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إعالن رقم ) 6 ( 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 :08/11/2017 التاريخ : 2017/11/08

Trademark No.:32462 العالمة التجارية رقم :  32462

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharikat AlZraoun Alarab Lelkhdamat 
Alzeraeya

بإسم :  شركة الزراعون العرب للخدمات الزراعية

Applicant Address :Ramallah/Palestine العنوان :  رام الله/فلسطين.

Applicant for Correspondence:  Attorney Thaer Amro - 
Ramallah P.O.BOX 1903

عنوان التبليغ  : المحامي  ثائر عمرو - ص . ب. 1903    رام الله 

Goods/Services:
Dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور

اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم منح حمايه على كلمة تمور عسل بمعزل عن العالمة 

( 2 )

Date :08/11/2017 التاريخ : 2017/11/08

Trademark No.:32464 العالمة التجارية رقم :  32464

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharikat AlZraoun Alarab Lelkhdamat 
Alzeraeya

بإسم :  شركة الزراعون العرب للخدمات الزراعية

Applicant Address :Ramallah/Palestine العنوان :  رام الله/فلسطين.

Applicant for Correspondence:  Attorney Thaer Amro - 
Ramallah P.O.BOX 1903

عنوان التبليغ  : المحامي  ثائر عمرو - ص . ب. 1903    رام الله 

Goods/Services:
Dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور

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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( 3 )

Date :18/02/2019 التاريخ : 2019/02/18

Trademark No.:35437 العالمة التجارية رقم :  35437

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: WAJDI MOHAMMAD NAZMI 
MUSA NATSHEH

بإسم :  وجدي محمد نظمي موسى نتشة

Applicant Address :AL KHALIL        العنوان :  الخليل شارع عين سارة

Applicant for Correspondence:  ALKHALIL عنوان التبليغ  : الخليل عين سارة عمارة فندق كوين بالزا

Goods/Services:
SHOES AND CLOTHES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس واالحذية

( 4 )

 

Date :24/02/2019 التاريخ : 2019/02/24

Trademark No.:35463 العالمة التجارية رقم :  35463

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi 

 والتجارة المساهمة   
ٌ
بإسم :  شركة اتي لصناعة المواد الغذائية

Applicant Address :Hosnudiye, Mahallesi, Kizilcikli 
Mahmut Pehlivan Cd. Eti Plaza No:11 Tepebasi 
Eskisehir, Turkiye   

ماهمــوت  كيزيلســيكلي  ماهاليســي  هوســنوديي    : العنــوان 
بيهلفــان ســي دي. إتــي بــالزا رقــم:11 تيبــي باســي إسكيســيهير, 

ــا.     تركي

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:
Biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers, cakes, 
tarts, desserts, ice creams, edible ices.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســكوٌت، شــوكوالتة، فطائــر، بســكو ٌت محشــو، كيــك، تورتــات 
)كيــك بالفواكــه(، حلــوى، بوظة)أيســكرم(، مثلجــات صالحــة لــأكل
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( 5 )

Date :12/03/2019 التاريخ : 2019/03/12

Trademark No.:35568 العالمة التجارية رقم :  35568

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: YASAR DONDURMA VE GIDA 
MADDELERI ANONIM SIRKETI 

بإسم :  يسار دوندورما في جيدا ماديليري انونيم سيركيتي 

Applicant Address :Gaziantep Karayolu Uzeri, Erkenez 
Mevkii, 5.Km, Merkez Kahramanmaras  TURKEY.     

العنــوان :  غازينتيــب كارايولــو أوزيــري، إيركينــز ميفكــي 5. كــي إم، 
ميركــز كاهرامانمــارس، تركيا             

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 food and drink; temporary
 accommodation; reservation of temporary accommodation,
 rental of banquet and social function facilities for special
 occasions, namely, wedding receptions, conferences and
 .meetings; day-nurseries )crèches(; boarding for animals

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات توفيــر األطعمــة والمشــروبات، اإليــواء المؤقــت؛ حجــز اماكــن االقامة 
المؤقتــة؛ اســتئجار مرافــق للحفــالت والمناســبات االجتماعيــة للمناســبات 
الخاصــة، بشــكل خــاص حفــالت الزفــاف، المؤتمــرات واالجتماعــات؛ ُدور 

الحضانــة النهاريــة؛ ايــواء الحيوانــات.

( 6 )

Date :16/07/2019 التاريخ : 2019/07/16

Trademark No.:36478 العالمة التجارية رقم :  36478

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Ideal Motors Company بإسم :  الشركة المثالية للمحركات 

Applicant Address :NABLUS JAMAL ABDULNASER 
STREET P.O.BOX 159 - TEL : 092326028   

العنــوان :  نابلــس - شــارع جمــال عبــد الناصــر ص .ب 159 - هاتــف 
    092326028

Applicant for Correspondence:  NABLUS JAMAL 
ABDULNASER STREET P.O.BOX 159 - TEL : 092326028

ــد الناصــر ص .ب 159  عنــوان التبليــغ  : نابلــس - شــارع جمــال عب
- هاتــف 092326028

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

VEHICLES SPARE PARTS قطع غيار المركبات

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 7 )

Date :06/10/2019 التاريخ : 2019/10/06

Trademark No.:36858 العالمة التجارية رقم :  36858

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: : mosaab  amjad mohamad arooq  بإسم :  مصعب أمجد محمد عروق

Applicant Address :jenin / aljalamh العنوان :  جنين، الجلمة 0569258563  

Applicant for Correspondence :  rahwan abu assi عنوان التبليغ  : المحامي رهوان ابو عاصي

Ramallah- Ramllah Trade Tower- 3rd floor  .رام الله، برج رام الله التجاري، الطابق الثالث

Goods/Services:
Marketing .Demonstration of goods

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التسويق . عرض السلع 

( 8 )

Date :15/10/2019 التاريخ : 2019/10/15 

Trademark No.:36917 العالمة التجارية رقم :  36917

Class: 3 في الصنف :   3

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 

ــي  ــي ام ب ــي – ت ــوال بروبرت ــة انتلكتش ــو غزال ــغ  : اب ــوان التبلي عن
اجنتــس ليمتــد ص ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Soaps, Toilet Soaps, Deteegent Soaps, Liquid soaps

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صابون ، صابون حمام ، صابون تنظيف، صابون سائل
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( 9 )

Date :24/11/2019 التاريخ : 2019/11/24

Trademark No.:37157 العالمة التجارية رقم :  37157

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name:  Spartan Modern Industry Company بإسم :  شركة سبارتن الحديثة للصناعة

Applicant Address : P.O.Box 3436 Amman, 11181 
Jordan    

العنوان :  عمان ص.ب 3436 الرمز البريدي 11181 األردن    

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

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

Goods/Services:
  Antiseptics, deodorants for clothing and textiles, dis-
infectant soap, disinfectants for hygiene purposes, dis-
infectants, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المطهــرات ومزيــالت الرائحــة للمالبــس والمنســوجات ، الصابــون المطهــر ، 

المطهــرات ألغــراض النظافــة ، المطهــرات

( 10 )

 

Date :01/12/2019 التاريخ : 2019/12/01

Trademark No.:37240 العالمة التجارية رقم :  37240

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Lamico for General Trading  
C o m p a n y

بإسم :  شركة الميكو لتجارة العامة

Applicant Address :Ramallah Beitunia  Tbarak Building    
Applicant for Correspondence:  Ramallah Beitunia  
Tbarak Building 

العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة تبارك     
عنوان التبليغ  : رام الله بيتونيا عمارة تبارك 

فلسطين

Goods/Services:
Dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 11 )

 

Date :15/12/2019 التاريخ : 2019/12/15

Trademark No.:37337 العالمة التجارية رقم :  37337

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: ASHOUR INVESTMENT 
C O M PA N Y

بإسم :  شركة عاشور لإلستثمار العادية العامة

Applicant Address :PALESTINE – HEBRON – 
INDUSTRIAL ZONE    

العنوان :  الخليل - المنطقة الصناعية     

Applicant for Correspondence:  PALESTINE – 
HEBRON – INDUSTRIAL ZONE 

عنوان التبليغ  : الخليل - المنطقة الصناعية 
فلسطين

Goods/Services:
beans ,preserved , corn oil ,  dates , canned fish ,  canned 
fruits, ,  jams, mushrooms preserved , , sardines , sun-
flower oil for food , tomato juice for cooking , tomato 
puree , tuna fish 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بقــول محفوظــة , زيــت ذرة , تمــور , ســمك معلــب , فواكــة معلبــة ,مربيــات 
, فطــر محفــوظ , ســردين , زيــت عبــاد الشــمس للطعــام , , عصيــر بنــدورة 

للطبــخ , معجــون بنــدورة , ســمك تونــا 

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 :16/12/2019 التاريخ : 2019/12/16

Trademark No.:37357 العالمة التجارية رقم :  37357

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name:  Lamico for General Trading  
Company 

بإسم :  شركة الميكو لتجارة العامة

Applicant Address : Ramallah- Beitunia Tbarak bld. 
Jawwal 05979 59599   

العنوان :  رام الله- بيتونيا عمارة تبارك جوال 0597959599    

Applicant for Correspondence:   Ramallah- Beitunia 
Tbarak bld. Jawwal 05979 59599

جــوال  تبــارك  عمــارة  بيتونيــا  اللــه-  رام   : التبليــغ   عنــوان 
0فلســطين 5 9 7 9 5 9 5 9 9
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Goods/Services:
 Olive oil for food

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيت زيتون للطعام

( 13 )

 

Date :24/12/2019 التاريخ : 2019/12/24

Trademark No.:37441 العالمة التجارية رقم :  37441

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: AL KHULOOD FOODSTUFF COMPANY بإسم :  شركة الخلود للمواد التموينيه

Applicant Address :AL KHULOOD FOODSTUFF 
COMPANY/  QALQILYA - AL MALAAB STREET/ 
MOBILE :0597998855   

التموينيــه/ قلقيليــة شــارع  للمــواد  الخلــود  :  شــركة  العنــوان 
    0597998855: جــوال   / الملعــب 

Applicant for Correspondence:  AL KHULOOD 
FOODSTUFF COMPANY/  QALQILYA - AL 
MALAAB STREET/ MOBILE :0597998855

عنــوان التبليــغ  : شــركة الخلــود للمــواد التموينيــه/ قلقيليــة شــارع 
الملعــب / جــوال :0597998855

فلسطين

Goods/Services:
COAL

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفحم

( 14 )

 

Date :24/12/2019 التاريخ : 2019/12/24

Trademark No.:37442 العالمة التجارية رقم :  37442

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: AL KHULOOD FOODSTUFF COMPANY بإسم :  شركة الخلود للمواد التموينيه

Applicant Address :AL KHULOOD FOODSTUFF 
COMPANY/ QALQILYA - AL MALAAB STREET/ 
MOBILE :0597998855   

التموينيــه/ قلقيليــة شــارع  للمــواد  الخلــود  :  شــركة  العنــوان 
    0597998855: جــوال   / الملعــب 

Applicant for Correspondence:  AL KHULOOD 
FOODSTUFF COMPANY/ QALQILYA - AL 
MALAAB STREET/ MOBILE :0597998855

عنــوان التبليــغ  : شــركة الخلــود للمــواد التموينيــه/ قلقيليــة شــارع 
الملعــب / جــوال :0597998855

فلسطين
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Goods/Services:
EDIBLE OILS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيوت صالحه لأكل

( 15 )

 

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

Trademark No.:37472 العالمة التجارية رقم :  37472

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Palestine Investment Nook  بإسم :  شركة ركن االستثمار الفلسطيني

Applicant Address :Palestine Jericho Industrial State العنوان :  فلسطين أريحا المدينة الصناعية  

Applicant for Correspondence:  Advocate Thaer Yasser 
Amro / Alberieh, Jerusalem Nablus Street, Alshiekh 
Commercial Building , 3rd floor 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي ثائــر ياســر عمــرو / البيــرة، شــاع القــدس 
نابلــس، بــرج الشــيخ  التجاريــن الطابــق الثالــث مكتــب رقــم 9 جــوال 

 0599244445

Goods/Services:
Dates Production 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إنتاج التمور 

( 16 )

 

Date :29/12/2019 التاريخ : 2019/12/29

Trademark No.:37480 العالمة التجارية رقم :  37480

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ras AlJabal Company for Food 
Industry and Trade 

بإسم :  شركة رأس الجبل لصناعة وتجارة المواد الغذائية

Applicant Address :Ras AlJabal Company for Food Industry 
and Trade/ Tubas Valley of the Far›a, jawal: 0569444408   

العنــوان :  شــركة رأس الجبــل لصناعــة وتجــارة المــواد الغذائيــة/ 
ــة، جــوال: 0569444408      ــاس واد الفارع طوب
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Applicant for Correspondence:  Ras AlJabal Company 
for Food Industry and Trade/ Tubas Valley of the Far›a, 
jawal: 0569444408

عنــوان التبليــغ  : شــركة رأس الجبــل لصناعــة وتجــارة المــواد 
 0569444408 جــوال:  الفارعــة،  واد  طوبــاس  الغذائيــة/ 

فلسطين

Goods/Services:
Chips & Crushed Corn groats

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشيبس وجريش الذرة المطحون

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 :26/01/2020 التاريخ : 2020/01/26

Trademark No.:37629 العالمة التجارية رقم :  37629

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Moath Fozi Mohammad Qanaze بإسم :  معاذ فوزي محمد قنازع

Applicant Address :Nablus - falasteen street - mekyaje 
shop 0599878060   

العنوان :  نابلس - شارع فلسطين - محل مكياجي 0599878060    

Applicant for Correspondence:  nablus- sufyan street - 
antar builing -jawal : 059648320

عنــوان التبليــغ  : نابلــس - شــارع ســفيان - عمــارة عنتــر جــوال 
فلســطين  0598648320

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Abrasive cloth ,Abrasive paper.Abrasives*,,Adhesives 
for affixing false hair, Adhesives for cosmetic purpos-
es,After-shave lotion, Air (canned pressurized- ) for 
cleaning and dusting purposes,Air fragrancing prepa-
rations,Alkali (Volatile-) [ammonia] [detergent],Al-
mond milk for cosmetic purposes,Almond oil,Almond 
soap,Aloe vera preparations for cosmetics purpos-
es,Alum stones [astringents],Amber [perfume],Am-
monia [volatile alkali] [detergent],Antiperspirant 
soap,Antiperspirants [toiletries],Antistatic preparations 
for household purposes,Aromatics [essential oils],Ash 
(Volcanic — ) for cleaning,Astringents for cosmetic 
purposes,Badian essence,Balms other than for medi-
cal purposes,Bark (Quillaia —) for washing,Bath salts, 
not for medical purposes,Baths (Cosmetic preparations 
for—),Beard dyes,Beauty masks, Bergamot oil,Bever-
ages (Flavorings [flavourings] for—) [essential oils],
Bleaching (Leather—) preparations ,Bleaching prepa-
rations [decolorants] for cosmetic purposes,Bleaching 
preparations [laundry],Bleaching salts,Bleaching so-
da,Blueing for laundry,Blueing (Laundry—),Bluing 
for laundry,Boot cream, Boot polish,Breath freshening 
sprays,Breath freshening strips, 

سحج)ســنفرة(،لواصق  سحج)ســنفرة(،مواد  ورق  سحج)ســنفرة(،  قمــاش 
لتثبيــت الشــعر المســتعار،لواصق ألغــراض التجميــل، غسول)لوشــن( لمــا 
بعــد الحالقــة، هــواء مضغــوط فــي علــب الغــراض التنظيــف وتنفيــض 
ــة متطايرة)أمونيا()منظــف(،  ــادة قلوي ــو، م ــر الج الغبار،مســتحضرات تعطي
اللوز،مســتحضرات  اللوز،صابــون  اللــوز ألغــراض التجميــل، زيــت  حليــب 
قابضــة(،  الشــبة)مواد  ،حجــر  التجميــل  الغــراض  االلوفيــرا  صبــار 
كهرمان)عطر(،أمونيا)مــادة قلويــة متطايرة()منظف(،صابــون مضــاد للعــرق 
، مضــادات للعرق)مــواد تواليــت(، مســتحضرات مضــادة للشــواش لالغــراض 
المنزليــة، عطــور )زيــوت عطريــة(، رمــاد بركانــي للتنظيف،قابضــات لالوعيــة 
الغــراض  المســتخدم  بخــالف  باديان،بلســم  عطــر   ، التجميــل  الغــراض 
ــة ،  ــات طبي ــت لغاي ــتحمام ليس ــالح اس ــيل ، ام ــة للغس ــاء الكالج طبية،لح
ــاغ اللحي،اقنعــة تجميلية،زيــت  ــة لالســتحمام ، اصب مســتحضرات تجميلي
قصــر  مســتحضرات  عطريــة(،  للمشــروبات)زيوت  البرغموت،منكهــات 
الجلــد لمدبوغ،مســتحضرات قصــر )مزيــالت الــوان الغــراض التجميــل(، 
قصارة،صــودا  امــالح  المالبــس(،  االقمشة)لغســيل  قصــر  مســتحضرات 
،ملمعــات  لالحذيــة  كريمــات  الزرقــاء(،  للغســيل)الصبغة  قصارة،نيلــة 
ــم،  ــة الف ــاش رائح ــرطة النع ــم، اش ــة الف ــاش رائح ــة ، رذاذات النع لالحذي
منكهــات  المنزلية)للغســيل(،  لالغــراض  االلــوان  لتصنيــع  كيمايويــات 
للكعك)زيــوت عطرية(،قطــع مــن صابــون الزينــة، هــواء مضغــوط فــي علــب 
الغــراض التنظيــف وتنفيــض الغبــار، كربيــدات المعادن)مــواد ســحج( 
ســنفرة، زيــوت عطريــة مــن خشــب االرز، طباشــير تنظيــف ، زيــوت عطريــة 
ــم االســنان ،  ــف اطق ــف ،مســتحضرا ت لتنظي ــاد ،طباشــير تنظي ــن الكب م

