسبكسا19381

كين كسين دا )مكتوبة بأحرف 19382
التينية وصينية(

شينزهين كينكسيندا تيكنولوجي كو.، ال تي دي.

يونيكوسام بي ثري 19383

يونيكوساو اي 19384

شركة األخوين للديكور العادية العامةفي جي بي19386

حرف شين باللغة العبرية مع 19387
رسمة على شكل مربعات

شركة األخوين للديكور العادية العامة
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نيروخ للتجارة واالستثماركينج مع رسمة على شكل تاج19398

حربي عبد الفتاح حامد لداوينوتا جينز 19399

شركة محمود التلهوني وشريكتهفوجا ومو باي موستاش19417

شركة محمود التلهوني وشريكتهبيس بي أي اس اس إي19418

شركة محمود التلهوني وشريكتهجيوفاني جنتيل19419

شركة مطاعم بشكه للوجبات السريعةشاورما بشكه19420

شركة مطاعم ومقاهي كاستيلومساهمة خصوصية محدودةكاستيلو 19422

شركة ميانو التجاريةدينيمو 19429

شركة ميانو التجاريةريفر سول 19430

شركة ميانو التجاريةريد مارك19431

شركة ميانو التجاريةليزر19432

شركة بيوتي اليف لاستثمارحاوة االرزة19437

تيراسايكل, انك.تيراسايكل مع رسمة19477

الغرير لأغذية )ش.ذ.م.م(جنان19479

الغرير لأغذية )ش.ذ.م.م(جنان19480

شركة ماسة لاعان والتسويقجريدة عرض وطلب 19481

جونسون اند جونسونأواكن19486

جونسون اند جونسونإندالج اندلوج انديلوج19487

جونسون اند جونسونإماجين19488

جونسون اند جونسونريفايف19489

رسمة على شكل دائرة داخل 19495
مستطيل بللون االحمر

بريتش أميريكان توباكو )براندز( اينك.

نوفارتيس أي جيراسياملو اتش سي تي19502

بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتدسوالو ديفيس19510

بيكيو فوتون موتور كو ، ليميتدليف ديفيس19514

زياد عبد اللطيف محمود أسعدرايا19518

جونسون اند جونسونفياستا19522

سيلغيني كوربوريشنإيمنوفيد19531

شركة االداء لاعان والتوزيع والنشرعرض و طلب 19532

ايمن علي حسين ابو خرطبيلالنهر الخالد19533

فورته امبرينديمينتوس اي بارتيسيباكوس ال تي دي ايه.تاتويبي19541

شركة مجموعة الفيصلية القابضة )مساهمة مقفلة(الصافي 19550

شركة مجموعة الفيصلية القابضة )مساهمة مقفلة(صافي 19551

شركة مجموعة الفيصلية القابضة )مساهمة مقفلة(الصافي 19552
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شركة مجموعة الفيصلية القابضة )مساهمة مقفلة(الصافي 19553

شركة مجموعة الفيصلية القابضة )مساهمة مقفلة(الصافي 19554

شركة مجموعة الفيصلية القابضة )مساهمة مقفلة(الصافي 19558

شركة مجموعة الفيصلية القابضة )مساهمة مقفلة(الصافي 19559

شركة مودرن شوز الصناعية التجاريةديكو19563

شركة العدي االستثماريةكابريول19564

شركة العدي االستثماريةكابريول19565

روبنسونز سوفت درينكس لميتدفروت شوت19567

روبنسونز سوفت درينكس لميتدروبنسونز19568

بريتفيك سوفت درينكس لميتدجيه2او19569

شركة ام بي جي انتيرناشونال براندز جي ام بي اتشايفيكت19582

شركة ام بي جي انتيرناشونال براندز جي ام بي اتشايفيكت19583

شركة الوادي لاستيراد والتصديرجنة التمور19587

شركة بيوتي اليف لاستثماربي 12 سبري19595

شيفت 2 إن 1 أند كولور أرو 19597
ديفايس

فيليب موريس براندس سارل

زد دبليو اية زد دبليو على شكل 19605
شعار او رسمة شكل

محمد جواد عبد المعطي احمد عرفة

اية زد دبليو على شكل شعار او 19606
رسمة شكل

محمد جواد عبد المعطي احمد عرفة

دونغغوان كراون شين بايبي أبليانسيز كو.، ليمتديو أند مي19607

دونغغوان كراون شين بايبي أبليانسيز كو.، ليمتديو أند مي19608

سيتي كافيه )مع رسمة فنجان 19609
بداخله قهوة عليها مبيض(

السيد بال محمد الحموي

السيد بال محمد الحمويسيتي كرايمر19610

السيد بال محمد الحمويسيتي شوكوليت19611

سيتي كافيه )مع رسمه فنجان 19612
بداخله قهوة سوداء(

السيد بال محمد الحموي

سيتي كافيه )مع رسمه فنجان 19613
بداخله قهوة لها رغوة (

السيد بال محمد الحموي

سانوفياكتيف غارد19616

سانوفيبالماديرم19617

سانوفيبالماديرم19618

سانوفياكتيف-غارد بالماديرم مع رسمة19619

سانوفياكتيف-غارد بالماديرم مع رسمة19620
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اتش هولي الند صن مع رسمة على 19660
شكل شمس

شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائرفياديلفيا19661

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائرريم19662

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائرتوب 1966320

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائرجولد ستار 19664

شركة العراب للمستحضرات الطبيعيةالعراب19666

جونسون اند جونسونسوفت اند فرش انسباير19667

جونسون اند جونسونسوفت اند فرش انويند19668

إحسان رباح حسن هريشمطاعم شيكاغو تشيز ستيك 19671

احمد محمد يوسف دبعينور19672

شركة اس. او. سي. للتجميلراي ويل19679

شركة آرت تكنولوجيز لخدمات األعمالبال . ايرث19693

إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . اوريباي19708

إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . اواوزون19709

إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . اواكس ال ايس19710

إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . اواكس ال ايس اينرجي19711

إكس إل إنيرجي ماركتنج اس بي. زد او . اوتابو19713

شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار) زد هاوس هولد ، لوجو(19719

شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار)حرف زد & لوجو(19720

شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار) زد & لوجو(19721

شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار) زاهرية ديبارتمن ستور ، لوجو(19722

شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار) زد كيدز، زاهرية فو كيدز & لوجو(19723

شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار) زد كيدز، زاهرية فو كيدز & لوجو(19724

انور جودي ابو ارميلةدولفين 19728

انور جودي ابو ارميلةسكوتر19729

ميراج مع رسمة حرف أم بشكل 19734
خاص داخل دائرة

تيسير عبد السميع عبد الجبار ابو داوود

شركة ميانوا التجاريةبي . ويندون بي دبليو19736

شركة ميانوا التجاريةجي . بوكس19737

شاكر جروب فور شوكوالت مع 19739
رسمة على شكل حرف اس 

شركة الشاكر للصناعات الغذائية

شركة فتليست التجارية للحياكة والنسيجفامنجو مع رسمة19741

سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه.فيراغامو19743
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سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه.فيراغامو19744

سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه.سالفاتور فيراغامو19747

سالفاتور فيراغامو اس.بي.ايه.سالفاتور فيراغامو19748

براندبرو اس .ايهميكس هارد ليمونيد مع رسمة19767

برانديرو إس.إيهميكس هارد ليمونيد مع رسمة19768

شركة الشرق االوسط لمواد التجميل المساهمة المحدودةليدي مجك ماجيك19773

شادي سليمان سميح ملحيسكازيت 19776

شركة اإلتصاالت الفلسطينيةصن بيرد& مع رسمة19779

بوبي BOBI( أعاها كلمة )نحلة 19790
nahla

نحله كوربوريشن ليمتد

شركة روان لصناعة الورق الصحيمناديل رويال 19811

شركة روان لصناعة الورق الصحيمناديل كاتي كات19812

شركة روان لصناعة الورق الصحيمناديل سوليتير19813

شركة روان لصناعة الورق الصحيستايل 19815

شركة روان لصناعة الورق الصحيدريم19816

شركة السماح المحدودة المسؤوليةالسماح19818

غسان الطاهر بن جدوالميادين19821

غسان الطاهر بن جدوالميادين19825

غسان الطاهر بن جدوالميادين19827

هونغيونهونغهي توباكو)غروب(كو.، ليمتد / شركة ذات مسؤلية وين مع رسمة فيلين وكرة ارضية19840
محدودة منظمة وقائمة بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية

برينكار انترناشيونال, انك.تشيليز مع رسمة19842

سوبريم بروتين, ال ال سي.19843

محمد وضاح زكريا عرفاتاي تي جروب19847

شركة الهدف الدولية لاستيراد والصناعة ذ.م.م )شركة رامي الصاحب ار زد مع رسمة19879
وشريكه(

شركة الهدف الدولية لاستيراد والصناعة ذ.م.م )شركة رامي الصاحب ار زد مع رسمة19880
وشريكه(

شركة االبداع الفلسطيني لاستثمارفكرة19891

شركة مرسال للتوزيع والخدمات اللوجستيةالو صيانة19892

سلجين كوربوريشنفيدازا19904

فيف هيلثكير يو كيه لميتدتريومك19906

فيف هيلثكير يو كيه لميتددازراي19907

فيف هيلثكير يو كيه لميتدتريافيو19910

شركة ميرك شارب ودومجاكورين19911
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شركة نوفارتس فارما ايه جيرافينار19914

شركة ميرك شارب ودومجوفيكور19915

شركة هيلين للكيماويات العادية العامةفريش19917

ايتون كوربوريشنايتون19919

ايتون كوربوريشنايتون مع رسمة19920

شركة كانبي لاستثماربلند ا ميد19934

شركة كانبي لاستثمارروك ستار مع رسمة نجمة19935

شركة كانبي لاستثمارروك ستار مع رسمة نجمة19936

غلوب مد مع رسمة ماسة باأللوان 19940
المصاحبة جلوب

غلوب مد ليمتد

غلوب مد مع رسمة ماسة باأللوان 19941
المصاحبة

غلوب مد ليمتد

غلوب مد مع رسمة ماسة باأللوان 19942
المصاحبة

غلوب مد ليمتد

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة19943

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة19944

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة19945

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة19946

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة19947

رد بول جي ام بي اتشرد بول مع رسمة19948

اس كي لوبريكانتس كو., ال تي دي.يوبيس19949

أستيا فارما يوروب بي.في.ديفيكلير19951

أستيا فارما يوروب بي.في.ديفيكلير19952

أستيا فارما يوروب بي.في.ديفيكلير19953

شركة صالح خلف واوالده للعطارة والبهاراتاس كي مع رسمة 19972

بيتس اليكترونيكس, ال ال سياكزاكيتيف19973

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه )عجان وإخوانه(.بايونير19983

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه )عجان وإخوانه(.رينيه19984

حمزة محمود محمد حمادةبرنس فوود او برينس فوود19990

محمد موسى محمد فايز النتشةايجر19993

محمد موسى محمد فايز النتشةايجر19994

محمد موسى محمد فايز النتشةايجر19996

محمد موسى محمد فايز النتشةايجر19997

رسمة شعار ديفيكلير على شكل 19998
اسهم

أستيا فارما يوروب بي.في.
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أستيا فارما يوروب بي.في.شعار ديفيكلير على شكل اسهم 19999

رسمة شعار ديفيكلير على شكل 20000
اسهم

أستيا فارما يوروب بي.في.

شركة روان لصناعة الورق الصحيمونتي20004

حرف اف 30 مع رسمة على شكل 20005
اسهم

فضل نظمي حنفي أبو شامة

عقيد الشاورما مع رسمة على شكل 20008
طباخ وسنبلتين

محمود فهدسعد سيف

محمود ابراهيم امطيرنوفو20009

تاكو بل كوربوريشنثينك أوت سايد ثو بن20015

تاكو بل كوربوريشنثينك أوت سايد ثو بن20016

تاكو بل كوربوريشنثينك أوت سايد ثو بن20017

تاكو بل كوربوريشنثينك أوت سايد ثو بن20018

تاكو بل كوربوريشنثينك أوت سايد ثو بن - شعار20019

تاكو بل كوربوريشنثينك أوت سايد ثو بن - شعار20020

تاكو بل كوربوريشنثينك أوت سايد ثو بن - شعار20021

تاكو بل كوربوريشنثينك أوت سايد ثو بن - شعار20022

جهاد عبد الوهاب علي بريكفلونا20043

شركة ريم للمياه المعدنية الطبيعية ش.م.ل.سباركي20046

شركة اليك لاتصال والدعاية واالعاناليك20052

شركة اليك لاتصال والدعاية واالعاناليك20053

شركة نور انترناشونال للخدمات التجاريةنور اترناشونال20054

الشركة االلفية لاستثمارفالكون 20124

الشركة االلفية لاستثمارفالكون 20125

الشركة االلفية لاستثمارلمسة20127

شركة كانبي لاستثماراكستال20138

شركة كانبي لاستثمارزكيش وبالعبري مع رسمة20140

شركة كانبي لاستثماربروتين 2014121

جهاد عبد الوهاب علي بريكجولديكس20150

جهاد عبد الوهاب علي بريكسبايس 20151

جهاد عبد الوهاب علي بريكفيراري20152

جهاد عبد الوهاب علي بريكبيرفكت مع رسمة ورود 20153

جهاد عبد الوهاب علي بريكمونتي20154

شركة مطاعم الكرم العربي ذ.م.مشاورما الكرم العربي20170
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بريتش أميريكان توباكو )براندز( اينك.شعار رسمة شكل20174

بريتش أميريكان توباكو )براندز( اينك.شعار رسمة شكل مستطيل20175

هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي ايشعار تشوارتسكوف من بيرفيكت20176

شعار تشوارتسكوف بيرفيكت 20178
موس مع رسمة رأس شخص

هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي اي

هينكل أي جي اند كو. كيه جي أي ايتشوارتزكوف20188

شركة جولف مولر المحدودة المسؤوليةجولف مولر مع رسمة20192

بلكبس بالجيبس مع رسمة سهم 20197
وكرة ارضية

الشركة الفلسطينية للماحة االرضية

بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتدأورت20198

ستاريوز توباكو انكوايلد مينيت 20214

ستاريوز توباكو انكوايلدبري مينت 20218

ستاريوز توباكو انكفوزي ليمونايد 20219

ستاريوز توباكو انكفوزي نافيل 20220

ستاريوز توباكو انكفروت سنسيشين 20221

ستاريوز توباكو انكهوني بيري 20222

ستاريوز توباكو انكابلي امريكانو 20225

ستاريوز توباكو انكرويال كرب 20226

الشركة السداسية المتخصصة للوازم ومعدات الخياطةجك لوك20233

شركة بالستاين للتوكيات العالمية للسياحة والطيرانبي جي ار مع رسمة20246

حامد عبد الشكور موسى صغيرنيو رد فلور20273

شركة السبع انترناشيونال التجاريةاكريكيري 20281

شركة السبع انترناشيونال التجاريةسابي 20282

شركة المشربية للتجارةسناكس مع رسمة بشكل خاص20285

زد اس مع رسمة شركة زلوم 20287
والسعيد تك لصناعة االسفن

شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات

شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشاتجلوري20290

شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشاتسعيد ماترس20292

شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشاتزد اس مودرن ماترس20294

شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشاتراحه20296

شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشاتشمشون20299

شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشاتيمامة 20300

نانهاي ليهاواليكتريك ويركس كو.، ليمتد،أساكي20301

شركة ميدل ايست النظمة المعلومات عادية عامةفلسطين مول مع رسمة20316
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شركة ميدل ايست النظمة المعلومات عادية عامةفلسطين مول مع رسمة20317