مســتحضرات تنظيــف ، حليــب منظــف الغــراض الزينــة
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Brightening chemicals (Color-[colour—] —)for house-
hold purposes [laundry], Cake flavourings [essen-
tial oils], Cakes of toilet soap,Canned pressurized air 
for cleaning and dusting purposes,Carbides of metal 
[abrasives],Cedarwood (Essential oils of—), Chalk 
(Cleaning—),Citron (Essential oils of—),Cleaning 
chalk,Cleaning dentures (Preparations for—),Cleaning 
preparations,Cleansing milk for toilet purposes,Cloths 
impregnated with a detergent for cleaning,Cobblers’ 
wax,, Colorants for toilet purposes,Color-brightening 
chemicals for household purposes [laundry],Color-re-
moving preparations,Colour-brightening chemicals for 
household purposes [laundry],Colour-removing prepa-
rations,Corundum [abrasive],Cosmetic kits,Cosmetic 
preparations for slimming purposes, Cosmetics,Cos-
metics for animals,Cotton sticks for cosmetic purpos-
es, Cotton wool for cosmetic purposes,Creams (Cos-
metic-),Creams for leather, Creams (Skin whitening 
-),Degreasers other than for use in manufacturing pro-
cesses,Dental bleaching gels,Dentifrices,Denture pol-
ishes,Dentures ( Preparations for  cleaning -),Deodorant 
soap,Deodorants for human beings or for animals,De-
odorants for pets,Depilatories,Depilatory preparations, 
Detergents other than for use in manufacturing oper-
ations and for medical ,,purposes,Diamantine [abra-
sive],Disinfectant soap, Douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes [toiletries] Dry 
shampoos,Dry-cleaning preparations,Drying agents 
for dishwashing machines,Dyes (Cosmetic—) ,Eau de 
Cologne,Emery Emery cloth,Emery paper,Essences 
(Ethereal—),Essential oils,Ethereal essences,Ethereal 
oils, Extracts of flowers [perfumes],Eyebrow cosmet-
ics,Eyebrow pencils, Eyelashes (Adhesives for affixing 
false—),Eyelashes (Cosmetic preparations for—),Eye-
lashes (False-),Fabric softeners for laundry use,False 
eyelashes, False hair (Adhesives for affixing-),False 
nails,Flavorings for beverages [essential oils],Flavour-
ings for beverages [essential oils],Flavourings for cakes 
[essential oils],Floor wax,Floor wax removers [scour-
ing preparations], Floors (non-slipping liquids for 
-),Floors (non-slipping wax for -),,,Flower perfumes 
(Bases for—),Flowers (Extracts of—) [perfumes],
Foot perspiration (Soap for—),Fumigation preparations 
[perfumes], Furbishing preparations,Gaultheria oil,-
Gels (Dental bleaching-), Geraniol,Glass cloth,Glass 
paper,Glaze (Laundry—),Greases for cosmetic purpos-
es,Grinding preparations,Hair colorants,Hair dyes,Hair 
lotions, Hair spray,Hair waving preparations,Heliotro-
pine,Hydrogen peroxide for cosmetic purposes,Hy-
pochloride (Potassium-)IncenseIonone [perfumery] 
Jasmine oil,Javelle water,Jelly (Petroleum—) for 
cosmetic purposes, Jewellers› rouge,Joss sticks Kits 
(Cosmetic-),Lacquer-removing preparations, Laun-
dry bleach,Laundry blueing,Laundry glaze,Laundry 
preparations, Laundry soaking preparations,Laundry 
starch,Laundry wax,Lavender oil,

ــات  ــكافي ، ملون ــمع االس ــف ، ش ــرض التنظي ــف لغ ــربة بمنظ ــة مش اقمش
ــوان لالغــراض المنزليــة غســيل  ــع االل ــات لتنصي ــة ، كيماوي الغــراض الزين
وكــي ،مســتحضرات ازالــة االلــوان ، كورانــدم )مــادة ســحج ســنفرة (، اطقــم 
تجميــل ،مســتحضرات تجميــل لغايــات التنحيــف ، مســتحضرات تجميــل 
، مســتحضرا تجميــل للحيــوات ، اعــواد قطــن الغــراض التجميــل ، غــزل 
ــوغ  ــد المدب قطنــي الغــراض التجميــل ، كريمــات تجميليــة ، كريمــات للجل
ــي  ــتخدمة  ف ــالف المس ــون بخ ــالت ده ــرة ، مزي ــض البش ــات لتبيي ، كريم
العمليــات التصنيعيــة ، هــالم تبييــض االســنان،منظفات اســنان ، ملمعــات 
ــة الروائــح الكريهــة ، مزيــالت روائــح كريهــة  ــون الزال اطقــم االســنان ،صاب
لالنســان او الحيــوان ، مزيــالت روائــح كريهــة للحيوانــات االليفــة ،مزيــالت 
شــعر ، مســتحضرات ازالــة الشــعر ،منظفــات بخــالف المســتخدمة فــي 
ــادة ســحج ســنفرة  ــة ،ديامانتيــن )م ــات طبي ــة ولغاي ــات التصنيعي العملي
ــخصية او  ــة ش ــراض صحي ــال اللغ ــتحضرات اغتس ــر ، مس ــون مطه (،صاب
الزالــة الروائــح الكريهــة )مــواد تواليت(،مســتحضرات الشــامبو الجــاف، 
مســتحضرات التنظيــف الجــاف ،عوامــل تجفيــف لغســاالت الصحــون ، 
اصبــاغ تجميليــة ،مــاء الكولونيــا ،مســحوق ســحج )ســنفرة ( ، قمــاش ســحج 
)ســنفرة (  ، ورق ســحج )ســنفرة ( ، خالصــات اثيريــة ، زيــوت عطريــة ، 
خالصــات اثيريــة ، زيــوت اثيريــة ن خالصــات زهــور )عطــور (، مســتحضرات 
تجميــل الحواجــب ، اقــالم حواجــب ، لواصــق لتثبيــت الرمــوش المســتعارة 
، مســتحضرات تجميــل الرمــوش ، رمــوش مســتعارة ، لواصــق لتثبيــت 
)زيــوت  للمشــروبات  منكهــات   ، مســتعارة  اظافــر   ، المســتعار  الشــعر 
ــالت  ــات ، مزي ــمع االرضي ــة ، ش ــوت عطري ــك )زي ــات للكع ــة (، منكه عطري
شــمع االرضيات)مســتحضرات جلــي ( ،ســوائل مانعــة لالنــزالق لالرضيــات 
الزهــور  لعطــور  اساســية  ،عناصــر  لالرضيــات  لالنــزالق  مانــع  ،شــمع 
ــر  ــتحضرات تبخي ــدام ، مس ــرق االق ــون لتع ــور(، صاب ــور )عط ــات زه ،خالص
)عطــور(، مســتحضرات تلميــع ،زيــت الغلتيريــة ، هــالم تبييــض االســنان ، 
جيرانيــول ، قمــاش زجــاج للســنفرة ، ورق زجــاج للســنفرة ، ملمــع للغســيل 
ــات  ــخ ، ملون ــتحضرات جل ــل ، مس ــراض التجمي ــة الغ ــواد دهني ــي ، م والك
ــعر  ــبراي للش ــعر ، رذاذ س ــن للش ــوالت لوش ــعر ، غس ــاغ للش ــعر ، اصب للش
الهيدروجيــن  هليوتروبين،بيروكســيد   ، الشــعر  تجعيــد  ،مســتحضرات 
ايونون)عطــر   ، بخــور   ، البوتاســيوم  هيبوكلوريــد   ، التجميــل  الغــراض 
(،زيــت الياســمين ، مــاء جافيــل ، فازليــن الغــراض التجميــل ، احمــر لصقــل 
الجواهــر ، عــود البخــور ، اطقــم تجميــل ، مســتحضرات ازالــة الالكيــه ، قاصــر 
ــع للغســيل والكــي ، مســتحضرات  ــة للغســيل ،ملم للغســيل والكــي ، نيل
ــيل ،  ــا الغس ــي ، نش ــيل والك ــع الغس ــتحضرات نق ــي ، مس ــيل والك للغس
شــمع الغســيل ، زيــت الخزامــى ، مــاء الخزامــى ، مســتحضرات قصــر الجلــد 
المدبــوغ ، كريمــات للجلــد المدبــوغ ، مــواد حافظــة للجلــد المدبــوغ ملمعــات ، 
مســتحضرات لتلميــع اوراق النباتــات ، زيــوت عطريــة مــن الليمــون ، اكيــاس 
معطــرة للبياضــات ، مــواد ملمعــة للشــفاه ،طــالء الشــفاه ، مناديــل ورقيــة 
مشــربة بغســوالت لوشــن تجميلية ، مكياج ، مســاحيق مكياج ، مســتحضرا 
ت مكيــاج ، مســتحضرات ازالــة المكيــاج ، مســكرة ،اقنعــة تجميليــة ، جــل 
للتدليــك  بخــالف المســتخدم الغــراض طبيــة ،صابــون طبــي ، حليــب منظف 
الغــراض الزينــة ، خالصــة النعنــاع )زيــت عطــري (،نعنــاع لصناعــة العطــور 
ــة ،مســك )لصناعــة  ــات طبي ،شــمع الشــوارب ،غســوالت للفــم ليســت لغاي
العطــور ( ، ملصقــات فنيــة لالظافــر ، مســتحضرات العنايــة باالظافــر ، ملمــع 
اظافــر ، طــالء اظافــر ، اظافــر مســتعارة ،مبطــالت تجعيــد الشــعر الدائــم ، 
ــة الدهــون ، زيــوت  ــع لالنــزالق لالرضيــات، زيــت التربنيتيــن الزال شــمع مان
ــح  ــوت للعطــور والروائ ــل ، زي ــراض التجمي ــوت الغ ــف ، زي ــراض التنظي الغ
ــات  ــمع لالرضي ــان ، ش ــة الده ــتحضرات ازال ــة ، مس ــراض الزين ــوت الغ ، زي

ــن ــة ،معاجب الخشــبية المزخرف
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Lavender water,Leather bleaching preparations,Leather 
(Creams for -), Leather preservatives [polishes],Leaves 
of plants (preparations to make shiny the-),Lemon (Es-
sential oils of-),Linen (Sachets for perfuming -),Lip gloss-
es, Lipsticks,Liquids for floors (Non-slipping-) ,Lotions 
for cosmetic purposes, Lotions (Tissues impregnated 
with cosmetic—),Make-up,Make-up powder, Make-up 
preparations,Make-up removing preparations,Mascara, 
Masks (Beauty—),Massage gels other than for medical 
purposes,Medicated soap,Milk (Cleansing —)for toilet 
purposes,Mint essence [essential oil], Mint for perfum-
ery,Moustache wax,Mouth washes, not for medical pur-
poses, Musk [perfumery],,Mustache wax,Nail art stick-
ers,Nail care preparations, Nail polish,Nail varnish,Nails 
(False—),Neutralizers for permanent waving,Non-slip-
ping liquids for floors,Non-slipping wax for floors,Oil of 
turpentine for degreasing,Oils for cleaning purposes,Oils 
for cosmetic purposes,Oils for perfumes and scents,Oils 
for toilet purposes,Paint stripping preparations,Parquet 
floor wax Pastes for razor strops,Pencils (Cosmetic-),Pen-
cils (Eyebrow-),Perfumery,Perfumes,Permanent waving 
(Neutralizers for-),Petroleum jelly for cosmetic purposes,-
Pets (Shampoos for-),Plants (preparations to make shiny 
the leaves of -),Polish for furniture and flooring, Polishes 
(Denture-),Polishing creams,Polishing paper,Polishing 
preparations,Polishing rouge,Polishing stones,Polishing 
wax,Pomades for cosmetic purposes,Potpourris [fragranc-
es],Powder (Make-up-),Preservatives for leather [polish-
es],Pumice stone,Quillaia bark for washing,Razor strops 
(Pastes for-),Removers (Floor wax-) [scouring prepa-
rations],Rose oil Rouge (Jewellers’—),Rust removing 
preparations,Sachets for perfuming linen,Safrol,Sand-
cloth,Sandpaper,Scale removing preparations for house-
hold purposes,Scented water,Scented wood,Scouring 
solutions,Shampoos,Shampoos for pets, Sharpening prepa-
rations,Shaving preparations,Shaving soap,Shaving stones 
[astringents],Shining preparations [polish],Shiny (prepa-
rations to make the leaves of plants -),Shoe cream,Shoe 
polish,Shoe wax,Shoemakers’ wax, Silicon carbide [abra-
sive],Skin care (Cosmetic preparations for—),Skin whit-
ening creams , Slimming purposes (Cosmetic preparations 
for-) Smoothing preparations ,[starching],Smoothing 
stones,Soaking laundry (Preparations for—),Soap, Soap 
(Antiperspirant— ),Soap (Cakes of—),Soap (Deodor-
ant—),Soap (Disinfectant-),Soap for brightening tex-
tile,Soap for foot perspiration, Soda (Bleaching—),Soda 
lye,Softeners (Fabric-) [for laundry use],Sprays (Breath 
freshening-),Stain removers,Starch for laundry purposes, 
Starch glaze for Laundry purposes,Strips (Breath fresh-
ening-),Sunscreen preparations,Sun-tanning preparations 
[cosmetics],Swabs [toiletries],Tailors› wax,Talcum pow-
der, for toilet use,Terpenes [essential oils]
Tissues impregnated with cosmetic lotions,Toilet wa-
ter,Toiletries,Transfers (Decorative —)for cosmetic 
purposes,Tripoli stone for polishing,
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,Turpentine, for degreasing,Unblocking drain pipes 
(Preparations for-),Varnish (Nail—),Varnish-removing 
preparations,Volatile alkali [ammonia] [detergent],Vol-
canic ash for cleaning,Wallpaper cleaning prepara-
tions,Washing preparations,,Washing soda, for clean-
ing,Waving preparations for the hair,Wax (Cobblers’ 
—),Wax (Depilatory—),Wax for floors (non-slipping-,),-
Wax (Laundry—),Wax (Moustache—),Wax (Parquet 
floor—),Wax (Polishing—),Wax (Tailors’ —),Waxes for 
leather,Whitening the skin (Cream for—),Whiting,Wind-
screen cleaning liquids,Windshield cleaning liquids ,,

( 18 )

 

Date :27/01/2020 التاريخ : 2020/01/27

Trademark No.:37638 العالمة التجارية رقم :  37638

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ayson For Food Company بإسم :  شركة ايسون للمواد الغذائية

Applicant Address :Ramallah  Beitunia  Northern Al 
krum  Al Amal building 2    

العنوان :  رام الله  بيتونيا  الكروم الشمالية  عمارة األمل 2    

Applicant for Correspondence:  Attorney Anan Jaradat  
Ramallah  Al balou  AL Nabot building  2nd Floor  
Mobile No 0597171617

عنــوان التبليــغ  : المحامــي عنــان الجــرادات ، رام اللــه  البالــوع عمــارة 
النابــوت  الطابــق 2  جــوال رقــم: 0597171617

فلسطين

Goods/Services:
Bee glue , Honey , Beverages (Chocolate-based) , 
Beverages (Cocoa-based) , Beverages (Coffe-based) , 
Beverages (Tae-based) , Buns , Chewing gum , Cocoa 
, Coffee , Coffee (Artificial) , Coffee beverages with 
milk , Flakes (Oat) , Foods (Farinaceous) , Mayonnaise 
, Mustard , Propolis , Vanilla (flavoring) (flavouring) , 
Vermicelli (noodles) , Vermicelli (Ribbon)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــروبات  ــوكوالتة ، مش ــها الش ــروبات اساس ــل ، مش ــل نح ــل ، عس ــمع نح ش
اساســها الكاكاو ، مشــروبات اساســها القهوة ، مشــروبات اساســها الشــاي 
ــروبات  ــة ، مش ــوة صناعي ــوة ، قه ــة ، كاكاو ، قه ــك ، علك ــكويت ، كي ، بس
قهــوة مــع حليــب ، رقائــق الشــوفان ، اغذيــة نشــوية ، مايونيــز ، خــردل ، 
شــمع نحــل )عكبــر( ، فانيــال )منكهــة( ، شــعيرية )نودلــز( ، شــعيرية رقيقــة 

( 19 )

 

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

Trademark No.:37672 العالمة التجارية رقم :  37672
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Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al-Ajjawi Stores Trading Company  بإسم :  شركة محالت العجاوي التجارية

Applicant Address :Jenin-Ajja العنوان :  جنين-عجة  

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
ــر 0598648320  -عمــارة عنت

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه 
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هــالم    جيلــي    ومربيــات وفواكــه 
مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون 

الصالحــة لــأكل. 