ذا لينوكس فاونديشنرسمة جني20318

ذا لينوكس فاونديشنرسمة جني20319

اسام نبيه يوسف عبد الكريمبازل ديزاين 20322

ماعب واهداف مع رسمة على 20327
شكل كرة قدم

شركة ماعب واهداف للرياضة

شركة ريما للورق الصحيدينا 2033018

شركة ريما للورق الصحيريما اكسترا سوفت20353

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20365

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20366

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20367

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20368

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20369

ماستر مع رسمة على شكل قفل 20370
باب او زرفيل 

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية

تمرة مع رسمة نخلتين ورمحي 20371
وخوري

شركة تمرة لاستيراد والتصدير

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20372

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20373

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20374

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20375

شركة ايتالي فتنجز الصناعية التجارية20376

شركة شخشير وشركاه للطباعة والنشر والتوزيعمشكاة مع رسمة 20406

اتي ماي هيرت انك. )كاليفورنيا كوربوريشن(ليدي غاغا فيم20414

شركة البينار للتجارة العامةفروتي فروتي20431

شركة البينار للتجارة العامةبينار بودين بالفانيل20432

شركة البينار للتجارة العامةبينار بودين بالشوكاتة20433

شركة البينار للتجارة العامةشمينيت البينار20434

شركة الزهراء الجميلة للتسويقمعسل الواحة الخضراء 20437

راية لإلعام والنشر المساهمة الخصوصية المحدودةراية إف إم و لوجو20447

راية لإلعام والنشر المساهمة الخصوصية المحدودةراية لإلعام والنشر و لوجو20448

راية لإلعام والنشر المساهمة الخصوصية المحدودةراية لإلعام والنشر و لوجو20449

راية لإلعام والنشر المساهمة الخصوصية المحدودةراية إف إم و لوجو20450

د.ماجد مرتضى علي نيروخاس .تي.ار.ان.سي مع رسمة 20458
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فواد حسن مصطفى زيدفرامتكو20461

بيواليانس فارماسيتافير20462

اونكسيوسيتافيغ20463

بيواليانس فارماالبيرياد20464

ابراهيم عبد الفتاح سالم بوزيةوايتكس مع رسمه 20468

وايتكس مع رسمه فقاعات بااللوان 20469
نيلي واصفر واخضر 

ابراهيم عبد الفتاح سالم بوزية

شركة سوبر تك التجارية العادية العامةبرايتك بريتش20476

نضال بكر حسن صراويرشكي ريشكي20477

اكتسيونيرنو بروجيستفو بولغارتاباك هولدينغبرستيج مع رسمة20488

كاتربيار )ان اي( لميتد.اف جي ويلسون20500

الجمعية الفلسطينية لأيتام ) 20501
اياف ( 

الجمعية الفلسطينية لأيتام ) اياف (

بسام رشدي موسى زغير ومحمد بسام رشدي زغيرافريست مع رسمة20503

بسام رشدي موسى زغير ومحمد بسام رشدي زغيرافريست مع رسمة20505

شركة الحجاز للشوكوالتهالحجاز 20520

إياد محمد دياب شاكر قدسيمس كرنفال مع وردة20523

شركة كرمز للحلويات االمريكيةكرامبس على شكل رسمة20524

سمير بسام )محمد سعيد( شيخ ياسين20526

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتعمل أيضا باسم نيسان موتور شفت_20533
كو.، ليمتد(

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتعمل أيضا باسم نيسان موتور شفت_20534
كو.، ليمتد(

شركة معا لا نتاج الفني والدعاية واال عام معا سوق 20546

رائد عبد موسى الغفريجليل20547

جمال سرحان سالم أبو رميلةسلفر الين شوز20548

جمال سرحان سالم أبو رميلةاس.الين.اس20551

محمد عدنان عبدالكريم مشنيبلو ويفز20552

تالبا كونتينت بي. في.ذو فويس أوف أرايبيا20558

هيثم محمد سعود رجبيسوبر20559

شركة ميدل ايست النظمة المعلومات عادية عامةها مول مع رسمة20564

شركة عالم التبغ ش.ذ.م.م.كينجدوم20587

ظافر عبد المعطي اسعد ابو عمرسارا كير20588

ملك التمور مع رسمة تمور وشجر 20590
النخيل 

غالب احمد محمود جنادية
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ملك التمور مع رسمة تمور وشجر 20591
نخيل 

غالب احمد محمود جنادية

ملك التمور مع صورة تمور حب و 20592
نخيل

غالب احمد محمود جنادية

شركة الشاكر للصناعات الغذائيةجولديز20595

فيليب موريس براندس سارلكارات20596

شركة المهدي للحوم ومخلفات المسالخبيو ديزل فلسطين20599

شركة ابومسعود للتعبئة والتغليفابو مسعود20604

شركة جرين النظمة التكنولوجياثيرما كيو20606

إكس إل إنيرجي إنترناشونال كوربوريشين.اكس-سبورت20607

إكس إل إنيرجي إنترناشونال كوربوريشين.اكس-جوس20608

إكس إل إنيرجي إنترناشونال كوربوريشين.اكس-ديتوكس20609

إكس إل إنيرجي إنترناشونال كوربوريشين.اكس-فيتامن20610

مايكروسوفت كوربوريشنسكايب20611

مايكروسوفت كوربوريشنسكايب20612

مايكروسوفت كوربوريشنسكايب20613

مايكروسوفت كوربوريشنسكايب20614

مايكروسوفت كوربوريشنسكايب20615

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.سوغود مع رسمة شخص كنتاكي 20623

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.سوغود مع رسمة كنتاكي20624

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.سوغود مع رسمة شخص كنتاكي 20625

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.سوغود مع رسمة شخص كنتاكي 20626

ايني اس. بي. ايهإني أي سيغما20630

شركة بيور نيتشر للتسويق واإلستثمارفيتا بيبي و لوجو20634

عصام رفيق علي مقداديبن المقدادي ع رسمة 20638

تكنيكال كميكال كومبانيبرومير مع شعار20640

نابلس في القلب مع رسمة راس 20646
قلب 

حسن “محمد سعيد” “محمد حسن” قمحية

 مير مع رسمة على شكل دائرة 20647
بشكل بيضوي 

شركة زلومكولاستيراد والتصدير التجارية المحدودة

مير مع رسمة على شكل دائرة 20648
بشكل بيضوي 

شركة زلومكولاستيراد والتصدير التجارية المحدودة

مير مع رسمة على شكل دائرة 20649
بشكل بيضوي 

شركة زلومكولاستيراد والتصدير التجارية المحدودة

رضوان راضي عبد القادر عرفاتبانوراما20652
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دونغوان يشيون غروب كومباني ليمتديشيون20654

شركة مزايا لاستثمارليدرز20657

شركة البلقان الصناعية ذ.م.م.أغريكالتشار بالقان كواليتي فود20662

شركة البلقان الصناعية ذ.م.م.أغريكالتشار بالقان كواليتي فود20663

جونسون اند جونسونبيوروفيكس20667

جونسون اند جونسونبيورنكسا20668

جونسون اند جونسونبيلورا20669

جونسون اند جونسونريلتونا20670

اللجنة االولمبية القطريةسبورت فور اليف20676

اللجنة االولمبية القطريةسبورت فور اليف20677

اللجنة االولمبية القطريةسبورت فور اليف20678

اللجنة االولمبية القطريةسبورت فور اليف20679

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائرفارس20681

شركة المفيد للتجارة واالستيراد نايس مع رسمة علبة كوال20735

جونسون اند جونسونبيرسيست20738

جونسون اند جونسونساستريل20739

جونسون اند جونسونبيلور20740

جونسون اند جونسوننيوافا20741

كادبوري يو كيه لميتدجويفيل مع صورة20742

كادبوري يو كيه لميتدميد إن جويفيل20743

شركة هيلين للكيماويات العادية العامةاكتف مع رسمة20744

شركة هيلين للكيماويات العادية العامةغولدي جولدي20745

شركة سوبر تك التجارية العادية العامةتارجت20749

شركة سوبر تك التجارية العادية العامةتارجت20750

شركة سوبر تك التجارية العادية العامةتارجت20751

شركة سوبر تك التجارية العادية العامةتارجت20752

الشركة الفلسطينية االردنية الكويتية المتحدة لإلعان والنشر والتوزيع جو ماجازين20780
م.خ.م

الشركة الفلسطينية االردنية الكويتية المتحدة لإلعان والنشر والتوزيع جو ماجازين20781
م.خ.م

الشركة الفلسطينية االردنية الكويتية المتحدة لإلعان والنشر والتوزيع جوس.كو20782
م.خ.م

الشركة الفلسطينية االردنية الكويتية المتحدة لإلعان والنشر والتوزيع جوس.كو20783
م.خ.م
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الشركة الفلسطينية االردنية الكويتية المتحدة لإلعان والنشر والتوزيع تورك20784
م.خ.م

الشركة الفلسطينية االردنية الكويتية المتحدة لإلعان والنشر والتوزيع تورك20785
م.خ.م

زيدان شاكر عبد الفتاح نتشهالنتشة مع رسمة ثاث نجوم 20792

موسى محمود محمد شويكيواو20793

جي . اس . اس . توباكو لتدمانشيستر 20795

شركة محمد وسمير نصر واخوانهم )مؤسسة جوهرة القدس التجارية (الفورو20796

شركة حسونة النسر الصناعية التجاريةالنسر مع رسمة نسر20805

شركة المسلماني 2 للتسويقمسلماني هوم اند كوك20836

شركة المسلماني 2 للتسويقمسلماني هوم 20837

)إل آند إم بلو كولور ليبل ويذ ليون 20845
كريست )3.0 ديال

فيليب موريس بروداكتس اس. ايه

)إل آند إم بي/دبليو ليبل ويذ ليون 20846
كريست )3.0 ديال 

فيليب موريس بروداكتس اس. ايه

)إل آند إم ريد كولور ليبل ويذ ليون 20848
كريست )3.0 ديال

فيليب موريس بروداكتس اس. ايه

)إل آند إم غرين كولور ليبل ويذ 20849
ليون كريست )3.0 ديا

فيليب موريس بروداكتس اس. ايه

شركة روان لصناعة الورق الصحيفيندو20853

شركة روان لصناعة الورق الصحيموف20854

شركة روان لصناعة الورق الصحيجاردن سيتي20855

شركة روان لصناعة الورق الصحيلوتس20856

حسن “محمد سعيد” “محمد حسن” قمحيةاني نابلسي20858

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20870

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20871

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20872

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20873

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20874

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20875

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20876

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20877

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنبن 10 اومنيفارس مع رسمة20878

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةيلو ميديا20882

يلوللدعاية واالعان المساهمة الخصوصية المحدودةيلو ميديا20883
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مراد نبيل عايش عباداوستن20888

حاتم حسين عبد اللطيف شهابلغويات مع رسمة20889

جمعية رامين التعاونية لتنمية الثروة الحيوانيهساله20890

أريكان إيتهاالت ساعات ساناي في ديس تيكاريت ليمتد سركتيكوانتم20893

جونسون اند جونسوننيوافا20895

جونسون اند جونسونأيوفيل20896

جونسون اند جونسونأيبورا20897

جونسون اند جونسونفيفور20898

جونسون اند جونسونيوبورا20899

جونسون اند جونسونيونكسا20901

جونسون اند جونسونتروفي20902

جمعية كفر راعي التعاونية الزراعية م . مخيرات األرض20903

جمعية كفر_اللبد_التعاونية للزراعة المرويةنقاء الطبيعة20911

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.سمارت تشويس شعار20912

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.سمارت تشويس شعار20913

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.سمارت تشويس شعار20914

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.تيستي بونس20915

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.تيستي بونس20916

كنتاكي فرايد تشيكن انترناشونال هولدينغز أل أل سي.تيستي بونس20917

كادبوري يو كيه لميتدكادبوري ديري ميلك كراميل20923

سامسونغ إلكترونيكس كو.، ليمتدتشوت واو سمارت كاميرا20941

شركة الساطين لصناعة وتعبئة المعسلمعسل النخبة20946

فيليب موريس براندس سارلبارليمنت توباز20949

فيليب موريس براندس سارلبارليمنت ايه كت أباف20950

فيليب موريس براندس سارلبارليمنت يور وورد، يور رولز20951

شركة آي سيستمز للتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية آي سيس20952
المحدودة

شركة آي سيستمز للتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية آي سيس20953
المحدودة

شركة آي سيستمز للتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية آي سيستمز20954
المحدودة

شركة آي سيستمز للتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية آي سيستمز20955
المحدودة

إنتيل كوربوريشنإنتيل إكسيون بي أتش آي20969

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.يور لف يور فيوتشر20973
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سويفا باللون األزرق و األخضر 20985
واألصفر

الشركة المتحدة للسكر

شركة الليث لانماءديمة20997

نايكوفنتشرز لميتدفوك20998

نايكوفنتشرز لميتدفوك20999

نايكوفنتشرز لميتدفوك21000

محمد خالد محمد عليانالغد21003

محمد خالد محمد عليانالغد21004

خالد حسين شتيويهايز21009

شركة معارض الصباحجاالري21019

شركة معارض الصباحباغوتي21020

شركة معارض الصباحايفور21021

سينجنتا بارتيسيبيشنز أي جيريفوس21031

سينجنتا بارتيسيبيشنز أي جيفوليو21032

شركة نوفارتس فارما ايه جيميكاتروس21034

شركة نوفارتس فارما ايه جيمكينيست21035

شركة نوفارتس فارما ايه جيليميكترو21036

غاكسو سميثكاين ال ال سيبيمتارغا21037

شركة سلفر ستون لالبسة والتجارة الدوليةسلفر ستونز مع رسمة21048

ريد بول جي أم بي أتشريد بول مع رسمة21056

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماويةافيفا 21057

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماويةفيفا21058

شركة برهم واوالدة للمنظفات والتجاره العامةفـ 2106010

شركة هولي الند صن للنجارة واالستثمارات السياحية المساهمة نييم21064
الخصوصية

شركة شاور لالبسة الداخليةمس بيوتي21072

بي.جي. ثجونوستان اي اتش افبي جي مع رسمة21073

كريسنت غلوبال ليمتدكريسنت غلوبال21074

فيليب موريس براندس سارلبارليمنت سافّير21078

ريد بول جي أم بي أتشريد بول مع رسمة21082

ريد بول جي أم بي أتشريد بول مع رسمة21083

ريد بول جي أم بي أتشجيفز يو وينجز21084

شركة باريس لالبسة الجاهزةسويت برنسيز21087

دبليو ام. ريغلي جيه ار. كومبانيإيت درينك تشو مع شعار21088
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شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية المساهمة ك.ويف21092
الخصوصية

شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية المساهمة ك.ستايل21093
الخصوصية

شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية المساهمة ك.بلوند21094
الخصوصية

شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية المساهمة الك.2 الك تو 21095
الخصوصية

شركة مجموعة فنون التجاريةفنون21097

حمدي عبد الرزاق رافت اشتي تميميفاي فوت21100

شركة اس او سي للتجميلصورة21101

شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصيةابو رشيد مع رسمة21102

شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصيةألكرمل21103

بسام رشدي موسى زغير ومحمد بسام رشدي زغيرافريست21104

شركة هيلين للكيماويات العادية العامةديتو كلين21105

بيير فابره ديرمو- كوزميتيكبيبتيدوكسيل21117

بيير فابره ديرمو- كوزميتيكبيبتيدوكسيل21118

بيير فابره ديرمو- كوزميتيكبيبتيدوكسيل21119

احمد عمر محمد أبو رعدمس بيوتي21122

نايكوفنتشرز لميتدكوجو21130

نايكوفنتشرز لميتدكوجو21131

نايكوفنتشرز لميتدكوجو21132

شركة االطعمة الراقيةريفكو مع رسمة21134

شركة االطعمة الراقيةبيست ميكس مع رسمة21135

شركة المناعي للضيافة ذ.م.م.بوبكورن جيرل21146

شركة جنات اوغلو لاستيراد 21148
والتصدير

شركة جنات اوغلوالستيراد وتصدير المابس

شركة جنات اوغلوالستيراد وتصدير المابسجنات اوغلو21149

شركة جنات اوغلوالستيراد وتصدير المابسسيريكان21150

شركة جنات اوغلوالستيراد وتصدير المابسسي ان تي21151

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماويةسنو21155

عادل قويدر ابراهيم صبيحاتقناديل21156

احمد محمود احمد المهديالنا21165

شركة رال التجارية االستثمارية المساهمة الخصوصيةجولد فيجن21172

شركة رال التجارية االستثمارية المساهمة الخصوصيةجولد فيجن21173
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شركة رال التجارية االستثمارية المساهمة الخصوصيةجولد فيجن21174

محمد فايق احمد صبيحالسهل االخضر21175

شركة االوائل للنشر والطباعةكروم 21180

شركة دمير للمنسوجات, والتجارة الخارجية المحدودةجيوفاني باولو مع رسمة21185

شركة مطاعم طيور الجنة العالمية )مقدادو ( ش.م.ممقدادو مع رسمة21186

الشركة الفلسطينية للخدمات المناخية والبيئية المساهمة الخصوصية بال - بال ويذر بي س 21206
المحدوده