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 :03/02/2020 2020/02/03

Trademark No.:37673 العالمة التجارية رقم :  37673

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al-Ajjawi Stores Trading Company بإسم :  شركة محالت العجاوي التجارية

Applicant Address :Jenin-Ajja العنوان :  جنين-عجة  

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
ــر 0598648320  -عمــارة عنت

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. And all the categories men-
tioned in class 30

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

ــج. الثل

وجميع الفئات الواردة في الصنف 30

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 :04/02/2020 التاريخ : 2020/02/04 

Trademark No.:37678 العالمة التجارية رقم :  37678

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Hadeel Nabeel Khalel Johari                                                                                                 بإسم :  هديل نبيل خليل جوهري

Applicant Address :nablus / Beit Al-Mal Complex / 
Ground Floor    

العنوان :  نابلس  / مجمع بيت المال  / الطابق االرضي     

Applicant for Correspondence:  nablus / Beit Al-Mal 
Complex / Ground Floor 

عنوان التبليغ  : نابلس  / مجمع بيت المال  / الطابق االرضي 

Goods/Services:
Abrasive cloth ,Abrasive paper, Abrasives*,Adhesives 
for affixing false hair, Adhesives for cosmetic purpos-
esAfter-shave lotion , Air (canned pressurized -) for 
cleaning and dusting purposes,Alkali (Volatile-) [am-
monia] [detergent]Almond milk for cosmetic purposes, 
Almond oil, Almond soap, Alum stones [antiseptic], 
Amber [perfume] Ammonia [volatile alkali] [deter-
gent], Antiperspirant soap, Antiperspirants [toiletries], 
Antistatic preparations for household purposes, Aro-
matics [essential oils], Ash (Volcanic — ) for cleaning 
, Astringents for cosmetic purposes Badian essence, 
Bark (Quillaia —) for washing, Bath salts, not for 
medical purposes Baths (Cosmetic preparations for—) 
, Beard dyes, Beauty masks , Bergamot oil , Bever-
ages (Flavorings [flavourings] for—) [essential oils] , 
Bleaching (Leather—) preparations , Bleaching prepa-
rations [decolorants] for cosmetic pur- poses, Bleach-
ing preparations [laundry], Bleaching salts, Bleaching 
soda, Blueing (Laundry—), Blueing for laundry
Bluing for laundry, Boot cream, Boot polish,. Breath 
freshening sprays, Brightening chemicals (Color-[co-
lour—] —)for house-, hold purposes [laundry],Cake 
flavourings [essential oils],Cakes of toilet soap
Canned pressurized air for cleaning and dusting purpos-
es, Carbides of metal [abrasives]
Cedarwood (Essential oils of—), Chalk (Cleaning—)
Citron (Essential oils of—) ,Cleaning chalk, Cleaning 
dentures (Preparations for—), Cleaning preparations
Cleaning waste pipes (Preparations for-), Cleansing 
milk for toilet purposes, Cloths impregnated with a de-
tergent for cleaning, Cobblers’ wax,Colorants for toilet 
purposes, Color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry], Color-removing preparations, Co-
lour-brightening chemicals for household purposes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قمــاش ســحج )ســنفرة( ورق ســحج )ســنفرة( مــواد ســحج )ســنفرة( الواصــق 
لتثبيــت الشــعر المســتعار الواصــق لغايــات التجميــل غســول الوشــن( لمــا 

بعــد الحالقــة هــواء مضغــوط للتنظيــف وإزالــة الغبــار
ــوز ألغــراض  مــادة قلويــة متطايــرة ]أمونيــا[ ]منظــف[ التجميــل حليــب الل
زيــت اللــوز صابــون اللــوز حجــر الشــبة مطهــر[ کهرمــان ]عطــر[ أمونيــا لمــادة 
ــواد  ــرق )م ــادات للع ــرق مض ــاد للع ــون مض ــف[ صاب ــرة منظ ــة متطاي قلوي
تواليــت( مســتحضرات مضــادة للشــواش للغايــات المنزليــة عطــور أزيــوت 
عطريــة[ رمــاد بركانــي للتنظيــف قابضــات لالوعيــة ألغــراض التجميــل، 
ــات  ــت لغاي ــتحمام ليس ــالح إس ــيل أم ــة للغس ــاء الكالج ــان الح ــر بادي عط
طبيــة مســتحضرات تجميليــة لإلســتحمام أصبــاغ اللحــي أقنعــة تجميليــة 

زيــت البرغمــوت منكهــات للمشــروبات ازيــوت عطريــة[
ــوان  ــالت أل ــر لمزي ــتحضرات قص ــوغ مس ــد المدب ــر الجل ــتحضرات قص مس

ــل ــات التجمي لغاي
مســتحضرات قصــر األقمشــة الغســيل المالبــس[ أمــالح قصــارة صــودا 
قصــارة | نيلــة للغســيل )الصبغــة الزرقــاء( | نيلــة للغســيل )الصبغــة 
الزرقــاء( نيلــة للغســيل )الصبغــة الزرقــاء( كريمــات لأحذيــة ملمعــات 
األلــوان  لتنصيــع  كيماويــات  الفــم  رائحــة  إلنعــاش  رذاذات  لأحذيــة 

اللغســيل[ المنزليــة  للغايــات 
الغبــارو منكهــات للكعــك ازيــوت عطريــة[ قطــع مــن صابــون الزينــة هــواء 
معلــب مضغــوط لغايــات التنظيــف ونفــض كربيــدات المعــادن )مــواد 

ــف ــير تنظي ــب األرز ، طباش ــن خش ــة م ــوت عطري ــنفرة( زي ــحج لس س
زيــوت عطريــة مــن الكبــاد طباشــير تنظيــف مســتحضرات التنظيــف 
أطقــم األســنان مســتحضرات تنظيــف مســتحضرات التنظيــف أنابيــب 
الصــرف حليــب منظــف لغايــات التواليــت قطــع قمــاش مشــربة بمنظفــات 
ــع  ــات لتنصي ــة كيماوي ــات الزين ــات لغاي للتنظيــف شــمع اإلســكافي ملون
األلــوان  إزالــة  مســتحضرات  وكــي[  )غســيل  منزليــة  لغايــات  األلــوان 
كيماويــات لتنصيــع األلــوان لغايــات منزليــة اللغســيل[ مســتحضرات 
إزالــة األلــوان کورانــدم )مــادة ســحج )ســنفرة(( أطقــم تجميــل مســتحضرات 
ــل  ــل مســتحضرات تجمي ــف مســتحضرات تجمي ــات التنحي ــل لغاي تجمي
للحيوانــات أعــواد قطــن ألغــراض التجميــل غــزل قطنــي ألغــراض التجميــل 
كريمــات تجميليــة البشــرة كريمــات لتبييــض كريمــات للجلــد المدبــوغ 
مزيــالت دهــون بخــالف المســتخدمة فــي العمليــات التصنيعيــة األســنان 
جــل لتبييــض منظفــات أســنان ملمعــات أطقــم األســنان مســتحضرات 

ــة ــح الكريه ــة الروائ ــون إلزال ــنان صاب ــم األس ــف أطق تنظي
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[laundry], Colour-removing preparations, Corundum 
[abrasive], Cosmetic kits Cosmetic preparations for 
slimming purposes, Cosmetics, Cosmetics for animals, 
Cotton sticks for cosmetic purposes Cotton wool for 
cosmetic purposes, Creams (Cosmetic—), Creams 
(Skin whitening—), Creams for leather, Degreasers 
other than for use in manufacturing processes, Dental 
bleaching gels, Dentifrices, Denture polishes, Den-
tures ( Preparations for cleaning—), Deodorant soap, 
Deodorants for personal use, Depilatories, Depilatory 
preparations. Detergents other than for use in manufac-
turing operations and for medical purposes, Diaman-
tine [abrasive]Disinfectant soap, Drains preparations 
(Clearing blocked—), Dry-cleaning preparations, Dyes 
(Cosmetic—), Eau de Cologne, Emery, Emery cloth, 
Emery paper, Essences (Ethereal—), Essential oils, 
Ethereal, essences ,Ethereal oils, Extracts of flowers 
[perfumes], Eyebrow cosmetics, Eyebrow pencils, 
Eyelashes (Adhesives for affixing false—), Eyelashes 
(Cosmetic preparations for—), Eyelashes (False—) 
Fabric softeners for laundry use, False eyelashes, False 
hair (Adhesives for affixing-), False nails, Flavorings 
for beverages [essential oils], Flavourings for beverag-
es [essential oils], Flavourings for cakes [essential oils], 
Floor wax Floor wax removers [scouring preparations], 
Floors (Non-slipping liquids for-), Floors (Non-slip-
ping wax for-), Flower perfumes (Bases for—), Flow-
ers (Extracts of—) [perfumes], Foot perspiration (Soap 
for—) Fumigation preparations [perfumes], Furbishing 
preparations, Gaultheria oil, Gels (Dental bleaching-), 
Geraniol Glass cloth, Glass paper,Glaze (Laundry—), 
Greases for cosmetic purposes, Grinding preparations, 
Hair colorants, Hair dyes, Hair lotions, Hair spray, Hair 
waving preparations, Heliotropine, Hydrogen peroxide 
for cosmetic purposes Hypochloride (Potassium-), In-
cense, Ionone [perfumery], Jasmine oil, Javelle water, 
Jelly (Petroleum—) for cosmetic purposes, Jewellers› 
rouge, Joss sticks, Kits (Cosmetic-), Lacquer-remov-
ing preparations, Laundry bleach, Laundry blueing, 
Laundry glaze, Laundry preparations,Laundry soaking 
preparations, Laundry starch, Laundry wax Lavender 
oil, Lavender water, Leather (Creams for -), Leather 
bleaching preparations, Leather preservatives [polish-
es] Leaves of plants (Preparations to make shiny the-), 
Lemon (Essential oils of-). Linen (Sachets for perfum-
ing -) Lipsticks, Liquids for floors (Non-slipping-), Lo-
tions (Tissues impregnated with cosmetic—), Lotions 
for cosmetic purposes, Make-up, Make-up powder, 
Make-up preparations Make-up removing preparations, 
Mascara, Masks (Beauty—), Medicated soap, Milk 
(Cleansing —)for toilet purposes, Mint essence [essen-
tial oil], Mint for perfumery, Moustache wax, Mouth 
washes, not for medical purposes Musk [perfumery], 
Mustache wax, Nail care preparations, Nail polish, Nail 
varnish, Nails (False—)

شــعر  مزيــالت  الشــخصي  لإلســتخدام  الكريهــة  الروائــح  مزيــالت 
ــة الشــعر منظفــات بخــالف المســتخدمة فــي العمليــات  مســتحضرات إزال
ــون  ــة، ديامانتيــن لمــادة ســحج )ســنفرة([ صاب ــات طبي ــة ولغاي التصنيعي
مســتحضرات  المغلقــة  المصــارف  التنظيــف  مســتحضرات  مطهــر 
ســحج  مســحوق  الكولونيــا  مــاء  تجميليــة  أصبــاغ  الجــاف  التنظيــف 
ــة  ــات اثيري ــنفرة( خالص ــحج )س ــنفرة( ورق س ــحج )س ــاش س ــنفرة( قم )س
ــورا  ــور إعط ــات زه ــة خالص ــوت أثيري ــة زي ــات أثيري ــة خالص ــوت عطري زي
مســتحضرات تجميــل الحواجــب أقــالم الحواجــب الواصــق لتثبيــت الرمــوش 

المســتعارة مســتحضرات تجميــل للرمــوش رمــوش مســتعارة.
رمــوش مســتعارة  والكــي  الغســيل  فــي  تســتخدم  لأقمشــة  ملينــات 
الواصــق لتثبيــت الشــعر المســتعار اظافــر مســتعارة منكهــات للمشــروبات 
ــة[ منكهــات للكعــك  ــة[ منكهــات للمشــروبات ازيــوت عطري أزيــوت عطري
لزيــوت عطريــة[ شــمع األرضيــات | مزيــالت شــمع األرضيــات مســتحضرات 
ــات  ــي لالرضي ــر إنزالق ــمع غي ــات ش ــة لأرضي ــر إنزالقي ــوائل غي ــي[ اس جل
ــون لتعــرق  عناصــر أساســية العطــور الزهــور خالصــات زهــور إعطــورا صاب
األقــدام مســتحضرات تبخيــر اعطــورا مســتحضرات تلميــع زيــت الغلتيريــة، 
االســنان جــل تبييــض جيرانيــول قمــاش زجــاج )للســنفرة( ورق زجــاج 
ألغــراض  دهنيــة  مــواد  التجميــل  والكــي،  للغســيل  ملمــع  )للســنفرة( 

ــعر ــاغ للش ــعر أصب ــات للش ــخ ملون ــتحضرات جل مس
غســوالت )لوشــن( للشــعر رذاذ )ســبراي( للشــعر مســتحضرات تجعيــد 

الشــعر هليوتروبيــن
، لتجميــل بيروكســيد الهيدروجيــن الغــراض هيبوكلوريــد البوتاســيوم 
بخــور أيونــون عطــر[ زيــت الياســمين مــاء جافيــل هــالم االغــراض التجميــل 
،مســتحضرات  تجميــل  أطقــم   | بخــور  اعــواد   | الجواهــر  لصقــل  أحمــر 
ــاء(،  ــة للغســيل )الصبغــة الزرق ــة الالكيــه قاصــر للغســيل والكــي | نيل إزال
ملمــع للغســيل والكــي مســتحضرات للغســيل والكــي مســتحضرات نقــع 
الغســيل والكــي انشــا الغســيل شــمع الغســيل زيــت الخزامــى مــاء الخزامــى 
كريمــات للجلــد المدبــوغ مســتحضرات قصــر الجلــد المدبــوغ مــواد حافظــة 
ــوت  ــات، الزي ــع اوراق النبات ــات( ، مســتحضرات لتلمي ــوغ للمع ــد المدب للجل

عطريــة مــن الليمــون
اكيــاس معطــرة للبياضــات، طــالء الشــفاه،  ســوائل الانزالقيــة لالرضيــات، 
ــة،  غســوالت )لوشــن(  ــة مشــربة بغســوالت الوشــن( تجميلي ــل ورقي منادي
مكيــاج  مســتحضرات  مكيــاج  مســاحيق  مكيــاج  التجميــل،   ألغــراض 
مســتحضرات إزالــة المكيــاج مســكرة أقنعــة تجميليــة صابــون طبــي حليــب 
منظــف لغايــات الزينــة خالصــة النعنــاع لزيــت عطريــا نعنــاع لصناعــة 

ــوارب ــمع للش ــور | ش العط
غســوالت للفــم ليســت لغايــات طبيــة مســك الصناعــة العطــور[ شــمع 
للشــوارب مســتحضرات العنايــة باألظافــر ملمــع أظافــر طــالء أظافــر أظافــر 
ــى  ــزالق عل ــم ســوائل مانعــة لأن ــد الشــعر الدائ مســتعارة مبطــالت تجعي

ــالط ــى الب ــزالق عل ــالط شــموع مانعــة لالن الب
إلزالــة الدهــون زيــت التربنتيــن زيــوت لغايــات التنظيــف | زيــوت لغايــات 
ــتحضرات  ــراض مس ــوت ألغ ــة زي ــح الزين ــور والروائ ــوت للعط ــل زي التجمي
إزالــة الدهــان شــمع لالرضيــات الخشــبية المزخرفــة معاجيــن لشــحذ أمــواس 

الحالقــة أقــالم تجميليــة أقــالم الحواجــب عطــور
عطور

مبطــالت تجعيــد الشــعر الدائــم هــالم ألغــراض التجميــل شــامبو للحيوانات 
األليفــة مســتحضرات لتلميــع ورق النبــات ملمــع لأثاث واألرضيــات ملمعات 
ــر  ــل | أحم ــات صقــل ورق صقــل مســتحضرات صق ــم األســنان | كريم أطق
ــات  ــل مزيج ــراض التجمي ــم ألغ ــل | مراه ــمع صق ــل ش ــارة صق ــل  حج صق
مــن أوراق الــورد المجففــة المعطــرة لروائــح طيبــة[ مســاحيق مكيــاج مــواد 

حافظــة للجلــد المدبــوغ ملعمــات
 حجــر الخفــاف الحــاء الكالجــة للغســيل معاجيــن لشــحذ أمــواس الحالقــة 
ــر لصقــل  ــورد أحم ــت ال ــي[ زي ــات لمســتحضرات جل ــالت شــمع األرضي مزي
ــفرول  ــات س ــرة للبياض ــاس معط ــدأ أكي ــة الص ــتحضرات إزال ــر مس الجواه
قمــاش ســحج )ســنفرة( ورق ســحج )للســنفرة( مســتحضرات إلزالــة القشــور 

للغايــات المنزليــة
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Neutralizers for permanent waving, Non-slipping liq-
uids for floors, Non-slipping wax for floors
Oil of turpentine for degreasing, Oils for cleaning pur-
poses, Oils for cosmetic purposes, Oils for perfumes 
and scents, Oils for toilet purposes, Paint stripping 
preparations, Parquet floor wax, Pastes for razor strops, 
Pencils (Cosmetic-), Pencils (Eyebrow-), Perfumery, 
Perfumes, Permanent waving (Neutralizers for-), Pe-
troleum jelly for cosmetic purposes, Pets (Shampoos 
for-), Plants (Preparations to make shiny the leaves of-
), Polish for furniture and flooring Polishes (Denture-), 
Polishing creams, Polishing paper, Polishing prepara-
tions, Polishing rouge, Polishing stones Polishing wax, 
Pomades for cosmetic purposes, Potpourris [fragranc-
es], Powder (Make-up-), Preservatives for leather [pol-
ishes]. Pumice stone, Quillaia bark for washing, Razor 
strops (Pastes for-), Removers (Floor wax-) [scouring 
preparations] Rose oil, Rouge (Jewellers’—), Rust 
removing preparations, Sachets for perfuming linen, 
Safrol, Sandcloth Sandpaper, Scale removing prepara-
tions for household purposes, Scented water, Scented 
wood, Scouring solutions Shampoos, Shampoos for 
pets, Sharpening preparations, Shaving preparations, 
Shaving soap Shaving stones, antiseptic, Shining 
preparations [polish], Shiny (preparations to make the 
leaves of plants-) Shoe cream, Shoe polish, Shoe wax, 
Shoemakers’ wax, Silicon carbide [abrasive], Skin 
care (Cosmetic preparations for—), Skin whitening 
creams, Slimming purposes (Cosmetic preparations 
for-), Smoothing preparations [starching] Smoothing 
stones, Soaking laundry (Preparations for—), Soap, 
Soap (Antiperspirant— ), Soap (Cakes of) Soap (De-
odorant—), Soap (Disinfectant-), Soap for brightening 
textile, Soap for foot perspiration Soda (Bleaching—), 
Soda lye, Softeners (Fabric-) for laundry use, Sprays 
(Breath freshening-) Stain removers, Starch for laun-
dry purposes, Starch glaze for Laundry purposes, Sun-
screen preparations Sun-tanning preparations [cosmet-
ics], Swabs [toiletries], Tailors› wax, Talcum powder, 
for toilet use Terpenes [essential oils] ,Tissues impreg-
nated with cosmetic lotions, Toilet water, Toiletries, 
Transfers (Decorative —)for cosmetic purposes Tripoli 
stone for polishing, Turpentine, for degreasing, Varnish 
(Nail—), Varnish-removing preparations Volatile al-
kali [ammonia] [detergent], Volcanic ash for cleaning, 
Wallpaper cleaning preparationsWashing preparations, 
Washing soda, for cleaning, Waste pipes (Preparations 
for cleaning—), Waving preparations for the hair, Wax 
(Cobblers’ -), Wax (Depilatory-), Wax (Laundry-), Wax 
(Moustache-) Wax (Parquet floor-), Wax (Polishing-), 
Wax (Tailors’ -), Wax for floors (Non-slipping-), Waxes 
for leather Whitening the skin (Cream for-), Whiting, 
Windscreen cleaning liquids, Windshield cleaning liq-
uids.