الشركة الفلسطينية للخدمات المناخية والبيئية المساهمة الخصوصية بال - بال ويذر بي س 21209
المحدوده

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةتياس21213

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةفيفاني21214

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةاونيكس21215

عواد عبد المنعم عواد الفطافطة كوكو كوز21216

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةهملت21217

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةداما21219

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةتياس فروتي 21221

شركة عجان بن عبدالعزيز العجان واخوانه )عجان اخوان(السامي21222

شركة عجان بن عبدالعزيز العجان واخوانه )عجان اخوان(السامي21223

شركة البدوي لدباغة وصناعة الجلود وتجارتهاشيتا شوز 21229

شركة سنو لصناعة المواد الكيماويةبي سي بي21234

شركة سنو لصناعة المواد الكيماويةنبال وباللغة العبرية21237

شركة محامص ومكسرات السلماني الحديثةاليف تايم 21248

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةموالن دور21250

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةاراس21251

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةسلوويانكا21252

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةتوب ابا 21253

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةدوما21254

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةسيكه21255

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةمسبس21256

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةالدور 21257

عواد عبد المنعم عواد الفطافطةاف جي21258

صابر حسين وارسي تريدنغ از راني & كومبانيراني كوني21259

دبليو ام. ريغلي جيه ار. كومبانيوينترفرش21262

شركة قطر للبتروكيماويات المحدودةكابكو21266
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شركة قطر للبتروكيماويات المحدودةكابكو21267

شركة قطر للبتروكيماويات المحدودةكابكو21268

شركة قطر للبتروكيماويات المحدودةكابكو21269

شركة قطر للبتروكيماويات المحدودةكابكو21270

شركة قاتوفين المحدودةقاتوفين21271

شركة قاتوفين المحدودةقاتوفين21272

شركة قاتوفين المحدودةقاتوفين21273

شركة قاتوفين المحدودةقاتوفين21274

شركة قاتوفين المحدودةقاتوفين21275

شركة الجمانة لاستثمار والتجارة الدوليةسيفيتال21277

شركة الجمانة لاستثمار والتجارة الدوليةتويا21278

شركة الجمانة لاستثمار والتجارة الدوليةجاردنز21279

كاديواغلو كوزميتيك سانايى في تيجاريت أنونيم شيركيتيرابسودي كوز متكس21281

بسام محمد خضر النتشةكنزا21293

خالد حمدان محمد حمادةمان21294

خالد حمدان محمد حمادةفينوس21295

خالد حمدان محمد حمادةفريند21296

خالد حمدان محمد حمادةكومفورت21297

خالد حمدان محمد حمادةسترونج21298

شركة بلمار الصناعية االستثماريةبرينسيس21300

شركة بلمار الصناعية االستثماريةكامار21301

شركة الجمانة لاستثمار والتجارة الدوليةجوليتو21302

شركة الضيغة لاغذيةالضيعة مع رسمة نخلتين21304

شركة الضيغة لاغذيةالضيعة مع رسمة نخلتين21305

شركة الضيغة لاغذيةالضيعة مع رسمة نخلتين21306

شركة الضيغة لاغذيةالضيعة مع رسمة نخلتين21307

مجدي عبد الحفيظ ابراهيم ابو اسنينةجولد مان21308

حسام عادل موسى قرعاويمجوهرات االخاص القرعاوي 21310

شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة مساهمة خصوصية محدودةميسم مع رسمة21314

بالستاين بيزنيس فوكاس مع 21315
رسمة

مركز سمرقند للتصميم واعمال الديكور

ستاريوز توباكو انكاستاربوز 21323

شركة السعدي الصناعية التجاريةسعدي شيبس21325

شركة السعدي الصناعية التجاريةقرقوش كركوش مع رسمة بطريق21326
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سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.ستيموليرن21327

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.ستيموليرن21328

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.ستيموليرن21330

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.ستيموليرن21331

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.ستيموليرن21332

شركة بيوتي اليف لاستثماربوهلي21338

شركة بيوتي اليف لاستثمارديربي21339

شركة بيوتي اليف لاستثمارسين كوف21340

شركة بيوتي اليف لاستثماربينابل21341

شركة بيوتي اليف لاستثماركيلي21342

سين كوف مع رسمة ذبابة او 21343
حشرة

شركة بيوتي اليف لاستثمار

إس. دي جلوبال )ش.ذ.م.م.(كوفيئول مع رسمة21345

إس. دي جلوبال )ش.ذ.م.م.(كوفيئول مع رسمة21346

شركة النهدي الطبيةالنهدي مع رسمة21382

بابليكيس مع رسمة على شكل 21384
راس اسد

بابليكيس غروب اس ايه

شركة سبكترا للكيماويات والتسويقاوريكس21388

كيدي الند مع رسمة على شكل 21397
تطريز

معهد االزياء والنسيج

فراس فؤاد درويش جرواندونتيلو21401

شركة الريفيرا للمفروشاتريفيرا- شركة الريفيرا للمفروشات21402

شركة الريفيرا للمفروشاتريفيرا- شركة الريفيرا للمفروشات21403

الشركة الذهبية للصناعات الكيماويةجولدن جي سي اي 21404

ميراتو اس.بي.ايه.بون بونز21407

طال فايز فتحي عقادنيــو اباكس مع رسمة 21435

كيرز جي ام بي اتش بليستيفاريك اند كوز ماتكساورجينال بيل مع رسمة جرس21436

 شركة المروج للمياه ايفانوفا21443

فيليب موريس براندس سارلبارليمنت كارات ليبل21444

جونسون اند جونسونإفاديور21452

مطاعم برجر القرن التاسع عشر للوجبات السريعةبيرغر القرن التاسع عشر مع رسمة21480

فوريست البوراتور، إنك.باركيستريل21487

ميرك كي. جي. إيه . إيه.فيتامين بينيفيت مع رسمة21490
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فافور سويت مع رسمة شخص 21491
طباخ

عاء محمود مصباح متعب

ميرك كي. جي. إيه . إيه.فيتامين بينيفيت مع رسمة21492

ميرك كي. جي. إيه . إيه.فيتامين بينيفيت مع رسمة21493

شركة النجار العالمية لاستثماريارا21495

شركة النجار العالمية لاستثمارسوف مع رسمة وزة21496

شركة النجار العالمية لاستثمارميسرا21498

شركة النجار العالمية لاستثماراسيل21499

شركة النجار العالمية لاستثمارتشوغي21500

شركة جنات الصناعية االستثماريةلويس21503

شركةبي اند ار للتسويق واالستثماربيج بن21508

شركة كارفور اكسبرس للمواد الغذائية مساهمة خاصة محدودةرسمة حرف سي 21509

شركة كيربي الكويت للمباني الحديثة )شركة مساهمة مقفلة(كيربي مع رسمة21516

شركة كيربي الكويت للمباني الحديثة )شركة مساهمة مقفلة(كيربي مع رسمة21517

ديفيدوف اند سي اس ايديفيدوف أي دي طتش مع شعار21519

ديفيدوف اند سي اس ايديفيدوف أي دي مع شعار21520

ديفيدوف اند سي اس ايأيدياز أفريداي شعار21521

شركة الزراعون العرب للخدمات الزراعيةتمور بلدنا 21525

شركة األسمدة الفلسطينيةتي . إكس . إل 21526

شركة األسمدة الفلسطينيةكومبوست بلدنا21527

شينزهين شيوبي جوولري كو ال تي ديشوبي جوالري21534

شينزهين شيوبي جوولري كو ال تي ديشوبي جالوري21537

شينزهين شيوبي جوولري كو ال تي ديشوبي جوالري21538

شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتساجيب-رينيو مع رسمة21544

شركة ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتستاغ-عقارات مع رسمة21550

21562uno 1شركة الجنت هوم العادية العامةونو

روثمانز اوف بول مول لميتد.روثمانز سويتش21564

مونستر انيرجي كومبانيمونستر ريهابيتيويت21569

مونستر انيرجي كومبانيمونستر ريهابيتيويت21570

مونستر انيرجي كومبانيمونستر ريهابيتيويت21571

معسل المذهل مع رسمة على 21576
شكل ارجيلة

شركة هاشم الزعبي وشريكه

شركة زمزم للصناعات الباستيكيةحرف زد باالنجليزي مع شعار وتاج21579

شركة زمزم للصناعات الباستيكيةحرف زد باالنجليزي مع شعار تاج21580
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شركة زمزم للصناعات الباستيكية 21581
حرف زد

شركة زمزم للصناعات الباستيكية

شركة زمزم للصناعات الباستيكيةزمزم كو21582

اكافا ليمتدايه جيه اي مع رسمة21583

اكافا ليمتدايه جيه اي بيغ بيج كوال مع رسمة21584

اكافا ليمتدايه جيه اي كيفروت مع رسمة21585

اكافا ليمتدايه جيه اي كول تي مع رسمة21586

اكافا ليمتدايه جيه اي سييلو مع رسمة21587

اكافا ليمتدفولت 440 ماس انيرجيا21588

اكافا ليمتدايه جيه اي سبوريد مع رسمة21589

اكافا ليمتدكيه ار كوال ريل مع رسمة21590

اكافا ليمتدسابور دي اورو مع رسمة21591

اكافا ليمتدايه جيه اي فري ورلد21592

اكافا ليمتدايه جيه اي بالب مع رسمة21593

اكافا ليمتدفرانكا مع رسمة21594

ام بي جي هولدينج جي ام بي اتشفروتينيو21595

ام بي جي هولدينج جي ام بي اتشفروتينيو21596

ام بي جي هولدينج جي ام بي اتشفروتينيو21597

ام بي جي هولدينج جي ام بي اتشفروتينيو21598

مايش باغ، أل أل سيمايش ميش21600

تيانجين لوفول هيفي ماشينيري كو. ال تي ديرسمة على شكل هرم داخل دائرة21611

شركة تري اوف اليف فارماليمتدتري اوف اليف21630

شركة اراداراد 21633

شركة بوابة العصر لاستيراد والتصديرشارم اتاك21638

شركة االمازون للاستيراد وللتسويق م.خ.ماسبيد 21640

شركة مستودع الهنا للكوزمتكساوميجا21650

شركة مستودع الهنا للكوزمتكسنوكوس21651

شركة مستودع الهنا للكوزمتكسسيو مع رسمة21652

شركة مستودع الهنا للكوزمتكسسافرون جيرل21653

شركة مزايا لصناعة المواد الباستيكية والكرتونيةمـزايا21656

شركة مزايا لصناعة المواد الباستيكية والكرتونيةمـزايا21657

رائد عبد الله محمد كرجةهوبي21658

ابراهيم محمد محمود عيسةالمرجان21662
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كلية المستقبل المهني 21670
التكنولوجي

معهد المستقبل المهني التكنولوجي

شركة الطاهر الهندسية للتنمية واالستثمارسيغنيتشر21684

الشركة الوطنية الدولية للتجارة واستثمارات المطاعم ذ.م.مليفانت21685

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنستيفن يونيفيرس21692

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنستيفن يونيفيرس21693

شركة الحمام لصناعة المواد الغذائيةالطيور مع رسمة حمام21697

بي اس بي اسانسوربي اس بي اسانسور 21706

أمريكان إنترناشيونال غروب ، إنك.إيه آي جي21708

علي عمر محمد ابوطيونمس ماجيك21711

علي عمر محمد ابوطيونماجيك الند21712

شركة زلومكولإلستيراد والتصدير التجارية المحدودةمايروز21713

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنووزات21714

خالد جمال محمد دبعينور21737

ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., دياوير كوربوريشنليفيل اب21741

ايوتشبي-ماكسيون اس/ايهماكسيون21745

ايوتشبي-ماكسيون اس/ايهماكسيون مع رسمة21746

مصعب ايمن يونس ابو تبانةالنور21752

مصعب ايمن يونس ابو تبانةالنور21753

ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.ممصر أم بي سي21754

ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.ممصر أم بي سي21757

ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.ممصر أم بي سي21758

ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.ممصر أم بي سي) باأللوان (21759

ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.ممصر أم بي سي) باأللوان (21760

ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.ممصر أم بي سي21761

شركة قلعي وقدحجست رن21762

سعد جمال الدين سعيد مسلمانيفرفش21763

سعد جمال الدين سعيد مسلمانيفرفوش21764

اوريوس كابيتال ليمتداوريوس21765

غاكسو غروب لميتدالفنتير21766

غاكسو غروب لميتدفوراج21767

اسامة محمد سعيد راشد نيروخرنا رانا21771

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر م.ع.م.رويال فايف مع رسمة21772

بوكينغ.كوم بي.في.حرف بي. مع رسمة21774
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شركة دانامد للتجارة واالستثمار مساهمة خصوصيةوان نيتشار مع رسمة21777

شركة دانامد للتجارة واالستثمار مساهمة خصوصيةناين مانثس مع رسمة21778

شركة دانامد للتجارة واالستثمار مساهمة خصوصيةاي سوبر ايرون مع رسمة21779

شركة دانامد للتجارة واالستثمار مساهمة خصوصيةاس سوبر روتس مع رسمة21780

شركة دانامد للتجارة واالستثمار مساهمة خصوصية45 مينوبوز فورموال مع رسمة21781

سعد جمال الدين سعيد مسلمانيفرفوش21782

سعد جمال الدين سعيد مسلمانيفرفش21783

عبير عبد اللطيف محمد صبوحوييز انترناشينال21784

شركة القصراوي الصناعية التجاريةفور يو21786

شركة الخواجا لصناعة وتعبئة المياهجوان21791

شركة نوركوللطاقة الشمسية واالستثمارامكور21792

شركة نوركوللطاقة الشمسية واالستثمارهوت الين21793

مهرجان الخليج السينمائي مع 21795
رسمة

دبي انترتينمنت آند ميديا اورجنيسيشن منطقة حرة-ذ.م.م

دبي انترتينمنت آند ميديا اورجنيسيشن منطقة حرة-ذ.م.ممهرجان الفلم العالمي في دبي21796

فيليب موريس براندس سارلبارليمنت دايموند دست21800

سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.رسمة سنبلة بشكل خاص باأللوان21805

حكمت عادل سلمان دويكاتمنظفات الشروق 21820

شركة فمنيت لمواد التجميل المساهمة الخصوصية المحدودةسينتشري بيوتي21821

غاكسوسميثكاين بايولوجيكالز اس.اي.زوماغيف21825

غاكسوسميثكاين بايولوجيكالز اس.اي.ماغاتريس21826

غاكسوسميثكاين بايولوجيكالز اس.اي.أماجيكسار21827

جوانجزهو سو شان زهاي فود كو.، ال تي دي.سنفلور صنفلور21829

سعد جمال الدين سعيد مسلمانيفرفوش21831

سعد جمال الدين سعيد مسلمانيفرفش21832

شركة مستودع الهنا للكوزمتكسروديو21836

شركة مستودع الهنا للكوزمتكسجاغوار21837

ذا هيرشي كومبنيالنكستر21846

شركة مودرن شوز الصناعية التجاريةويك اند21847

شركة كانبي لاستثمارازاز ايسيس21850

شركة كانبي لاستثمارهملتون21851

شركة شنغهاي لاستيراد والتوزيعبوفوس21852

شركة شنغهاي لاستيراد والتوزيعبوفوس21853

شركة كانبي لاستثمارهميلتون21854
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فاركوللتجارة واالستثمارفاركو للتجارة واالستثمار21856