مــاء معطــر خشــب معطــر جلــي محاليــل شــامبو ، شــامبو للحيوانــات األليفــة 
ــارة  ــة حج ــون حالق ــة صاب ــتحضرات حالق ــحذ( مس ــن )ش ــتحضرات س مس
لتلميــع  مســتحضرات  ملمعــات(  تلميــع  مســتحضرات  مطهــرة  حالقــة 
ــة شــمع  ــة شــمع لأحذي ــة ملمعــات لأحذي ــات كريمــات لأحذي ورق النبات
الحذائيــن كربيــد الســليكون مــادة ســحج )ســنفرة( مســتحضرات تجميــل 

ــة بالبشــرة للعناي
التنحيــف  االغــراض  تجميــل  مســتحضرات  تبيــض  كريمــات  البشــرة 
مســتحضرات تنعيــم لتنشــية[ حجــارة تنعيــم مســتحضرات نقــع الغســيل 
صابــون صابــون مضــاد للعــرق قطــع مــن الصابــون | صابــون إلزالــة الروائــح 

الكريهــة
صابــون مطهــر صابــون لتنصيــع النســيج صابــون التعــرق األقــدام صــودا 
تبييــض غســول قلــوي مــن الصــودا منعمــات لأقمشــة تســتخدم للغســيل 
رذاذات إلنعــاش رائحــة الفــم ، مزيــالت البقــع انشــا اللغســيل والكــي ، ملمــع 
نشــوي للغســيل والكــي مســتحضرات الوقايــة مــن الشــمس مســتحضرات 
اإلســمرار البشــرة بالتعــرض للشــمس لمســتحضرات تجميــل[ أعــواد قطــن 
لمــواد تواليــت( شــمع الخياطيــن مســحوق التالــك للزينــة تربينــات إزيــوت 

عطريــة[
 مناديل ورقية مشربة بغسوالت الوشن( تجميلية كولونيا مواد تواليت

ألغــراض التجميــل رســوم زينــة للشــف حجــر طرابلســي للصقــل تربنتيــن 
إلزالــة الدهــون طــالء أظافــر مســتحضرات إزالــة الطــالء مــادة قلويــة متطايــرة 
]أمونيــا[ ]منظــف[ رمــاد بركانــي للتنظيــف مســتحضرات تنظيــف ورق 
ــتحضرات  ــف مس ــيل للتنظي ــودا الغس ــيال ص ــتحضرات غس ــدران مس الج
التنظيــف أنابيــب الصــرف مســتحضرات تجعيــد الشــعر شــمع اإلســكافي 
ازالــة الشــعر شــمع الغســيل شــمع للشــوارب شــمع األرضيــات  شــمع 
الخشــبية المزخرفــة شــمع صقــل شــمع الخياطيــن شــمع غيــر إنزالفــي 

ــوغ ــد المدب ــات شــمع للجل لالرضي
كريمــات لتبييــض البشــرة مســحوق طباشــير نقــي للتجميــل ســوائل 

لتنظيــف زجــاج الســيارات | ســوائل لتنظيــف زجــاج الســيارات
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Date :05/02/2020 التاريخ : 2020/02/05

Trademark No.:37686 العالمة التجارية رقم :  37686

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Haneen Ghazi Ismail Khaseeb  بإسم :  حنين غازي اسماعيل خصيب

Applicant Address :Ramallah / Al-Bireh / opposite Al-
Ain Mosque, Mobile 0569762222

جــوال  العيــن   جامــع  مقابــل   / البيــرة   / اللــه  رام    : العنــوان 
  0569762222

Applicant for Correspondence:  
 Ramallah / Al-Bireh / opposite Al-Ain Mosque, Mobile 
0569762222

ــل جامــع العيــن  جــوال  ــه / البيــرة / مقاب عنــوان التبليــغ  :   رام الل
  0569762222

Goods/Services:
Organize the shows services (Event planner services), 
organize the entertainment parties, organize exhibitions 
for cultural and educational purposes, photography and 
all items mentioned in item 41 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تنظيــم العــروض )خدمــات متعهــدي الحفــالت ( ، تنظيــم حفــالت 
ترفيهيــة ، نتنظيــم المعــارض الغــراض ثقافيــة وتعليميــة ، تصويــر 

ــي الصنــف 41  ــواردة ف ــع الســلع ال ــي وجمي فوتوغراف

( 23 )

 

Date :16/02/2020 التاريخ : 2020/02/16

Trademark No.:37763 العالمة التجارية رقم :  37763

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Jamal Fadel Daoud Fawadleh  بإسم :  جمال فاضل داوود فواضلة

Applicant Address :Jamal Fadel Daoud Fawadleh / 
Ramallah, Sham Center/ jawwal: 0599787886                   

العنــوان :  جمــال فاضــل داوود فواضلــة / رام اللــه مركــز شــام 
                    0599787886 جــوال:   / التجــاري 

Applicant for Correspondence:  عنوان التبليغ  :فلسطين

Goods/Services:
 Analysis (Financial ) , Banking , Consultancy (Finan-
cial ), Evaluation (Financial )[insurance, banking, real 
estate], Financial management , Fiscal assessments

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التحليــل المالــي ،االعمــال المصرفيــة ، االستشــارات الماليــة ، التقييــم 
المالــي )التأميــن واالعمــال المصرفيــة والعقــارات( ، االدارة الماليــة ، تقديــر 

الضرائــب 

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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( 24 )

 

Date :18/02/2020 التاريخ : 2020/02/18

Trademark No.:37780 العالمة التجارية رقم :  37780

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Lamico for General Trading Company بإسم :  شركة الميكو للتجارة العامة

Applicant Address :Ramallah  Beitunia Tabark bld        العنوان :  رام الله  بيتونيا عمارة تبارك

Applicant for Correspondence:  Ramallah  Beitunia 
Tabark bld

عنوان التبليغ  : رام الله  بيتونيا عمارة تبارك 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tahini (sesam seed paste) طحينية عجينة بذور السمسم

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

( 25 )

 

Date :18/02/2020 التاريخ : 2020/02/18

Trademark No.:37781 العالمة التجارية رقم :  37781

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Lamico for General Trading  
C o m p a n y

بإسم :  شركة الميكو للتجارة العامة

Applicant Address :Ramallah Beitunia  Tbarak Building         العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة تبارك

Applicant for Correspondence:  Ramallah Beitunia  
Tbarak Building 

عنوان التبليغ  : رام الله بيتونيا عمارة تبارك 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Halvah حالوة طحينية

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 :18/02/2020 التاريخ : 2020/02/18

Trademark No.:37782 العالمة التجارية رقم :  37782

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Lamico for General Trading Company بإسم :  شركة الميكو للتجارة العامة

Applicant Address :Ramallah  Beitunia Tabark bld        العنوان :  رام الله  بيتونيا عمارة تبارك

Applicant for Correspondence:  Ramallah  Beitunia 
Tabark bld

عنوان التبليغ  : رام الله  بيتونيا عمارة تبارك 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Relish [condiment]  ,Thyme  مقبالت )توابل ( زعتر

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

( 27 )

 

Date :18/02/2020 التاريخ : 2020/02/18

Trademark No.:37783 العالمة التجارية رقم :  37783

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Lamico for General Trading  
C o m p a n y

بإسم :  شركة الميكو للتجارة العامة

Applicant Address :Ramallah Beitunia  Tbarak Building         العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة تبارك

Applicant for Correspondence:  Ramallah Beitunia  
Tbarak Building 

عنوان التبليغ  : رام الله بيتونيا عمارة تبارك 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Black honey Qizha    ) العسل األسود ) قزحة

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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( 28 )

 

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

Trademark No.:37862 العالمة التجارية رقم :  37862

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Unilever N.V  بإسم :  يونيليفر أن . في

Applicant Address :455 Weena Rotterdam 3013 AL The 
Netherlands

العنوان :  455 ويينا روتيردام 3013 ايه ال هولندا  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Non-medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels 

مســتحضرات العنايــة بالبشــرة غيــر الدوائيــة ، وباالخــص الكريمــات ، 
المســتحضرات ، والمــواد الهالميــة ، تونــر ، والمنظفــات ، والقشــور. 

( 29 )

 

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

Trademark No.:37863 العالمة التجارية رقم :  37863

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Unilever N.V  بإسم :  يونيليفر أن . في

Applicant Address :455 Weena Rotterdam 3013 AL The 
Netherlands

العنوان :  455 ويينا روتيردام 3013 ايه ال هولندا  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Vitamins and vitamin preparations; nutritional and 
dietary supplements. 

الفيتامينات ومستحضرات الفيتامينات ، المكمالت الغذائية. 
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Date :27/02/2020 التاريخ : 2020/02/27

Trademark No.:37872 العالمة التجارية رقم :  37872

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Mussab Fuad AA Sinokrot بإسم :  مصعب فؤاد عبد السميع سنقرط

Applicant Address :hebron next to health ministry       العنوان :   الخليل طريق المقاطعة بالقرب من الصحة

Applicant for Correspondence:  hebron next to health 
ministry

عنوان التبليغ  :  الخليل طريق المقاطعة بالقرب من الصحة

Goods/Services:
rice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االرز

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

( 31 )

 

Date :27/02/2020 التاريخ : 2020/02/27

Trademark No.:37875 العالمة التجارية رقم :  37875

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Ghulmi Company for Import and 
Electrical Supplies 

بإسم :  شركة غلمي لالستيراد والتوريدات الكهربائية 

Applicant Address :Nablus - Sufyan Street / Al-Tahan 
Building, 7th floorMobile: 0595138000    

العنــوان :  نابلــس -  شــارع  ســفيان /  عمــارة الطحــان  الطابــق 
       0595138000  : جــوال  الســابع 

Applicant for Correspondence:  Nablus - Sufyan Street 
/ Al-Tahan Building, 7th floorMobile: 0595138000 

عنــوان التبليــغ  : نابلــس -  شــارع  ســفيان /  عمــارة الطحــان  الطابــق 
الســابع جوال : 0595138000   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Air conditioners for vehicles, Air conditioning ap-
paratus, Air driers [dryers], Aquarium lights, Aquar-
ium lights Automobile lights , Bakers’ ovens, Barbe-
cues,Bath fittings,Bath fittings (Hot air—),

ــات هــواء، اضــواء  ــات، اجهــزة تكيــف هــواء، مجفف ــات هــواء للمركب مكيف
ــات(،  ــوازم لمب ــيارات )ل ــواء للس ــية، اض ــح قوس ــمك ، مصابي ــواض الس الح
افــران للخبازيــن، شــوايات، معــدات للحمــام ، معــدات هــواء ســاحن للحمــام، 

منشــأت لحمــام الســاونا ، احــواض اســتحمام )بانيــو(
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 Bath installations (Sauna—), Bath tubs, Bath tubs for-
sitz baths, Baths (Heaters for—), Bedwarmers, Bever-
ages cooling apparatus, Bicycle lights, Bidets, Blankets, 
electric, not for medical purposes. Bread baking ma-
chines, Bread toasters, Ceiling lights, ChandeliersChi-
nese lanterns, Christmas trees (Electric lights for—), 
Coffee machines, electric ,Coffee percolators, electric 
Cookers, Cooking apparatus and installations, Cooking 
utensils, electric, Cooling installations for water Cubi-
cles [enclosures (Am.)] (Shower —), Desiccating ap-
paratus, Discharge tubes, electric, for lighting Display 
cabinet (Refrigerating—) [display cases], Diving lights, 
Driers (Hair—),Drinking water (Filters for— Electric 
appliances for making yogurt, Electric lamps, Elements 
(Heating —), Extractor hoods for kitchensFairy lights 
for festive decoration,Fans (Electric—)for personal 
use,Fans [air-conditioning, Faucets for pipes (Am.)Fil-
ters for drinking water, Fireplaces [domestic], Fittings 
(Bath—) Flares, Flashlights [torches], Furnaces, Gas 
lamps, Griddles [cooking appliances] ,Grills [cooking 
appliances] ,Hair driers [dryers] ,Hand drying apparatus 
for washroomsHearths, Heaters for baths, Heating appa-
ratus, Heating apparatus, electric,Heating installations 
(Hot water—)Heating plates ,Hoods (Extractor —)for 
kitchens, Hot air bath fittings, Hot plates, House numbers 
(Luminous—)Ice boxes,Ice chests, Ice machines and 
apparatus, Incinerators, Kettles, electric, Kilns,Kitchen 
ranges [ovens]Laboratory burners, Laboratory lamps, 
Lamp casings,Lamp chimneys, Lamp glasses, Lamps, 
Lamps (Electric—)Lamps (Globes for—), Lamps for 
directional signals of automobiles, Lampshade holders, 
Lanterns, Lanterns for lightingLevel controlling valves 
in tanks. Lighters (Gas—) ,Lighters*, Lighting apparatus 
and installations, Lighting apparatus for vehicles,Lights 
for automobiles,Lights for vehicles, Lights, electric, for 
Christmas trees, Microwave ovens [cooking appara-
tus],Microwave ovens for industrial purposes, Pasteur-
isers , Projector lamps, Safety lamps, Searchlights,Seats 
(Toilet—),Showers,Sinks,Steam facial apparatus [sau-
nas],Street lamps, Taps [faucets] *, Toasters, Toilet seats

__ احــواض اســتحمام )باينــو لالســتحمام النصفــي( ســخانات للحمــام، 
ــة ،  ــواء للــدرات الهوائي ــروبات ، اض ــزة تبريــد المش ــراش، اجه دفايــات ف
شــفاطات، بطانيــات كهربائيــة ليســيت لغايــات طبيــة ، االت صنــع الخبــز، 
اضــواء  مصابيــح صينيــة،  ثريــات،  الســقف،  اضــواء  الخبــز،  محمصــات 
ــع القهــوة، محامــص  ــة لصن ــات كهربائي ــة لشــجرة الميــالد، ماكن كهربائي
بــن، اوعيــة طهــي ، اجهــزة ومعــدات طهــي، اوانــي طهــي كهربائيــة ، 
منشــات تبريــد للمــاء حجيــرات مقصــورات لحمــام الــدش، اجهــزة تجفيــف ، 
انابيــب تفريــغ كهربائيــة لالضــاءه ، كبائــن تبريــد للعــرض، اضــواء للغوص،  
مجففــات شــعر ، مرشــحات )فالتــر( لميــاه الشــرب،  اجهــزة كهربائيــة 
ــة شــفط  ــة ، عناصــر تســخين / اغطي ــح كهربائي ــادي، مصابي ــة الزب لصناع
كهربائيــة   مــراوح  الحفــالت،   فــي  للتزيــن  ســحرية  اضــواء  للمطابــخ،  
لالســتخدام الشــخصي، مــراوح تكيــف الهــواء، حفنيــات للمواســير ، مواقــد 
نــار منزليــة ، معــدات للحمــام ، شــعالت ، مصابيــح جيــب )مشــاعل( ، افــران، 
مصابيــح غــاز، صوانــي شــوي  ادوات طهــي  ، شــوايات،  مدافــئ ، ســخانات 
للحمامات،اجهــزة تســخين، اجهــزة تســخين كهربائيــة ، معــدات تســخين 
مــاء ،  اغطيــة شــفط للمطابــخ ، لــوازم تزويــد الحمــام بالهــواء الســاخن، الــواح 
تســخين ، ثالجــات،  االت واجهــزة لصنــع الثلــج ، مباخــر، غاليــات كهربائيــة 
ــرات،  ــات المختب ــرات ، لمب ــد للمختب ــخ ، مواق ــران المطب ــد اف ــران،  مواق ،  اف
اغطيــة للمصابيــح ، زجاجــات مصابيــح ، مصابيــح، مصابيــح كهربائيــة ، 
زجاجــات كرويــة للمصابيــح، مصابيــح الشــارات توجيــه المركبــات، حامــالت 
مظــالت المصابيــح ، فوانيــس، فوانيــس  لالضــاءه، صمامــات التحكــم فــي 
ــاز ، قداحــات )والعــات(، واجهــزة ومنشــات  ــات، قداحــات غ مســتوى الخزان
لالضــاءه ، اجهــزة اضــاءه المركبــات،  اضــواء للســيارات، اضــواء للمركبــات، 
افــران   ، للمنــازل  مضيئــة  ارقــام  الميــالد   لشــجرة  كهربائيــة  اضــواء 
ــات  ــة، غالي ــات صناعي ــف لغاي ــران ميكروي ــف )اجهــزة طهــي(، اف ميكروي
ابــراق كهربائيــة للقهــوة، مصابيــح  الالت العــرض، مصابيــح الســالمة، 
ــار  ــزة بخ ــل، اجه ــدش، مغاس ــات ال ــت حمام ــد توالي ــفة، مقاع ــواء كاش اض
للوجــة )حمــام الســاونا( ، مصابيــح للشــوارع ، حنفيــات )صنابيــر( محمصــات 

ــز، مقاعــد تواليــت. خب

( 32 )

 

Date :01/03/2020 التاريخ : 2020/03/01

Trademark No.:37877 العالمة التجارية رقم :  37877

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Milsing d.o.o.    .بإسم :  ميلسينغ دي.او.او
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Applicant Address :Velika cesta 99, 10000 Zagreb, Croatia العنوان :  فيليكا سيستا 99، 10000 زغرب، كرواتيا  

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:
Dietetic products, dietetic foods adapted for medical 
use, dietetic substances for medical use, dietetic bever-
ages  adapted for medical purposes, food supplements for 
medical purposes, nutritional supplements, vitamins,  vi-
tamin preparations, minerals, mineral food supplements 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجــات حميــة، أغذيــة حميــة لالســتعمال الطبــي، مــواد حمية لالســتعمال 
غذائيــة  مكمــالت  الطبيــة،  لالغــراض  معــدة  حميــة  مشــروبات  الطبــي، 
الغــراض طبيــة، مكمــالت غذائيــة لغايــات طبيــة،  فيتامينــات، مســتحضرات 

ــى الغــذاء  فيتامينيــة، معــادن، مكمــالت معدنيــة إل

( 33 )

 

Date :02/03/2020 التاريخ : 2020/03/02

Trademark No.:37924 العالمة التجارية رقم :  37924

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: AQUA ANA MESRUBAT ANONIM 
SIRKETI

بإسم :  شركة أكوا آنا المساهمة للمشروبات                                                                      

Applicant Address : BARBAROS MH. SUMBUL 
SOK. VARYAP MERIDIAN IBLOK NO: 1/200 
ISTANBUL TURKIYE   

العنــوان :  بربــاروس مــاه. ســوق ســومبول فريــاب ماريديــان، بلــوك 
رقــم 200/1، اســطنبول، تركيــا    

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

Goods/Services:
Beers; preparations for making beer. Mineral water, 
spring water, table water, soda water. Fruit and vegeta-
ble juices, fruit and vegetable concentrates and extracts 
for making beverages, non-alcoholic soft drinks. Ener-
gy drinks; protein-enriched sports beverages.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاه الينابيــع، ميــاه  بيــرة؛ مســتحضرات لتحضيــر البيــرة، ميــاه معدنيــة، مي
الشــرب الصحيــة )مــاء الينابيــع(، مــاء الصــودا، عصائــر فواكــه وخضــروات، 
مســتخرجات و مركــزات فواكــه و خضــروات لتحضيــر المشــروبات، مشــروبات 
غازيــة غيــر كحوليــة، مشــروبات طاقــة؛ مشــروبات رياضيــة غنيــة بالبروتيــن.