جهاد عبد الوهاب علي بريكفنتاستك21859

جهاد عبد الوهاب علي بريكراديال21860

جونسون اند جونسونزيروبيا21868

شركة الحمصي وطباخة التجارية والصناعية المحدودة المسؤوليةهيب هوب21869

رسمة اربع نمور متقابلين باالبيض 21870
واالسود

تيغر بلونك )لوكسمبورغ( اس ايه ار ال

تايجر بانك على رسمة زجاج 21871
والوجه الحلفي للزجاجة

تيغر بلونك )لوكسمبورغ( اس ايه ار ال

تيغر بلونك )لوكسمبورغ( اس ايه ار التايجر بانك21872

تيغر بلونك )لوكسمبورغ( اس ايه ار الرسمة جلد النمر21873

شركة الحمصي وطباخة التجارية والصناعية المحدودة المسؤوليةبينك شادو21874

شركة البيت الفلسطيني للصناعات الغذائيةالبيت الفلسطيني21882

سي بي ام كرييتف براندز ماركن جي ام بي اتشميكنيل21887

سي بي ام كرييتف براندز ماركن جي ام بي اتشميكنيل21888

شركة النجار العالمية لاستثماركيو سفن21891

شركة ميجا للصناعات الغذائية وتصدير المنتحات ذ.م.م.الفينا مع رسمة21909

شركة ميجا للصناعات الغذائية وتصدير المنتحات ذ.م.م.الفينا مع رسمة21910

شركة ميجا للصناعات الغذائية وتصدير المنتحات ذ.م.م.الفينا مع رسمة21913

شركة ميجا للصناعات الغذائية وتصدير المنتحات ذ.م.م.الفينا مع رسمة21914

شركة جميل شاهين وشركاه لمنتاجات االلبان والمواد الغذائيةالبان شاهين21915

بدوي صالح موسى القاضي التميميبتكو21931

ارال فودز امبا)ويف مع رسمة موجة زرقاء(21936

ارال فودز امبافابينسكجولد ملونة21937

تامر كمال يوسف غزالكنزي21939

ارال فودز امبا)ويف مع رسمة موجة حمراء(21940

ارال فودز امبا)ويف مع رسمة موجة سوداء(21941

ارال فودز امبالورباك فولين 21942

تيغر بلونك )لوكسمبورغ(اس ايه ار الرسمة زجاجة21949

شركت فمينت لمواد التجميل المساهمة الخصوصية المحدودهميس رويال21955

شركت فمينت لمواد التجميل المساهمة الخصوصية المحدودههانلنج21956

شركت فمينت لمواد التجميل المساهمة الخصوصية المحدودهفمنيت 21957

شركة معامل سوان للعطور ومستحضرات التجميل م.خ.مباولشي21958

شركة شاي العروسةبريتيش تي مع رسمة21960
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نوفاروز-برودوتوس اليمينتاريس, اس.ايه.ايزي رايس مع رسمة21967

نوفاروز-برودوتوس اليمينتاريس, اس.ايه.ديل ريه مع رسمة21972

ذا هيرشي كومبنيالنكاستر )مع شعار(21985

شركة ابو خرمة التجارية الصناعية الريم 22002

شركة االيهاب التجارية الصناعية المساهمةفريسكو22010

شركة االيهاب التجارية الصناعية المساهمةفيتاميتكو22011

شركة الجنت هوم العادية العامةالبيت االنيق22025

شركة القصر للماكوالت العربيةفخر الدين 22028

مسابقة النجوم مع رسمة ثاث 22033
نجوم

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية

احمد محمود احمد المهديالنا22034

احمد محمود احمد المهدينينو بيبي22037

احمد محمود احمد المهديماكي22040

سيلغيني كوربوريشنبوماليست22055

ليالي يعقوب احمد صدقةبي تي اي بيونيرز مع رسمة 22056

شركة جولف كيميا تي اي سي ليمتد اس تي ايجولف22058

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهصباح العسل22059

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهصباح العسل22060

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهصباح العسل22061

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهصباح العسل22062

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهصباح العسل22063

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهصباح العسل22064

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهرسمة نحلة22065

شركة اي بي اي كوسماتيكس م.ضاي بي اي كوسماتيكس22066

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهرسمة نحلة22067

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهرسمة نحلة22068

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهرسمة22069

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهرسمة22070

فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس كروسيفيهرسمة22071

كوباس كوزماتيك بزارالما في ساناي انونيم سيركيتيناتشيورال انوفيشن سينس22081

كوباس كوزماتيك بزارالما في ساناي انونيم سيركيتيناتشيورال انوفيشن ساينس22082

نيس ناتشيورال انوفيشن 22083
ساينس

كوباس كوزماتيك بزارالما في ساناي انونيم سيركيتي

كوباس كوزماتيك بزارالما في ساناي انونيم سيركيتينيس ناتشورال انوفيشن ساينس22084
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كوباس كوزماتيك بزارالما في ساناي انونيم سيركيتيموليكولي22085

كوباس كوزماتيك بزارالما في ساناي انونيم سيركيتيموليكولي22086

شركة تجسيد المحدودةديجا22087

شاندونغ يونغتاي كيميكال غروب.، كو.، ليمتد./شركة ذات مسؤولية جولد واي 22091
محدودة منظمة وقائمة تحت قوانين الصين الشعبية

شيدا موسافيفابيميلك22093

شيدا موسافيفابيميلك22094

سيج كوربوريشن )دياوير كوربوريشن(سيج22111

سيج كوربوريشن )دياوير كوربوريشن(سيج مع رسمة22112

شركة بانوراما للمطاعم وقاعات االفراحصاالت بانوراما22113

اوج ابو خرمةكرز سكي22117

شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودةبطاقة كاش 22119

شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودةزمالة22120

شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودةحياة سهلة 22121

شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودةالبيارة22122

شركة الجنت هوم العادية العامةاألصفهاني22126

منذر محمد انور خضر نصارجاكيت شوز22128

شركة رال التجارية االستثمارية المساهمة الخصوصية جولدن الند22130

شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودةتي ان بي ثقة22131

آدياند ونطلب الحماية باللون 22140
البرتقالي واألصفر وال

آدل كليمكليليك تيكاريت في سانوني أنونيم سيركيت آ. س

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه )عجان وإخوانه(.بورتيه22147

شركة الفجاوي للتجارة وواالستثمار المساهمةالفجاوي22150

اشرف سليمان امين ابو منشاركافاتورتا22152

اشرف سليمان امين ابو منشاركافاتورتا22153

جاكافي - شعار رسمة على شكل 22159
دائرة 

نوفارتس ايه جي

يسري نصر عيسى الحارثيالحارثي مع رسمة دجاجة22161

داود عبد العزيز محمد النتشةامير 22162

بي تي . سينارماس اجرو ريسورسينز اند تكنولوجي تي بي كيهبالمفيتا22163

شركة النهر االبيض للمواد الغذائيةالنهر االبيض مع رسمة خرفان 22172

حمزه حسين حسن ابو عرقوبسكاي22176

ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م.كورولي22177

بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سيشعار الكي سترايك22181
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شركة المعادالت الصوتية لانتاج الفنيأي كيو - المعادالت الصوتية 22183

جابان توباكو انك.فريش غارد مع رسمة22188

شركة شلهوب الصناعية التجاريةشلهوب22200

شركة محامص البرقاوي االصلي للمكسرات والبنمحامص البرقاوي االصلي 22201

الشركة العربية للطاقة الشمسيةسراج22211

الشركة العربية للطاقة الشمسيةسراج22212

الشركة العربية للطاقة الشمسيةسراج22213

ذا كوكاكوال كومبانيناتشر يور اليف22216

دونغغوان كروان شين بايبي أبليانسيز كو.، لمتد / شركة ذات مسؤولية مامالف22219
محدودة قائمة ومنظمة بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية

دونغغوان كروان شين بايبي أبليانسيز كو.، لمتد / شركة ذات مسؤولية مامالف22220
محدودة قائمة ومنظمة بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية

سامر نور الدين عزيز ابو حجلهاو في اي 22229

ماجد حسني اسعد عطعوطأم دبليو مع شعار22230

علي “محمد فايز “ عبد الهادي شنتيرفولكانو22231

مؤسسة النظرة الطبيعية / رياض احمد محمد الكوريناتشرال لوكس22232

ناتشرال لوكس مؤسسة النظرة 22234
الطبيعية 

مؤسسة النظرة الطبيعية / رياض احمد محمد الكوري

مؤسسة النظرة الطبيعية / رياض احمد محمد الكوريناتشرال لوكس22235

جونسون اند جونسونإيموتيفيست22241

باورهاوس ماركس، ال ال سيباورهاوس22243

سلجين كوربوريشنبوماليست بالعبري22244

سلجين كوربوريشنبوماليست بالعبري22247

نارينجسليفيتس انترنيشنيا رود )انترناشونال كونسل اوف فلسطين انترناشونال بزنس فورة22257
سويديش اندستري(