( 34 )

 

Date :03/03/2020 التاريخ : 2020/03/03

Trademark No.:37928 العالمة التجارية رقم :  37928

Class: 37 في الصنف :   37
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Applicant Name: Dolphin Company LTD Construction 
Materials 

بإسم :  شركة دولفين ل تي دي للمواد االنشائية

Applicant Address :Nablus - Rafedia       العنوان :  نابلس - رفيديا

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
-عمــارة عنتــر 0598648320  فلســطين

Goods/Services:
  Building construction; repair; installation services. . 
Each category falls into category 37

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
انشــاء المبانــي واالصــالح وخدمــات التركيــب أو التجميــع وكل ومــا ينــدرج 

تحــت الصنــف 37

( 35 )

 

Date :03/03/2020 التاريخ : 2020/03/03

Trademark No.:37929 العالمة التجارية رقم :  37929

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: Dolphin Company LTD Construction 
Materials 

بإسم :  شركة دولفين ل تي دي للمواد االنشائية

Applicant Address :Nablus - Rafedia       العنوان :  نابلس - رفيديا

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
ــر 0598648320  -عمــارة عنت

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not includ-
ed in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materi-
als, or of plastics.. Each category falls into category 20

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األثــاث والمرايــا واطــارات الصــور، المنتجــات )غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى( 
المصنوعــة مــن الخشــب أو الفليــن أو القصــب أو الخيــزران أو الصفصــاف او 
الســندان أو العظــام أو العــاج أو عظــم فــك الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان 
ــواد  ــواد أو مــن الم ــواد البديلــة لــكل هــذه الم أو المحــار أو المرشــوم والم

البالســتيكية,وكل مــا ينــدرج فــي الصنــف 20

( 36 )

 

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

Trademark No.:37930 العالمة التجارية رقم :  37930

Class: 19 في الصنف :   19
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Applicant Name: Dolphin Company LTD Construction 
Materials 

بإسم :  شركة دولفين ل تي دي للمواد االنشائية

Applicant Address :Nablus - Rafedia       العنوان :  نابلس - رفيديا

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
ــر 0598648320  -عمــارة عنت

Goods/Services:
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal , . Each category falls into category 19

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

ــدرج فــي الصنــف 19 ــا ين ــة,وكل م ــر معدني )مجســمات( غي

( 37 )

 

Date :03/03/2020 التاريخ : 2020/03/03

Trademark No.:37931 العالمة التجارية رقم :  37931

Class: 17 في الصنف :   17

Applicant Name: Dolphin Company LTD Construction 
Materials 

بإسم :  شركة دولفين ل تي دي للمواد االنشائية

Applicant Address :Nablus - Rafedia       العنوان :  نابلس - رفيديا

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
ــر 0598648320  -عمــارة عنت

Goods/Services:
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods 
made from these materials and not included in other 
classes; plastics in extruded form for use in manufac-
ture; packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal,. Each category falls into category 17

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمنتجــات  والميــكا  واألسبســتوس  والصمــغ  والغوتابرشــا  المطــاط 
المصنوعــة مــن هــذه المــواد وغيــر واردة فــي فئــات أخــرى ، مواد بالســتيكية 
متشــكلة بالبثــق لإلســتعمال فــي التصنيــع ، مــواد التغليــف والحشــو 

ــف 17. ــي الصن ــدرج ف ــا ين ــة,وكل م ــر معدني ــة غي ــب مرن ــزل ، أنابي والع

( 38 )

 

Date :03/03/2020 التاريخ : 2020/03/03
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Trademark No.:37932 العالمة التجارية رقم :  37932

Class: 2 في الصنف :   2

Applicant Name: Dolphin Company LTD Construction 
Materials 

بإسم :  شركة دولفين ل تي دي للمواد االنشائية

Applicant Address :Nablus - Rafedia       العنوان :  نابلس - رفيديا

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
ــر 0598648320  -عمــارة عنت

Goods/Services:
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists,. And all the 
categories mentioned in class 2

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانــات والورنيــش وطــالءات اللــك، مــواد الوقايــة مــن الصــدأ ومــواد حفــظ 
الخشــب مــن التلــف، مــواد التلويــن، مــواد تثبيــت األلــوان، راتنــج طبيعــي 
خــام، معــادن فــي شــكل رقائــق أو مســحوق إلســتخدام الدهانيــن وفنيــي 

الديكــور وعمــال الطباعــة والفنانيــن  وكل مــا ينــدرج فــي الصنــف 2

( 39 )

 

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

Trademark No.:37933 العالمة التجارية رقم :  37933

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: shariket dolphin ltd lilmawad 
alinsha›eheh

بإسم :  شركة دولفين ل تي دي للمواد االنشائيه

Applicant Address :nablus - rafedia - jawal : 
0 5 9 5 6 0 0 6 0 1   

العنوان :  نابلس - رفيديا - جوال : 0595600601    

Applicant for Correspondence:  Lawyer  Mahmoud 
Ramadan Nablus - Sufyan Street - Antar Building 
0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان نابلس-شــارع ســفيان 
ــر 0598648320  -عمــارة عنت

Goods/Services:
Common metals and their alloys; metal building ma-
terials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores.  . 
Each category falls into category 6

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معــادن غيــر نفيســة وكل خليــط منهــا، مــواد بنــاء معدنيــة، مبانــي متنقلــة 
معدنيــة، مــواد معدنيــة لخطــوط الســكك الحديديــة، حبــال وأســالك غيــر 
كهربائيــة مــن معــادن غيــر نفيســة، مصنوعــات حــدادة، خــردوات معدنيــة 
صغيــرة، مواســير وأنابيــب معدنيــة، خزائــن حفــظ الوثائــق واألشــياء 
الثمينــة، منتجــات مصنوعــة مــن معــادن غيــر نفيســة غيــر واردة فــي فئــات 

أخــرى، خامــات معــادن وكل كا ينــدرج فــي الصنــف 6
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Date :05/03/2020 التاريخ : 2020/03/05

Trademark No.:37948 العالمة التجارية رقم :  37948

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Ideal Family Markets Company for 
the import and marketing 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  city - al basaten       العنوان :  جنين - حي البساتين

Applicant for Correspondence:  jenin city - hifa street  عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا

Goods/Services:
Aeratd water , aerated water  ( preparations for making 
) , beverages (preparations for maling ) , lemonades , 
non - alcohplic beverages , powdeers for effervescing 
beverages , soda water , essences for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات   ، الغازيــة  الميــاه  لتحضيــر  مســتحضرات   ، غازيــة  ميــاه 
ــاحيق  ــة ، مس ــر كحولي ــروبات غي ــة ، مش ــروبات ، ليموناض ــر المش لتحضي

للمشــروبات الفــوارة ، مــاء الصــودا ، خالصــات لتحضيــر المشــروبات .

( 41 )

 

Date :09/03/2020 التاريخ : 2020/03/09

Trademark No.:37949 العالمة التجارية رقم :  37949

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: WALID HANI AA IKHLAIL بإسم :  وليد هاني عبدالله اخليل 

Applicant Address :HEBRON        العنوان :  الخليل بيت امر شارع صوريف

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ  : الخليل بيت امر شارع صوريف

Goods/Services:
SCIENTIFIC BOOKS AND PUBLICATIONS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منشورات وكتب علمية
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Date :11/03/2020 التاريخ : 2020/03/11

Trademark No.:37961 العالمة التجارية رقم :  37961

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Johnson & Johnson بإسم :  جونسون اند جونسون 

Applicant Address :One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 08933                   

العنــوان :  ون جونســون انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو 
ــة                      ــات المتحــدة االمريكي جيرســي، 08933 الوالي

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:
Bleaching preparations and other substances for laun-
dry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmet-
ics, hair lotions, in particular cosmetics and toiletry 
products for the care of skin and hair; dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــواد اخــرى تســتعمل للغســيل، مســتحضرات  مســتحضرات التبييــض وم
التنظيــف والتلميــع والفــرك والكشــط، الصابــون، العطــور، الزيــوت العطريــة 
مســتحضرات  وتحديــدا  الشــعر  وكريمــات  التجميــل  ومســتحضرات 
ــنان.  ــون االس ــعر، معج ــرة والش ــة بالبش ــة للعناي ــع الزين ــل وبضائ التجمي

( 43 )

 

Date :11/03/2020 التاريخ : 2020/03/11

Trademark No.:37963 العالمة التجارية رقم :  37963

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Johnson & Johnson بإسم :  جونسون اند جونسون 

Applicant Address :One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 08933                   

العنــوان :  ون جونســون انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو 
ــة                      ــات المتحــدة االمريكي جيرســي، 08933 الوالي

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 and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات الصيدليــة والبيطريــة، مســتحضرات صحيــة الغــراض طبية، 
مــواد الحميــة الغذائيــة المعــدة الغــراض طبيــة وطعــام الرضــع، اللصقــات 
المطهــرات،  لالســنان،  وشــمع  االســنان  حشــو  مــواد  التضميــد،  ومــواد 

ــات واالعشــاب الضــارة.  ــى الحشــرات والفطري مســتحضرات القضــاء عل
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Date :12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12

Trademark No.:37964 العالمة التجارية رقم :  37964

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: FIRAS NAYEF HASHLAMOUN بإسم :  فراس نايف دياب الهشلمون

Applicant Address :HEBRON AIN KHAIRALDIN       العنوان :  الخليل عين خير الدين

Applicant for Correspondence:  HEBRON AIN 
KHAIRALDIN

عنوان التبليغ  : الخليل عين خير الدين

Goods/Services:
Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النشــاط  وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات 

المكتبــي.

( 45 )

 

Date :12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12

Trademark No.:37966 العالمة التجارية رقم :  37966

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: ARMANI SHAWERMA COMPANY بإسم :  شركة ارمني شاورما

Applicant Address :TULKAREM SHWEIKA STREET 
NEXT TO THE MEGA LAND MOBILE :0599888000   

العنــوان :  طولكــرم - شــارع شــويكه - بجانــب الميجــا النــد - جــوال 
    0599888000:

Applicant for Correspondence:  TULKAREM 
SHWEIKA STREET NEXT TO THE MEGA LAND 
MOBILE :0599888000

عنــوان التبليــغ  : طولكــرم - شــارع شــويكه - بجانــب الميجــا النــد - 
جــوال :0599888000

Goods/Services:
SNACK-BARS SELF-SERVICE RESTAURANTS 
RESTAURANTS CAFETERIAS CAFE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــه , مطاعــم الخدمــه الذاتيــه ، المطاعــم ، 

الكفتيريــات والمقاهــي
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( 46 )

 

Date :12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12

Trademark No.:37989 العالمة التجارية رقم :  37989

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: OSPIG GmbH & Co. KG بإسم :  شركة أوزبج وشركاه المحدودة

Applicant Address : Bremen (Germany  ) العنوان :  بريمن )المانيا(    

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:
Clothing, Outerclothing, Clothing for gymnastics, 
Clothing of leather, Clothing of imitations of leather, 
Clothing of leather, Coats, Top coats, Collars [cloth-
ing], Jackets [clothing],    Belts [clothing], Breeches 
for wear, Caps [headwear], Jerseys [clothing], Jumpers 
[pullovers], Knitwear [clothing], Leggings [trousers], 
Neckties, Overcoats, Pajamas (Am.), Pants, Parkas, 
Pelisses,  Pockets for clothing, Pullovers,  Ready-
made clothing, Ready-made linings [parts of clothing], 
Scarves, Shirts, Short-sleeve shirts, Shoes, Sports jer-
seys, Stuff jackets [clothing],  Suits, Sweaters, Tee-
shirts, Trousers.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس، مالبــس خارجيــة، مالبــس للرياضــة البدنيــة، مالبــس جلديــة، 
ــات،  ــات، جاكيت ــة، ياق ــف خفيف ــف، معاط ــد، معاط ــد مقل ــن جل ــس م مالب
أحزمــة، بنطلونــات قصيــرة، قبعــات )أغطيــة للــرأس(، قمصــان صوفيــة، 
جرزاية)كنــزات صوفيــة(، مالبــس محبوكــة، طماقــات )بناطيــل(، ربطــات 
عنــق،  معاطــف خارجيــة، بيجامــات، ســراويل داخليــة، جاكيتــات مقلنســة، 
ــزة،  ــس جاه ــة، مالب ــزات صوفي ــس، كن ــوب للمالب ــرو، جي ــن الف ــف م معاط
بطانــات جاهزة)أجــزاء مــن مالبــس(، لفاعــات، قمصــان، قمصــان قصيــرة 
بــذالت،  الصــوف،  مــن  جاكيتــات  للرياضــة،  قمصــان  أحذيــة،  االكمــام، 

ســترات، قمصــان نصــف كــم، بناطيــل.                                     

( 47 )

 

Date :12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12

Trademark No.:37990 العالمة التجارية رقم :  37990

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: OSPIG GmbH & Co. KG بإسم :  شركة أوزبج وشركاه المحدودة

Applicant Address : (Bremen (Germany       )العنوان :  بريمن )المانيا

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:
of imitations of leather, Clothing of leather, Coats, Top 
coats, Collars [clothing], Jackets [clothing],    Belts 
[clothing], Breeches for wear, Caps [headwear],

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس، مالبــس خارجيــة، مالبــس للرياضــة البدنيــة، مالبــس جلديــة، 
ــات،  ــات، جاكيت ــة، ياق ــف خفيف ــف، معاط ــد، معاط ــد مقل ــن جل ــس م مالب
أحزمــة، بنطلونــات قصيــرة، قبعــات )أغطيــة للــرأس(، قمصــان صوفيــة،
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Jerseys [clothing], Jumpers [pullovers], Knitwear 
[clothing], Leggings [trousers], Neckties, Overcoats, 
Pajamas (Am.), Pants, Parkas, Pelisses,  Pockets for 
clothing, Pullovers,  Ready-made clothing, Ready-
made linings [parts of clothing], Scarves, Shirts, Short-
sleeve shirts, Shoes, Sports jerseys, Stuff jackets [cloth-
ing],  Suits, Sweaters, Tee-shirts, Trousers.

 جرزاية)كنــزات صوفيــة(، مالبــس محبوكــة، طماقــات )بناطيــل(، ربطــات 
عنــق،  معاطــف خارجيــة، بيجامــات، ســراويل داخليــة، جاكيتــات مقلنســة، 
ــزة،  ــس جاه ــة، مالب ــزات صوفي ــس، كن ــوب للمالب ــرو، جي ــن الف ــف م معاط
بطانــات جاهزة)أجــزاء مــن مالبــس(، لفاعــات، قمصــان، قمصــان قصيــرة 
بــذالت،  الصــوف،  مــن  جاكيتــات  للرياضــة،  قمصــان  أحذيــة،  االكمــام، 

ــل.                                      ــم، بناطي ــف ك ــان نص ــترات، قمص س
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Date :12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12

Trademark No.:37991 العالمة التجارية رقم :  37991

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: OSPIG GmbH & Co. KG بإسم :  شركة أوزبج وشركاه المحدودة

Applicant Address : (Bremen(Germany       )العنوان :  بريمن )المانيا

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:
of imitations of leather, Clothing of leather, Coats, Top 
coats, Collars [clothing], Jackets [clothing],    Belts 
[clothing], Breeches for wear, Caps [headwear], Jer-
seys [clothing], Jumpers [pullovers], Knitwear [cloth-
ing], Leggings [trousers], Neckties, Overcoats, Pajamas 
(Am.), Pants, Parkas, Pelisses,  Pockets for clothing, 
Pullovers,  Ready-made clothing, Ready-made linings 
[parts of clothing], Scarves, Shirts, Short-sleeve shirts, 
Shoes, Sports jerseys, Stuff jackets [clothing],  Suits, 
Sweaters, Tee-shirts, Trousers.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس، مالبــس خارجيــة، مالبــس للرياضــة البدنيــة، مالبــس جلديــة، 
ــات،  ــات، جاكيت ــة، ياق ــف خفيف ــف، معاط ــد، معاط ــد مقل ــن جل ــس م مالب
أحزمــة، بنطلونــات قصيــرة، قبعــات )أغطيــة للــرأس(، قمصــان صوفيــة، 
جرزاية)كنــزات صوفيــة(، مالبــس محبوكــة، طماقــات )بناطيــل(، ربطــات 
عنــق،  معاطــف خارجيــة، بيجامــات، ســراويل داخليــة، جاكيتــات مقلنســة، 
ــزة،  ــس جاه ــة، مالب ــزات صوفي ــس، كن ــوب للمالب ــرو، جي ــن الف ــف م معاط
بطانــات جاهزة)أجــزاء مــن مالبــس(، لفاعــات، قمصــان، قمصــان قصيــرة 
بــذالت،  الصــوف،  مــن  جاكيتــات  للرياضــة،  قمصــان  أحذيــة،  االكمــام، 

ســترات، قمصــان نصــف كــم، بناطيــل.                                     