شركة عجان بن عبد العزيز العجان وإخوانه )عجان وإخوانه(.دافيا22259

شركة عجان بن عبدالعزيز العجان واخوانه )عجان اخوان(فيور22260

شركة الفحماوي للمنتجات الغذائيةدانه22271

إنتيل كوربوريشنلوك إنسايد22272

إنتيل كوربوريشنلوك إنسايد22273

إنتيل كوربوريشنلوك إنسايد22274

إنتيل كوربوريشنإنتيل لوك إنسايد 22275

إنتيل كوربوريشنإنتيل لوك إنسايد 22276

إنتيل كوربوريشنإنتيل لوك إنسايد 22277

جابان توباكو انك.ميفيوس22279
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تشاينا توباكو زهيجيانغ انداستريال كو. ال تي دي.ليكون22280

تشاينا توباكو زهيجيانغ انداستريال كو. ال تي دي.موديرن22281

الكترو مع رسمة على شكل رقم 22304
خمسة 5 شعار 

دبليو ام . ريغلي جيه ار . كومباني

شركة دنيا المناديل لاستيراد والتصدير العادية العامةدنيا المناديل 22314

شركة الديك الذهبي مع رسمة 22315
ديك وتاج

شركة الديك الذهبي للمواد الغذائية والتسويق

شيد بو نعمة مع رسمة على شكل 22317
بيت

حسني اسماعيل حسني عوده

شركة االيهاب التجارية الصناعيةريستون مع رسمة اسدين مع تاج 22319

شركة الطريفي م.خ.مكلفر كليفر مع رسمة ولد22321

ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي اس . اهيرو ادالندر22323

ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي اس . اهيرو ادالندر مع رسمة ولد22324

نوترو ادالندر مع رسمة شخص 22325
على شكل ولد

ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي اس . ا

نوترو ادالندر مع رسمة على شكل 22326
شخص ولد

ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي اس . ا

ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي اس . ااديليا ادالندر مع رسمة بنت 22327

ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي اس . ااديليا ادالندر مع رسمة بنت 22328

شركة بلوسكاي للمواد الغذائية والتموينية وتجارتهافروتال22329

جي-ستار رو سي.في.رو22332

جي-ستار رو سي.في.رو22333

جي-ستار رو سي.في.رو22334

شركة القدس لالبسة القدس لالبسة22335

ماعب واهداف اس ايه جي بي 22336
اس ساج

شركة ماعب واهداف الرياضية

شركة زيدان العموري وأوالدهمارينا22337

شركة البيادر إنترناشيونال ش.م.ح.البيادر مع رسمة باأللوان22343

شركة مستودع الهنا للكوزمتكسفي - فاكس22348

ماهر رامز نظمي العاصيالعاصي22351

فييات يالتابنتيشا ناتشه نتشة22352

اوتر برودكتس ال ال سيرسم رأس قندس22358

بايكي فوتون موتور كو. ليميتدفورالند توتال كير مع رسمة22361

بايكي فوتون موتور كو. ليميتدفورالند توتال كير مع رسمة22362

أستياس فارما إنك.22365
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ميانو اور مع رسمة شكل قطعة 22371
المنيوم 

ميانولاامنيوم واالباجورات

معتز محمود طه يغمورتانجو22372

ادفانسد رينال تيكنولوجيز انك.سيتراسيت22379

شركة جروان لاستيراد والتصديرفلورز اند فروت22385

شركة جروان لاستيراد والتصديروستفول22386

شركة جروان لاستيراد والتصديرديري22389

شركة جروان لاستيراد والتصديرسبايو شا22390

شركة جروان لاستيراد والتصديرسيمنجسي22391

شركة جروان لاستيراد والتصديرالو شامبو22392

نوفارتس ايه جيينريا22393

شركة جروان لاستيراد والتصديركمينسجي22394

اف بي دير ماتولوجي ليمتدكليريسكا22401

ليو فارما ايه/اسكينيلسو22402

ليو فارما ايه/اسبيلستين22404

ليو فارما ايه/اسبيلستين22406

ليو فارما ايه/اسكينيلسو22409

اف بي دير ماتولوجي ليمتدكليريسكا22410

ليو فارما ايه/اسبليزيابا22411

ليو فارما ايه/اسبليزيابا22413

اف بي دير ماتولوجي ليمتدكليريسكا22415

ليو فارما ايه/اسكينيلسو22416

ليو فارما ايه/اسبيلستين22419

ليو فارما ايه/اسبليزيابا22420

ذا كوكا-كوال كومبانيامواج فرح22421

ذا كوكا-كوال كومبانيأمواج فرح22422

المدرسه األنجليزية الحديثة م ي 22423
س ميس مع رسمة

شركة المدارس الحديثه لرعاية وتنمية االطفال

اي اف كيو ام, برايفيت ستيشتينغرسمة على شكل صناديق22424

اكسبريس موني سيمبل فاست 22427
سيف برينغينغ هوم كلوزر

شركة مركز االمارات العربية المتحدة للصرافة )ذ.م.م.(

شركة جنات الصناعية االستثماريةريماس22431

شركة مصنع النعمان لصناعة الحاوه والطحينيهالسلطان22433

احمد يوسف حسين صاحابو ليلى مع رسمة دلة قهوة22434
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عطا عبد المعطي واصف أبوزنطبيا22435

شركة العائلة السعيدة لتجاره المابسالعائلة السعيدة22437

نوفارتس ايه جيأبوفيرون22445

غاكسو غروب لميتدجويتك22450

لين بران ايفرسنفيرو مودا22459

لين بران ايفرسنفيرو مودا22460

لين بران ايفرسنفيرو مودا22461

نوفارتس ايه جيريسانز22464

شركة العصائر الوطنية لانتاج والتسويقابو سمرى 22468

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتعمل أيضا باسم نيسان موتور نيسمو22469
كو.، ليمتد(

شركة محمد فخري زلوم وأوالده التجاريةزلوم اكس سكس22475

شركة ابو صالحة للحلويات العادية العامةجاتوه وحلويات ابو صالحه 22477

شركة البيدر التجارية مساهمة خصوصية محدودةالمروج مع رسمة تاج وسبلتين22479

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجاريةالبازار مع رسمة22481

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجاريةالبازار مع رسمة22482

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجاريةالبازار مع رسمة22483

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجاريةالبازار مع رسمة22484

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجاريةبي اس اون الين سيرفيسز22485

سئادت جيدا بازارالما سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتيباي بالون22489

شركة جولف هورس التجارية الصناعية العادية العامةرامي ار مع رسمة22495

نوفارتس ايه جيأوكسيسيب22496

بي.كيه. أوفرسيز بي في تي لميتد.مانسا مع شعار22497

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصيةسمارت كير22500

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصيةسبيتاني بيبي22504

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصيةميديكير22505

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصيةيوني فيرس22506

طارق عمر فارس تمامديسبرادو22508

يوسف محمد رشاد الدويكبيرنا22513

حسن عبدالله حسين عيسىطيبة22514

شركة اللحام الصناعية التجارية 562153 8مكس22515

مجموعة الصديقي الدوليةالمتحجبة22520

مجموعة الصديقي الدوليةالمتحجبة22521

شركة محمد سائد الجيطان وشريكهمخابر برادايس22522
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اسا ابلوي ايطاليا اس.بي.ايه.ماب اسا ابلوي مع رسمة22535

شركة المصنع الوطني للمياه الصحية – هناهنا مع رسمة22536

شركة المصنع الوطني للمياه الصحية – هناأنجي مع رسمة22538

شركة المصنع الوطني للمياه الصحية – هناأنجي مع رسمة22539

شركة نجاح سوسان وشركائها ذ.م.م.ورد مع رسمة22540

بايكي فوتون موتور كو. ليميتدتوناند22545

شركة العايد للتجارة والتسويقالبيا22547

مون فالي انتبرايزز ليمتدموون فالي22550

مون فالي انتبرايزز ليمتدموون فالي22551

شركة انتشار للمشاريع التكنولوجيةسكند انيرجي22592

اكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م.فور مع رسمة22593

اكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م.فور مع رسمة22594

اكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م.فور مع رسمة22595

شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة مساهمة خصوصية محدودةليزا22597

شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصيةباليستينا اسبريسو مع رسمة22598

ال دبليو فور ميديا اند 22600
كومنيوكيشن

شركة اليت وويف لاعام واالتصاالت

شركة كاسيكوللبورسان والكراميكاسي ل او22601

شركة الهناء لاستثمار والتوزيعشبس مشبحتي22602

شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودةسيكا22609
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