( 49 )

 

Date :12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12

Trademark No.:37992 العالمة التجارية رقم :  37992

Class: 29 في الصنف :   29
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Applicant Name: Universal Modern Industries Co. for 
Edible Oil PLC

بإســم :  الشــركة العالميــة الحديثــة لصناعــة الزيــوت النباتيــة 
المســاهمة العامــة المحــدودة                              

Applicant Address :Al Zarqa , beside the Free Zone       العنوان :  الزرقاء بجانب المنطقة الحرة

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:
Edible oils and fats, vegetable fats, vegetable marga-
rine, shortening and margarine

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ومشــتقاتها  النباتيــة  والدهــون  لــالكل،  الصالحــة  والدهــون  الزيــوت 

والمرجريــن       والشــورتنج  النباتــي  والســمن 
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Date :12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12

Trademark No.:37996 العالمة التجارية رقم :  37996

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Eti Gida Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi

بإسم :  شركة اتي لصناعة المواد الغذائية والتجارة المساهمة

Applicant Address :Hosnudiye, Mahallesi, Kizilcikli 
Mahmut Pehlivan Caddesi. Eti Plaza No:11 Tepebasi 
Eskisehir, Turkiye

ماهمــوت  كيزيلســيكلي  ماهاليســي  هوســنوديي    : العنــوان 
بيهليفــان كاديســي. إتــي بــالزا رقــم: 11 تيبيباســي إسكيســيهير، 

ــا  تركي

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

Goods/Services:
Biscuits; chocolates; pastries; crackers; wafers; cakes; 
tarts; desserts, namely, bakery desserts, desserts based 
on flour and chocolate, mousse desserts, ice desserts; 
ice-cream, edible ices.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البســكويت  المملــح؛  البســكويت  الفطائــر؛  الشــوكوالتة؛  البســكويت؛ 
حلويــات   

ً
خاصــة الحلــوى  بالفواكــه(؛  )كيــك  تورتــات  كيــك؛  المحشــو؛ 

ــز، الحلويــات التــي أساســها الطحيــن والشــوكوالتة، موســية حلــوى  المخاب
ــأكل.                                               ــة ل ــات صالح ــكريم(، مثلج ــة )أيس ــة، بوظ ــوى المثلج ــة، الحل الفاكه

( 51 )

 

Date :17/03/2020 التاريخ : 2020/03/17
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Trademark No.:38006 العالمة التجارية رقم :  38006

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Nippon Denshin Denwa Kabushiki 
Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) 

بإســم :  نيبــون دينشــين دينــوا كابوشــيكي كايشــا ) نيبــون 
 ) كوربوريشــن  تيليفــون  أنــد  تيليغــراف 

Applicant Address :5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan

العنــوان :  5-1 اوتيماشــي -1شــومي ، تشــايودا - كــو ، طوكيــو، 
ــان   الياب

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 

Goods/Services:
Cash registers; photocopying machines; mathematical 
instruments; time and date stamping machines; time 
clocks [time recording devices]; punched card office 
machines; voting machines; postage stamp check-
ing apparatus; blueprint apparatus; coin counting and 
sorting machines; currency recognition machines; 
mechanisms for coin operated apparatus; mechanisms 
for coin-operated car parking gates; teaching robots; 
life saving apparatus and equipment; fire alarms; gas 
alarms; anti-theft warning apparatus; alarm systems; 
railway signal apparatus, luminous or mechanical; 
traffic-light apparatus [signalling devices]; game pro-
grams for arcade video game machine; virtual reality 
headsets and helmets adapted for use in playing video 
games; simulators for the steering and control of ve-
hicles; sports training simulators; laboratory apparatus 
and instruments; photographic machines and appara-
tus; optical machines and apparatus; cinematographic 
machines and apparatus; projection screens; projector 
lens; apparatus and instruments for astronomy; audio-
visual teaching apparatus; 3D spectacles; measuring or 
testing machines and instruments; weighing apparatus 
and instruments; measures; surveying apparatus and 
instruments; electrical measuring apparatus; gene anal-
ysis apparatus not for medical purposes; observation 
instruments; meteorological observation apparatus; 
surveying machines and instruments; detectors; inspec-
tion apparatus and instruments; sensors; gyro sensors 
using GPS functions; timing sensors; touchscreen sen-
sors; biochip sensors; position sensors; sensors for de-
termining position; optical sensors; optical fiber tactile 
sensors; optical position sensors; photoelectric sensors; 
motion sensors; motion recognizing sensors; pressure 
sensors; virtual reality software; central processing 
units for processing information, data, sound or images; 
power distribution or control machines and apparatus; 
rotary converters; phase modifiers; current rectifiers; 
inverters [electricity]; converters, electric; low voltage 
power supply; electric control devices for energy man-
agement; photovoltaic apparatus and installations for 
generating solar electricity;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرســم  أدوات  المســتندات؛  تصويــر  ماكنــات  النقــد؛  تســجيل  آالت 
ــخ؛ ســاعات تســجيل وقــت الحضــور  ــم الوقــت والتاري الهندســي؛ آالت خت
ــب؛  ــة للمكات ــات المثقب ــت(؛ آالت البطاق ــجيل الوق ــزة تس ــادرة )أجه والمغ
آالت أقتــراع؛ أجهــزة فحــص الطوابــع البريديــة؛ أجهــزة لطباعــة المخططــات 
ــة؛  ــى العمل ــرف عل ــة؛ آالت التع ــع النقدي ــرز القط ــد وف ــة؛ آالت ع التفصيلي
اصطفــاف  بوابــات  آليــات  النقديــة؛  بالقطــع  العاملــة  األجهــزة  آليــات 
أجهــزة  التعليــم؛  روبوطــات  النقديــة؛  بالقطــع  تــدار  التــي  الســيارات 
ومعــدات إنقــاذ؛ أجهــزة اإلنــذار ضــد الحرائــق؛ أنظمــة اإلنــذار ضــد تســرب 
الغــاز؛ أجهــزة اإلنــذار ضــد الســرقات؛ أنظمــة اإلنــذار؛ أجهــزة إشــارات 
المــرور  إشــارة  جهــاز  الميكانيكيــة؛  أو  المضيئــة  الحديديــة،  الســكك 
ــرواق؛  ــو ال ــاب فيدي ــاب آلالت ألع ــج األلع ــارة[؛ برام ــزة اإلش ــة ]أجه الضوئي
ــي  ــدة لالســتخدام ف ــع االفتراضــي والخــوذات المع ــرأس للواق ســماعات ال
لعــب ألعــاب الفيديــو؛ أجهــزة المحــاكاة لتوجيــه والتحكــم بالمركبــات؛ 
أجهــزة المحــاكاة للتدريــب الرياضــي؛ أجهــزة وأدوات مخبريــة؛ أجهــزة 
وآالت التصويــر الفوتوغرافــي؛ اآلالت واألجهــزة البصريــة؛ آالت وأجهــزة 
التصويــر الســينمائي؛ شاشــات العــرض ؛ عدســات آالت العــرض؛ األجهــزة 
والمعــدات لأســلحة الناريــة؛ أجهــزة تعليــم ســمعية وبصريــة؛ النظــارات 
علــى شــكل الحــرف D؛ آالت وأدوات القيــاس أو االختبــار؛ أجهــزة وأدوات 
وزن؛ مقاييــس؛ أجهــزة وأدوات مســاحة؛ أجهــزة القيــاس الكهربائيــة؛ 
جهــاز تحليــل الجينــات ليــس لأغــراض الطبيــة؛ أدوات رصــد؛ جهــاز مراقبــة 
األرصــاد الجويــة؛ آالت وأدوات المســح؛ أجهــزة الكشــف؛ أجهــزة وأدوات 
الفحــص؛ المجســات؛ أجهــزة استشــعار الــدوران باســتخدام وظائــف أنظمــة 
تحديــد المواقــع العالميــة؛ مجســات التوقيــت؛ مجســات شاشــة تعمــل 
باللمــس؛ أجهــزة االستشــعار للرقاقــة الحيويــة؛ أجهــزة استشــعار الموقــع؛ 
حساســات تحديــد المواقــع؛ أجهــزة االستشــعار البصريــة؛ مجســات اللمــس 
لأليــاف البصريــة؛ مجســات الموقــف البصــري؛ المجســات الكهروضوئيــة؛ 
حساســات حركــة؛ حساســات استشــعار الحركــة؛ حساســات الضغــط؛ 
لمعالجــة  المركزيــة  المعالجــة  وحــدات  االفتراضــي؛  الواقــع  برمجيــات 
ــة  ــع أو مراقب ــزة توزي ــورة؛ آالت وأجه ــوت والص ــات، الص ــات، البيان المعلوم
الت األطــوار؛ مقّومــات التيــار  الطاقــة الكهربائيــة؛ المحــوالت الــدوارة؛ معــدِّ
الكهربائيــة؛  المحــوالت،  )كهربائيــة(؛  التيــارات  محــوالت  الكهربائــي؛ 
امــدادات الطاقــة ذات الجهــد المنخفــض؛ أجهــزة التحكــم الكهربائيــة 
الكهربــاء  لتوليــد  الكهروضوئيــة  الطاقــة؛ األجهــزة والتمديــدات  إلدارة 
مــن الطاقــة الشمســية؛ األجهــزة الكهروضوئيــة لتحويــل إشــعاع الطاقــة 
ــل ، التشــغيل،  ــّدات توصي ــة؛ أجهــزة ومع ــة كهربائي ــى طاق الشمســية إل
التحويــل، التجميــع، تنظيــم، أو التحكــم بالكهربــاء؛ أجهــزة وأدوات تحكــم 
كهربائيــة وإلكترونيــة؛ أجهــزة شــحن البطاريــات الكهربائيــة؛ البطاريــات، 
الكهربائيــة؛ البطاريــات الشمســية؛ الخاليــا والبطاريــات الكهربائيــة؛ أجهزة 
االستشــعار  أجهــزة  المغناطيســية؛  أو  الكهربائيــة  والفحــص  القيــاس 
ــار  ــار وأجهــزة االختب ــار؛ أجهــزة االستشــعار للتي ــة؛ مجســات التي المحتمل

ــالت؛  ــباه الموص ــص أش ــاس خصائ لقي
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photovoltaic apparatus for converting solar radiation 
to electrical energy; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating, or controlling electricity; electrical and 
electronic control apparatus and instruments; chargers 
for electric batteries; batteries, electric; solar batter-
ies; electrical cells and batteries; electric or magnetic 
meters and testers; potential sensors; current sensors; 
current sensors and testers for measuring semiconduc-
tor properties; coaxial cables; optical fiber cables; junc-
tion sleeves for electric cables; cables, electric; electric 
wires and cables; optical fibers [light conducting fila-
ments]; telegraph wires; telephone wires; wire connec-
tors [electricity]; intercommunication apparatus; ampli-
fiers; antennas; cell phone straps; compact disc players; 
digital photo frames; DVD players; electric installa-
tions for the remote control of industrial operations; 
facsimile machines; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; hands free kits for phones; head cleaning 
tapes [recording]; headphones; juke boxes, musical; 
phototelegraphy apparatus; portable media players; 
portable telephones; radio pagers; radios; vehicle radi-
os; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; telephone 
receivers; record players; telegraphs [apparatus]; tele-
vision apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; video recorders; video telephones; 
telecommunication machines and apparatus; telephone 
apparatus; transmitters [telecommunication]; electric 
installations for the remote control of industrial opera-
tions; remote control apparatus; electronic navigational 
and positioning apparatus and instruments; navigational 
instruments; answering machines; videocameras [cam-
corders]; cassette players; audio- and video-receivers; 
apparatus and instruments for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; transmitters of 
electronic signals; signal processors; sound reproduc-
tion apparatus; image processing devices; wireless 
controllers to remotely monitor and control the func-
tion and status of security systems; optical discs; disks, 
magnetic; electronic notice boards; magnetic encoders; 
floppy disks; magnetic tapes; modems; anti-interfer-
ence devices [electricity]; digital signs; encoding and 
decoding apparatus; interfaces for computers and elec-
tronic information terminals for automobiles; security 
tokens [encryption devices]; teaching and instructional 
apparatus and instruments; electronic image analyzers; 
electronic agendas; bar code readers; encoded magnetic 
cards; central processing units [processors]; chips [in-
tegrated circuits]; computer game software; computer 
keyboards; computer memory devices; computer oper-
ating programs, recorded; computer peripheral devices; 
computer programs; computer software; computer ap-
plication software; computers; data processing appara-
tus; disk drives for computers; electronic pens [visual 
display units]; electronic pocket translators; electronic 
tags for goods; encoded identification bracelets,

كابــالت متحــدة المحــور؛ كابــالت اليــاف بصريــة؛ أغلفــة التوصيــل للكابــالت 
ــاف  ــة؛ األلي ــل كهربائي ــة؛ أســالك وكواب ــالت، الكهربائي ــة؛ الكاب الكهربائي
ــات؛ أســالك هواتــف؛  ــل الضــوء(؛ أســالك تلغراف ــوط توصي ــة )خي الضوئي
الداخلــي؛ مضخمــات  االتصــال  أجهــزة  ]كهربائيــة[؛  أســالك  موصــالت 
ــة؛ أجهــزة تشــغيل  ــف النقال ــق الهوات ــات؛ قشــط تعلي الصــوت؛ الهوائي
أقــراص  مشــغالت  الرقميــة؛  الصــور  إطــارات  المضغوطــة؛  االقــراص 
الفيديــو الرقميــة؛ التجهيــزات الكهربائيــة للتحكــم عــن بعــد بالعمليــات 
الصناعيــة؛ أجهــزة الفاكــس؛ أجهــزة أنظمــة تحديــد المواقــع العالمــي )جــي 
ــرأس  ــف ال ــرطة تنظي ــف؛ أش ــد للهوات ــن بع ــدث ع ــوازم التح ــه اس(؛ ل بي
]للتســجيل[؛ ســماعات الــرأس؛ أجهــزة األغانــي المســّجلة، وموســيقية؛ 
أجهــزة إرســال الصــور تلغرافيــا؛ مشــغالت الوســائط المحمولــة؛ الهواتــف 
الراديــو  ؛ أجهــزة  المذيــاع  المحمولــة؛ أجهــزة نــداء الســلكي؛ وأجهــزة 
ــات؛ أجهــزة التلغرافــات الالســلكية؛ مجموعــات االتصــال الهاتفــي  للمركب
الالســلكي؛ مســتقبالت الهواتــف؛ أجهــزة تشــغيل األســطوانات؛ تلغرافــات 
]أجهــزة[؛ أجهــزة التلفــاز؛ أجهــزة المالحــة للمركبــات )حواســيب علــى متــن 
ــة؛ آالت  ــة الرؤي ــزود بخاصّي ــف الم ــو؛ الهوات ــجالت الفيدي ــات(؛ مس المركب
وأجهــزة االتصــاالت بعيــدة المــدى؛ واجهــزة الهاتــف؛ أجهــزة اإلرســال 
ــن بعــد  ــة للتحكــم ع ــزات الكهربائي ــدى[؛ التجهي ــدة الم ]لإلتصــاالت بعي
بالعمليــات الصناعيــة؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛ أجهــزة وأدوات تحديــد 
المواقــع والمالحــة االلكترونيــة؛ وأدوات المالحــة؛ آالت الــرد علــى المكالمــات 
الهاتفيــة؛ آالت تصويــر الفيديــو )كاميــرات فيديــو(؛ مســجالت الكاســيت؛ 
أجهــزة اســتقبال الصــوت والفيديــو؛ أجهــزة وأدوات تســجيل، أو اإلرســال أو 
النســخ لأصــوات أو الصــور؛ أجهــزة إرســال اإلشــارات اإللكترونيــة؛ معالجــات 
اإلشــارات؛ إجهــزة نســخ األصــوات؛ أجهــزة معالجــة الصــور؛ الظابطــات 
األمــن؛  أنظمــة  وحالــة  بعمــل  بعــد  عــن  والتحكــم  للمراقبــة  لالســلكية 
ــة؛  ــة ؛ لوحــات اإلعــالن اإللكتروني ــة؛ األقــراص، الممغنط ــراص البصري األق
ــة؛  ــرطة الممغنط ــة؛ األش ــراص المرن ــية؛ األق ــفير المغناطيس ــزة التش أجه
أجهــزة المــودم؛ أجهــزة مقاومــة التدخــل )الكهربائيــة(؛ العالمــات الرقميــة؛ 
ــة للحواســيب ومحطــات  أجهــزة التشــفير وفــك التشــفير؛ األســطح البيني
إلكترونيــة للمعلومــات للســيارات؛ والرمــوز األمنيــة )أجهزة الترميــز(؛ أجهزة 
وأدوات تعليميــة وتدريســية؛ محلــالت الصــور اإللكترونيــة؛ االجنــدات 
المشــفرة؛  الممغنطــة  البطاقــات  الباركــود؛  رمــوز  قارئــات  االلكترونيــة؛ 
وحــدات معالجــة مركزيــة ]معالجــات[؛ الرقاقــات )دارات متكاملــة(؛ برمجيــات 
ألعــاب الحاســوب؛ لوحــات مفاتيــح ألجهــزة الحاســوب؛ أجهــزة الذاكــرة 
الطرفيــة  األجهــزة  المســجلة؛  الحاســوب،  تشــغيل  برامــج  الحاســوبية؛ 
للحواســيب؛ برامــج الحاســوب؛ وبرمجيــات الحاســوب؛ برمجيــات تطبيقــات 
الحاســوب؛ أجهــزة الحاســوب؛ أجهــزة معالجــة البيانــات؛ ســواقات األقــراص 
ــة  ــزة الترجم ــري[؛ أجه  بص

ْ
ــرض ــدات ع ــة ]وح ــالم إلكتروني ــيب؛ أق للحواس

اإللكترونيــة الموضوعــة بالجيــب ؛ بطاقــات بيانيــة إلكترونيــة للبضائــع؛ 
أســاور تحديــد الهويــة المشــفرة، الممغنطــة ؛ بطاقــات الهويــة، الممغنطــة 
؛ بطاقــات الــدارات المتكاملــة ]بطاقــات ذكيــة[؛ الــدارات المتكاملــة؛ أجهــزة 
الكمبيوتــر؛  ألجهــزة  الموســيقى  صناديــق  الحاســوب؛  ألجهــزة  بينيــة 
اجهــزة الحاســوب الشــخصية المحمولــة؛ وحــدات األشــرطة الممغنطــة 
ــات  ــوب(؛ شاش ــع حاس ــات )قط ــرة؛ الشاش ــات المصغ ــيب؛ المعالج للحواس
ــاند  ــات(؛ مس ــة البيان ــزة معالج ــأرات )أجه ــوب[؛ الف ــج حاس ــة ]برام المراقب
الفــأرات؛ آالت حاســبة للجيــب؛ طابعــات تســتخدم مــع أجهــزة الحاســوب؛ 
ــات[؛ ماســحات  قارئــات الحــروف البصريــة؛ قارئــات ]معــدات معالجــة بيان
ضوئيــة ]معــدات معالجــة بيانــات[؛ أشــباه الموصــالت؛ لوحــات المؤشــر 
اإللكترونيــة؛ حاســبات المكتــب اإللكترونيــة؛ قواميــس إلكترونيــة؛ الــدارات 
الكهربائيــة، ال تتضمــن تلــك المســجلة مــع برامــج الحاســوب؛ الــدارات 
المتكاملــة؛ المســاعدات الرقميــة الشــخصية علــى شــكل ســاعة؛ الهواتــف 
الذكيــة؛ تطبيقــات برمجيــات الحاســوب، القابلــة للتنزيــل؛ برامــج الحاســوب، 
القابلــة للتنزيــل؛ برامــج الحاســوب للتحقــق؛ برمجيــات الــذكاء االصطناعــي؛ 
ــات  ــات التطبيق ــل؛ برمجي ــة للتحمي ــوبية القابل ــبة الحاس ــات الحوس برمجي
ــوب إلدارة  ــات الحاس ــت؛ برمجي ــر اإلنترن ــوبية عب ــات الحاس ــن البيان لتخزي

ــات؛ ــد البيان قواع
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magnetic; identity cards, magnetic; integrated circuit 
cards [smart cards]; integrated circuits; interfaces for 
computers; juke boxes for computers; laptop comput-
ers; magnetic tape units for computers; microproces-
sors; monitors [computer hardware]; monitors [com-
puter programs]; mouse [data processing equipment]; 
mouse pads; pocket calculators; printers for use with 
computers; optical character readers; readers [data pro-
cessing equipment]; scanners [data processing equip-
ment]; semi-conductors; electronic indicator boards; 
electronic desk calculators; electronic dictionaries; 
electronic circuits, not including those recorded with 
computer programs; integrated circuits; personal dig-
ital assistants in the shape of a watch; smartphones; 
computer software applications, downloadable; com-
puter programs, downloadable; computer programs 
for authentication; artificial intelligence software; 
downloadable cloud computing software; application 
software for cloud computing services; computer soft-
ware for database management; computer hardware; 
light-emitting diodes [LED]; electrostatic copying 
machines; word processors; electron tubes; semi-con-
ductor elements; computer programs and software 
for image processing; semiconductor chips for image 
processing; augmented reality software; computer soft-
ware for simulation in augmented reality; computer 
interface software; computer security software; email 
security software; computer programs for database se-
curity management; downloadable computer security 
software; data processing software; data processing 
programs; memories for data processing equipment; 
computer software for application and database inte-
gration; computer software for processing information; 
3D scanners; electronic machines, apparatus and their 
parts; computers featuring artificial intelligence; elec-
trodes for laboratory research; electrodes of electronic 
parts and semiconductor elements; electrodes and parts 
thereof; plates for batteries; fuel cell electrodes; gloves 
for protection against accidents; gloves for use in ag-
ricultural purposes for protection against accidents; 
spectacles [eyeglasses and goggles]; game programs 
for home video game machines; consumer video game 
programs; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with automatic performance programs for electronic 
musical instruments; downloadable music files; down-
loadable ring tones for mobile phones; compact discs 
[audio-video]; recorded video discs and video tapes; 
animated cartoons; downloadable image files; down-
loadable images and videos; electronic publications, 
downloadable; exposed cinematographic films; ex-
posed slide films; slide film mounts. 
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Date :17/03/2020 التاريخ : 2020/03/17

Trademark No.:38007 العالمة التجارية رقم :  38007

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Nippon Denshin Denwa Kabushiki 
Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) 

بإســم :  نيبــون دينشــين دينــوا كابوشــيكي كايشــا ) نيبــون 
 ) كوربوريشــن  تيليفــون  أنــد  تيليغــراف 

Applicant Address :5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan

العنــوان :  5-1 اوتيماشــي -1شــومي ، تشــايودا - كــو ، طوكيــو، 
ــان   الياب

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 

فلسطين

Goods/Services:
Telecommunication, other than broadcasting; rental of ac-
cess time to global computer networks; cellular telephone 
communication; mobile telephone communication; provid-
ing internet chatrooms; communications by computer ter-
minals; computerized communication services; communica-
tions by fiber optic networks; communications by telegrams; 
communications by telephone; transmission of electronic 
mail; facsimile transmission; providing telecommunications 
connections to a global computer network; videoconferenc-
ing services; transmission of digital files; leasing of telecom-
munications lines; transmission of audio and video content 
via computer networks; providing access to databases; video 
communication using a computer; information about tele-
communication; satellite transmission; transmission, broad-
casting and reception of audio, video, still and moving imag-
es, text and data in real time; providing access to a blog, chat 
room, bulletin board or discussion service; digital network 
telecommunications services; cable television broadcasting; 
radio broadcasting; television broadcasting; video broad-
casting via the Internet and other communications networks; 
news agencies; rental of telecommunication equipment in-
cluding telephones and facsimile apparatus; rental of mes-
sage sending apparatus; rental of modems 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات اتصــاالت ســلكية والســلكية، عــدا عــن البــث؛ تأجيــر زمــن الوصــول 
إلــى شــبكات الحاســوب العالميــة؛ خدمــات اإلتصــال عبــر الهواتــف الخلوية؛ 
اإلنترنــت؛  عبــر  الدردشــة  غــرف  توفيــر  النقالــة؛  الهواتــف  اتصــاالت 
ــات اإلتصــال  ــة للحاســوب؛ خدم ــر األجهــزة الطرفي ــات اإلتصــاالت عب خدم
اإللكترونيــة؛ االتصــاالت بواســطة شــبكات األليــاف البصريــة؛ اإلتصــال 
ــر الهاتــف؛ إرســال البريــد اإللكترونــي؛  بالتلغــراف؛ خدمــات اإلتصــاالت عب
ــدة  ــاالت بعي ــل االتص ــر تواص ــات توفي ــات؛ خدم ــال الفاكس ــات إرس خدم
المــدى مــع شــبكات الحاســوب العالميــة؛ خدمــات عقــد المؤتمــرات المرئيــة؛ 
إرســال  الرقميــة؛ تأجيــر خطــوط االتصــاالت عــن بعــد؛  الملفــات  نقــل 
محتويــات الصــوت والفيديــو عبــر شــبكات الحاســوب؛  خدمــات إتاحــة 
ــو باســتخدام الحاســوب؛  ــات؛ اتصــاالت الفيدي ــد البيان ــى قواع الوصــول إل
خدمــات تقديــم المعلومــات حــول اإلتصــاالت بعيــدة المــدى؛  اإلرســال عبــر 
األقمــار الصناعيــة؛ وإرســال، بــث واســتقبال الصوتيــات، والمقاطــع المرئيــة، 
ــي؛  ــت الحقيق ــي الوق ــات ف ــوص والبيان ــة، النص ــة والثابت ــور المتحرك الص
ــات أو  ــات اإلعالن ــة، ولوح ــرف الدردش ــات، وغ ــى المدون ــول إل ــر الوص توفي
ــث  ــات الب ــة ؛ خدم ــبكات الرقمي ــاالت الش ــات اتص ــاش؛ خدم ــات النق خدم
التلفزيونــي عبــر الكابــالت؛ البــث اإلذاعــي؛ خدمــات البــث التلفزيونــي؛ بــث 
الفيديــو مــن خــالل اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت األخــرى؛ وكاالت األنبــاء؛ 
تأجيــر معــّدات االتصــاالت بعيــدة المــدى بمــا يتضّمــن الهواتــف وأجهــزة 

ــر أجهــزة المــودم  ــر أجهــزة إرســال الرســائل؛ تأجي الفاكــس؛ تأجي
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Trademark No.:38008 العالمة التجارية رقم :  38008

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Nippon Denshin Denwa Kabushiki 
Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) 

بإســم :  نيبــون دينشــين دينــوا كابوشــيكي كايشــا ) نيبــون 
 ) كوربوريشــن  تيليفــون  أنــد  تيليغــراف 

Applicant Address :5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan

العنــوان :  5-1 اوتيماشــي -1شــومي ، تشــايودا - كــو ، طوكيــو، 
ــان   الياب

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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Architectural consultancy; advisory and consultancy 
services relating to computer system design and devel-
opment; providing information on testing, inspection or 
research of pharmaceuticals by applying genetic char-
acteristics; providing information on testing, inspection 
or research in the field of medical science; research or 
development of chemical preparations or pharmaceuti-
cals; testing, inspection, development and research of 
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs and provid-
ing information relating thereto; providing scientific 
and technological information relating to risk factors; 
industrial survey and research on logistics; testing and 
research on telecommunication machines and appara-
tus; rental of measuring or testing machines and instru-
ments; rental of electric or magnetic meters and testers; 
providing information and advice on cloud computing; 
providing temporary use of non-downloadable comput-
er software; providing computer programs for authen-
tication; rental of memory space for computer memory 
devices; rental of internet servers; meteorological infor-
mation; architectural services; surveying; urban plan-
ning; construction drafting; design and construction 
planning services and consultancy relating thereto; geo-
logical research; geological surveys; industrial analysis 
and research services; designing of machines, appara-
tus, instruments [including their parts] or systems com-
posed of such machines, apparatus and instruments; 
providing information relating to computer design ser-
vices; design of computers, electronic devices and tele-
communication devices and technical advice relating 
thereto; consultancy in the design and development of 
computer hardware; computer hardware development; 
electrode design; engineering relating to robotics; de-
sign and development of energy distribution networks; 
engineering services relating to energy supply systems; 
design of energy saving equipment; power generator 
design; design and development of prostheses; design 
and development of software for processing and dis-
tribution of multimedia content; computer technology 
consultancy;

استشــارات الهندســة المعماريــة؛ خدمــات النصائــح واالستشــارات التــي 
تتعلــق بتصميــم وتطويــر نظــام الكمبيوتــر؛ توفيــر المعلومــات حــول 
تطبيــق  بواســطة  الصيدالنيــات  حــول  البحــث  أو  الفحــص  أو  االختبــار، 
الخصائــص الجينيــة؛ توفيــر المعلومــات حــول االختبار، أو الفحــص أو البحث 
ــوم الطبيــة؛ البحــث أو التطويــر للمســتحضرات الكيماويــة  فــي مجــال العل
ــات،  ــول الصيدالني ــث ح ــر والبح ــص، وتطوي ــص، وفح ــة؛ فح أو الصيدالني
ــة بهــا؛  ــات المتعلق ــر المعلوم ــة وتوفي ــل أو األطعم ومســتحضرات التجمي
ــورة؛  ــل الخط ــة بعوام ــة المتعلق ــة والتكنولوجي ــات العلمي ــر المعلوم توفي
ــص  ــتية؛ الفح ــات اللوجس ــال الخدم ــي مج ــوث ف ــي والبح ــح الصناع المس
والبحــث حــول آالت وأجهــزة االتصــاالت بعيــدة المــدى؛ تأجيــر آالت وأجهــزة 
أو  الكهربائيــة  والفاحصــات  المقاييــس  تأجيــر  االختبــار؛  أو  القيــاس 
المغناطيســية؛ توفيــر المعلومــات والنصائــح حــول الحوســبة التــي تعتمــد 
علــى مصــادر مــن اإلنترنــت؛ خدمــات توفيــر االســتخدام المؤقــت لبرمجيــات 
الحاســوب غيــر القابلــة للتحميــل؛ توفيــر برامــج الحاســوب للتحقــق؛ تأجيــر 
مســاحات الذاكــرة ألجهــزة ذاكــر الحاســوب؛ تأجيــر خــوادم اإلنترنــت؛ 
المعلومــات عــن األحــوال الجويــة؛ خدمــات معماريــة؛ والمســاحية؛ تخطيــط 
الُمــدن؛ رســم مســودات اإلنشــاءات؛ خدمــات تصميــم وتخطيــط اإلنشــاءات 
الجيولوجــي؛  المســح  الجيولوجيــة؛  األبحــاث  بهــا؛  ترتبــط  واستشــارات 
خدمــات التحاليــل واألبحــاث الصناعيــة ؛ تصميــم اآلالت، األجهــزة، األدوات 
ــزة واألدوات؛  ــذه اآلالت، األجه ــة له ــة المكون ــا( أو األنظم ــن قطعه )تتضم
تصميــم  الحاســوب؛  تصميــم  بخدمــات  المتعلقــة  المعلومــات  توفيــر 
المــدى  بعيــدة  االتصــاالت  وأجهــزة  اإللكترونيــة  األجهــزة  الحواســيب، 
والنصائــح الفنيــة المتعلقــة بهــا؛ خدمــات تقديــم االستشــارات فــي 
مجــال تصميــم وتطويــر معــدات الحاســوب؛ تطويــر تجهيــزات الحاســوب؛ 
تصميــم األقطــاب الكهربائيــة؛ الهندســة المتعلقــة بالروبوطــات؛ تصميــم 
بأنظمــة  تتعلــق  الطاقــة؛ خدمــات هندســية  توزيــع  وتطويــر شــبكات 
مولــدات  الطاقــة؛ تصميــم  توفيــر  بالطاقــة؛ تصميــم معــدات  اإلمــداد 
الطاقــة؛ تصميــم وتطويــر أعضــاء صناعيــة؛ تصميــم وتطويــر البرمجيــات 
ــا  ــارات تكنولوجي ــددة؛ استش ــائط المتع ــوى الوس ــع محت ــة وتوزي لمعالج
بتكنولوجيــا  المتعلقــة  واالستشــارات  المعلومــات  خدمــات  الحاســوب؛ 
المعلومــات )آي تــي(؛ تصاميــم الفنــون الجرافيكيــة؛ التصميــم الصناعــي؛ 
النمذجــة )تصميــم صناعــي(؛ خدمــات تصميــم، لغيــر الغايــات الدعائيــة؛ 
تصميــم برمجيــات الحاســوب، برمجــة أجهــزة الحاســوب وصيانــة برمجيــات 
الحاســوب؛ نســخ برامــج الحاســوب؛ تنزيــل برمجيــات الحاســوب؛ تحديــث 
برمجيــات الحاســوب؛ خدمــات تقديــم االستشــارات لبرمجيــات الحاســوب؛ 
تصميــم أنظمــة الحاســوب، خدمــات تطويــر وتقديــم االستشــارات ؛ تحويل 
البيانــات أو الوثائــق مــن وســائط ماديــة إلــى إلكترونيــة؛ خدمــات تصميــم، 
إنشــاء وصيانــة مواقــع اإلنترنــت؛ تحويــل برامــج وبيانــات الحاســوب، عــدا 
عــن التحويــل المــادي؛ تحويــل بيانــات الوثائــق إلــى رقميــة ]مســح ضوئــي[؛
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information and consultancy services relating to in-
formation technology (IT); graphic arts design; in-
dustrial design; styling [industrial design]; designing, 
other than for advertising purposes; computer software 
design, computer programming and maintenance of 
computer software; duplication of computer programs; 
installation of computer software; updating of comput-
er software; computer software consultancy; computer 
system design, development and consultancy services; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; designing, creating and maintaining 
web sites; conversion of computer programs and data, 
other than physical conversion; digitization of docu-
ments [scanning]; monitoring of computer systems by 
remote access; providing search engines for the inter-
net; providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; providing search engines 
for obtaining data via communications networks; re-
covery of computer data; web site design consultan-
cy; development of computer programs for simulating 
laboratory experiments; configuration of computer 
network systems; configuration of computer programs 
and expansion and addition of their functions; design 
of Internet home pages; computer programming for 
disaster prevention system; programming of operating 
software for accessing and using a cloud computing 
network; computer software technical support services; 
reconstitution of databases; electronic data back-up ser-
vices; development of application software for deliv-
ery of multimedia content; data security consultancy; 
remote monitoring of computer systems for detecting 
unauthorized access and data breach; computer secu-
rity consultancy; providing information on analysis of 
technical results and computerised results storage of 
data log; analysis of technical big data and computer-
ised big data storage; providing information on analysis 
of technical results and computerised results storage of 
big data; computer programming for image processing 
system using a computer; design and development of 
image processing software; design and development of 
computer game software and virtual reality software; 
programming and development of virtual reality soft-
ware; computer and internet security consultancy and 
data encryption services; programming and develop-
ment of Internet security programs; computer program-
ming services for electronic data security; computer 
programming for security management of information 
processing; consultation on computer programming for 
computer network security and providing information 
relating thereto; programming and development of data 
processing programs; consultancy in the field of com-
puter system integration; integration of computer sys-
tems and computer networks; programming of energy 
management software; computer system analysis and 
providing information relating thereto;

ــة أنظمــة الحاســوب عــن طريــق الدخــول عــن بعــد؛ توفيــر محــركات  مراقب
ــى  ــات عل ــى البيان ــول عل ــث للحص ــركات البح ــر مح ــت؛ توفي ــث لإلنترن بح
شــبكة الحاســوب العالميــة؛ خدمــات توفيــر محــركات البحــث للحصــول علــى 
بيانــات عبــر شــبكات االتصــاالت؛ اســترجاع بيانــات الحاســوب؛ استشــارات 
تصميــم المواقــع اإللكترونيــة؛ تطويــر برامــج الكمبيوتــر لمحــاكاة التجــارب 
ــر  ــج الكمبيوت ــن برام ــر؛ تكوي ــة شــبكات الكمبيوت ــن أنظم ــة؛ تكوي المخبري
الرئيســية؛  اإلنترنــت  تصميــم صفحــات  وظائفهــا؛  وإضافــة  وتوســيع 
برمجــة الكمبيوتــر لنظــام الوقايــة مــن الكــوارث؛ برمجــة برمجيــات تشــغيل 
الدعــم  إلــى شــبكات حوســبة ســحابية واســتخدامها؛ خدمــات  للنفــاذ 
الفنــي لبرمجيــات الحواســيب؛ إعــادة بنــاء قواعــد البيانــات؛ خدمــات النســخ 
االحتياطــي للبيانــات اإللكترونيــة؛ تطويــر برمجيــات التطبيقــات لتســليم 
محتــوى الوســائط المتعــددة؛ استشــارات أمــن البيانــات؛ المراقبــة عــن بعــد 
ألنظمــة الكمبيوتــر الكتشــاف الوصــول غيــر المصــرح بــه وخــرق البيانــات؛ 
خدمــات تقديــم االستشــارات األمنيــة للحاســوب؛ توفيــر معلومــات حــول 
تحليــل النتائــج الفنيــة وتخزيــن النتائــج المحوســبة لســجل البيانــات؛ 
ــات الكبيــرة المحوســبة؛  تحليــل البيانــات التقنيــة الكبيــرة وتخزيــن البيان
توفيــر معلومــات حــول تحليــل النتائــج الفنيــة وتخزيــن النتائــج المحوســبة 
ــر لنظــام معالجــة الصــور باســتخدام  ــات الضخمــة؛ برمجــة الكمبيوت للبيان
تصميــم  الصــور؛  معالجــة  برمجيــات  وتطويــر  تصميــم  الكمبيوتــر؛ 
االفتراضــي؛  الواقــع  وبرمجيــات  الكمبيوتــر  ألعــاب  برمجيــات  وتطويــر 
ــن  ــارات أم ــات استش ــي؛ خدم ــع االفتراض ــات الواق ــر برمجي ــة وتطوي برمج
الكمبيوتــر واإلنترنــت وتشــفير البيانــات؛ برمجــة وتطويــر برامــج أمــن 
ــة  ــة؛ برمج ــات اإللكتروني ــن البيان ــات برمجــة حواســيب ألم ــت؛ خدم اإلنترن
ــة  ــول برمج ــارات ح ــات؛ االستش ــة المعلوم ــن لمعالج ــر إلدارة األم الكمبيوت
ــات المتعلقــة بهــا؛  ــر المعلوم ــر وتوفي ــن شــبكات الكمبيوت ــر ألم الكمبيوت
ــل  ــي مجــال تكام ــات؛ استشــارات ف ــج معالجــة البيان ــر برام برمجــة وتطوي
نظــم الحواســيب؛ تكامــل أنظمــة الكمبيوتــر وشــبكات الكمبيوتــر؛ برمجــة 
المعلومــات  الكمبيوتــر وتوفيــر  الطاقــة؛ تحليــل نظــام  برمجيــات إدارة 
المتعلقــة بــه؛ خدمــات أبحــاث واستشــارات تتعلــق ببرمجيــات الحواســيب؛ 
خدمــات تحليــل التهديــدات األمنيــة الحاســوبية لحمايــة البيانــات؛ توفيــر 
المعلومــات المتعلقــة بتحليــل وفحــص فيروســات الكمبيوتــر؛ خدمــات 
حمايــة الحواســيب مــن الفيروســات؛ النصائــح التكنولوجيــة المتعلقــة 
بالحواســيب، والســيارات واآلالت الصناعيــة؛ فحــص، وفحــص، والبحــوث 
وتطويــر الجينــات؛ البحــث والمســح للعقاقيــر المتعلقــة بالتحليــل الوراثــي؛ 
ــة والمشــورة فــي هــذا الشــأن؛  ــا الحيوي ــار والبحــث فــي التكنولوجي االختب
خدمــات المختبــرات العلميــة؛ تنفيــذ دراســات المشــاريع التقنيــة؛ البحــوث 
العلميــة؛ تحليــل بيانــات فنيــة؛ أبحــاث تكنولوجيــة؛ خدمــات الكتابــة 
؛ االستشــارات  الجديــدة لآلخريــن  المنتجــات  بحــث وتطويــر  التقنيــة؛ 
فــي مجــال توفيــر الطاقــة؛ البحــث فــي مجــال الفيزيــاء؛ ضبــط الجــودة؛ 
خدمــات االختبــار والبحــث فــي مجــال الكهربــاء؛ االختبــار والبحــث فــي 
مجــال االتصــاالت الســلكية والالســلكية وتكنولوجيــا االتصــاالت المتنقلــة؛ 
المســح والبحــث بخصــوص الصــرف الصحــي البيئــي والمشــورة المتعلقــة 
اإلقليمــي  التطويــر  تخطيــط  حــول  والنصائــح  والبحــث  المســح،  بــه؛ 
وتخطيــط تطويــر المــدن؛ خدمــات ضبــط الجــودة لغايــات المصادقــة؛ 
ــث  ــة؛ البح ــوارث الطبيعي ــال الك ــي مج ــة ف ــة والتكنولوجي ــوث العلمي البح
فــي مجــال إنشــاء المبانــي والتخطيــط للمــدن ؛ خدمــات الفحــص والبحــث 
فــي مجــال منــع التلــوث؛ خدمــات الفحــص والبحــوث فــي مجــال الهندســة 
المدنيــة؛ توفيــر المعلومــات حــول االختبــار، البحــث، المســح، وتقييــم، 
والتحليــل حــول توفيــر الطاقــة أو نتائجهــا؛ خدمــات برمجــة الحاســوب، 
ــح  ــات؛ والنصائ ــن ســجل البيان ــع، تحليــل وتخزي ــات تجمي ــدا: ، خدم تحدي
حــول الفحــص، وتحليــل البيانــات أو القيــاس فــي مجــال الهندســة المدنية، 
خدمــات اإلنشــاء؛ أبحــاث فــي مجــال تكنولوجيــا معالجــة البيانــات؛ تحديــث 
البرمجيــات لمعالجــة البيانــات؛ االستشــارات فــي مجــال البحــوث، مســح 
وتطويــر تكنولوجيــا معالجــة المعلومــات وتكنولوجيــا االتصــاالت؛ البحــث 
بالخدمــات  تتعلــق  استشــارات  المعلومــات؛  معالجــة  تكنولوجيــا  فــي 

ــاق؛ ــة والط ــة الكهربائي ــداد بالطاق ــال اإلم ــي مج ــة ف التكنولوجي
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research and consultancy services relating to comput-
er software; computer security threat analysis for pro-
tecting data; providing information relating to analysis 
and research of computer viruses; computer virus pro-
tection services; technological advice relating to com-
puters, automobiles and industrial machines; testing, 
inspection, research and development of gene; research 
and survey of drugs related to genetic analysis; testing 
and research on biotechnology and advice thereon; sci-
entific laboratory services; conducting technical project 
studies; scientific research; analysis of technical data; 
technological research; technical writing; research and 
development of new products for others; consultancy 
in the field of energy-saving; research in the field of 
physics; quality control; testing and research services in 
the field of electricity; testing and research in the fields 
of telecommunications and mobile communications 
technology; survey and research on environmental san-
itation and advice relating thereto; survey, research and 
advice on regional development planning and urban de-
velopment planning; quality control services for certifi-
cation purposes; scientific and technological research in 
the field of natural disasters; research on building con-
struction or city planning; testing and research services 
in the field of preventing pollution; testing and research 
services in the field of civil engineering; providing in-
formation on testing, research, survey, evaluation, and 
analysis on energy saving or results thereof; computer 
programming services, namely, collection, analysis and 
storage of data log; advice on testing, data analysis or 
measurement in the field of civil engineering, construc-
tion; research in the field of data processing technology; 
updating of software for data processing; consultation 
on research, survey and development of information 
processing technology and communication technology; 
research on information processing technology; consul-
tancy relating to technological services in the field of 
power and energy supply; survey, testing or research on 
unused energy; scientific research in the field of energy; 
research on generation, transmission, distribution and 
use of power; testing, inspection and research services 
in the fields of agriculture, livestock breeding, horticul-
ture and fisheries and providing information and advice 
related thereto; advice on agricultural technology; test-
ing and research on machines, apparatus and instru-
ments; calibration [measuring]; mechanical research; 
quality control testing services for horticultural equip-
ment; quality control testing services for agricultural 
machinery; rental of measuring apparatus; computer 
rental; hosting computer sites [web sites]; rental of web 
servers; server hosting; software as a service [SaaS]; 
cloud computing; providing temporary use of web-
based software; rental of computer software and com-
puter programs; leasing of computers; leasing computer 
facilities; leasing of computer programs;

  المســح، أو الفحــص أو البحــث فــي مجــال الطاقــة غيــر المســتخدمة؛ البحــث 
ــع  ــال، وتوزي ــد، وإرس ــال تولي ــي مج ــث ف ــة؛ البح ــال الطاق ــي مج ــي ف العلم
واســتخدام الطاقــة؛ فحــص، وخدمــات االختبــار والبحــث في مجــاالت الزراعة، 
المعلومــات  البســاتين ومصايــد األســماك وتقديــم  المواشــي،  وتربيــة 
والمشــورة المتعلقــة بهــا؛ المشــورة بشــأن التكنولوجيــا الزراعيــة؛ االختبــار 
والبحــث حــول اآلالت، األجهــزة واألدوات؛ المعايــرة ]القيــاس[؛ األبحــاث 
الميكانيكيــة؛ خدمــات اختبــار ضبــط جــودة معــدات البســتنة؛ خدمــات 
اختبــار ضبــط جــودة اآلالت الزراعيــة؛ تأجيــر أجهــزة القيــاس؛ خدمــات 
تأجيــر الحاســوب؛ خدمــات اســتضافة مواقــع الحاســوب )مواقــع انترنــت(؛ 
تأجيــر خــوادم الشــبكة؛ اســتضافة الخــادم؛ البرمجيــات كخدمــات؛ الحوســبة 
ــر االســتخدام المؤقــت للبرمجيــات  ــبكة االنترنــت؛ خدمــات توفي علــى ش
المســتندة علــى الشــبكات؛ تأجيــر برمجيــات الكمبيوتــر وبرامــج الكمبيوتــر؛ 
تأجيــر أجهــزة الكمبيوتــر؛ خدمــات تأجيــر مرافــق الحواســيب؛ تأجيــر برامــج 
الكمبيوتــر؛ توفيــر برامــج الحاســوب علــى شــبكات البيانــات؛ تأجيــر الخــوادم 
وتوفيــر المعلومــات المتعلقــة بهــا؛ اســتضافة المحتويــات الرقميــة علــى 
ــة  ــات كخدم ــال البرمجي ــي مج ــارية ف ــات االستش ــت؛ الخدم ــبكة اإلنترن ش
)اس ايــه ايــه اس(؛ توفيــر البرمجيــات غيــر القابلــة للتحميــل علــى اإلنترنــت 
لتحليــل الصــور الطبيــة؛ توفيــر برمجيــات الواقــع االفتراضــي غيــر القابلــة 
ــة  ــر القابل ــت غي ــى اإلنترن ــات عل ــر برمجي ــت؛ توفي ــى اإلنترن ــل عل للتحمي
ــة  ــر قابل ــات غي ــر برمجي ــي؛ توفي ــع اإللكترون ــة الدف ــل إلدارة أنظم للتحمي
للتحميــل علــى اإلنترنــت لحمايــة أمــن المعلومــات؛ توفيــر برمجيــات غيــر 
ــخ؛  ــة النس ــن حماي ــف أم ــين وظائ ــت لتحس ــى اإلنترن ــل عل ــة للتحمي قابل
توفيــر برمجيــات غيــر قابلــة للتحميــل علــى اإلنترنــت ألمــن الحاســوب؛ 
ــة للتحميــل  ــر قابل ــر برمجيــات غي ــات؛ توفي ــر معــدات معالجــة البيان تأجي

ــى اإلنترنــت لدمــج أنظمــة الحاســوب عل
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providing computer programs on data networks; rental of 
servers and providing information relating thereto; hosting 
of digital content on the Internet; consulting services in 
the field of software as a service (SaaS); providing on-line 
non-downloadable software for medical image analysis; pro-
viding on-line non-downloadable virtual reality software; 
providing on-line non-downloadable software for electronic 
payment system management; providing on-line non-down-
loadable software for information security protection; pro-
viding on-line non-downloadable software for improvement 
of copy protection security functions; providing on-line 
non-downloadable software for computer security; rental of 
data processing apparatus; providing on-line non-download-
able software for integrating computer systems 

( 54 )

 

Date :18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18

Trademark No.:38010 العالمة التجارية رقم :  38010

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Brothers Company for Food 
Industries and Abdulsallam Al-Faqeeh & Sons Co.  

ــة وشــركة عبدالســالم  ــات الغذائي بإســم :  شــركة االخــوة للصناع
الفقيــه واوالده 

Applicant Address :Jordan- Al Hallabat Street- 
Opposite to the Agricultural center

العنوان :  االردن- شارع الحالبات- مقابل المركز الزراعي  

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:
Milk and milk products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحليب ومنتجات الحليب 

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

( 55 )

 

Date :18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18
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Trademark No.:38012 العالمة التجارية رقم :  38012

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 كاســتيالنو,  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 

Goods/Services:
Clothing, footwear (except orthopedic), headgear, 
ready-made clothing for women, men and children 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس ولبــاس القــدم )باســتثناء الطبــي( واالحذيــة, أغطيــة الــرأس, 

المالبــس الجاهــزة للنســاء والرجــال واالطفــال 

( 56 )

 

Date :18/03/2020 التاريخ : 2020/03/18

Trademark No.:38021 العالمة التجارية رقم :  38021

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Lacasa Fashion Clothing Company  بإسم :  شركة الكاسا فاشن للملبوسات م.خ.م

Applicant Address :Ramallh/ al reehan/lacasa mall                                        العنوان :  رام الله / الريحان /الكاسا مول

Applicant for Correspondence:  Injaz Law - Ramallah - 
Street Alersal- Building Alabsi Storey 7 

عنــوان التبليــغ  : مكتــب أنجــاز للمحامــاة رام اللــه / األرســال / عمــارة 
العبســي / ط 7 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

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

  

( 57 )

 

Date :26/03/2020 التاريخ : 2020/03/26

Trademark No.:38038 العالمة التجارية رقم :  38038

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: ANAND INTERNATIONAL  بإسم :  أناند إنترناشونال
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Applicant Address :76  A&amp;B Govt. Indl Estate, 
Charkop Kandivali -(West) Mumbai  – 400067, India.

العنــوان :  76 أيــه آنــد بــي غوفــت. إنــدل إيســتيت، شــاركوب 
الهنــد    ،400067  – مومبــاي  )ويســت(   – كانديفالــى 

                                     

Applicant for Correspondence:  Nablus- Rafidya Main 
Street 6 th Floor Jawwal Building,  P.O Box 219 Tel  
+970 9 2389202 Email; Palestine@baianat-ip.com 

عنــوان التبليــغ  : نابــس - رفيديا-عمــارة جــوال - الطابــق الســادس 
Palestine@baianat-  : ــل ــون 092389202  امي ص ب 219 تلف

ip.com فلســطين

Goods/Services:
Pens, Writing Instruments, Paper, Packing paper, Trac-
ing paper, Parchment   paper, printed, Books, Note 
books, envelopes, Folders [stationery], Binding mate-
rials for books and papers, Paper labels, address labels, 
Advertisement boards of paper or cardboard, Letter-
head paper, Leaflets, Visiting cards, Greeting cards, 
Brochures, Cardboard,  Cardbor and articles, Packaging 
bags  of paper, Packaging bags of plastic, Plastic bubble 
packs for wrapping or packaging, Flyers, Periodicals, 
Comic magazines, Newspapers, Stationery, Erasers, 
Electric pencil sharpener, Pencils, Non electric pencil 
sharpeners, Drafting rulers, Drawing rulers, Ungradu-
ated rulers,  Square  rulers for drawing, Highlighting 
markers, Marker pens, Covers [stationery]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــمان،  ــفاف، ورق البرش ــف، ورق إستش ــة، ورق، ورق تغلي ــالم، أدوات كتاب أق
ــواد  ــات ]قرطاســية[، م ــات، ملف ــر مالحظــات، مغلف ــب، دفات ــات، كت مطبوع
لوحــات  عناويــن،  ملصقــات  ورقيــة،  ملصقــات  والــورق،  الكتــب  تجليــد 
ــرّوس )ترويســة(، منشــورات،  ــورق المقــوى، ورق م ــورق أو ال ــن ال ــات م إعالن
ــات )بروشــورات(، ورق مقــوى، ورق  ــارة، بطاقــات تهنئــة، كتيب بطاقــات الزي
ــف  ــاس تغلي ــورق، أكي ــن ال ــف م ــاس تغلي ــوى، أكي ــواد ورق مق ــوى، م مق
ــرات  ــف، نش ــف أو التغلي ــات لل ــتيكي ذو فقاع ــتيك، ورق بالس ــن البالس م
إعالنيــة، دوريــات، مجــالت للرســوم الهزليــة، صحــف، قرطاســية، ممحايــات، 
مبــراة كهربائيــة ألقــالم الرصــاص، أقــالم الرصــاص، مبــراة غيــر كهربائيــة 
رســم، مســاطر  الهندســي، مســاطر  للرســم  الرصــاص، مســاطر  ألقــالم 
للجامعييــن، مســاطر قائمــة الزاويــة للرســم، أقــالم لوضــع العالمــات، أقــالم 

ــية[.  ــائل ]قرطاس ــب أو الرس ــة للكت ــمة، أغلف واس
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Date :30/03/2020 التاريخ : 2020/03/30

Trademark No.:38039 العالمة التجارية رقم :  38039

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 for human use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري. 
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Date :30/03/2020 التاريخ : 2020/03/30

Trademark No.:38040 العالمة التجارية رقم :  38040
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Class: 44 في الصنف :   44

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:
Health care services in the field of dry eye disease; pro-
viding medical information about dry eye disease and 
the treatment thereof. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات العنايــة الصحيــة فــي مجــاالت مــرض جفــاف العيــن؛ توفيــر 
ــة المعالجــة.  ــن وكيفي ــي مجــال مــرض جفــاف العي ــة ف ــات الطبي المعلوم
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Date :05/04/2020 التاريخ : 2020/04/05

Trademark No.:38043 العالمة التجارية رقم :  38043

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. 
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Date :05/04/2020 التاريخ : 2020/04/05

Trademark No.:38044 العالمة التجارية رقم :  38044

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. 
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Date :06/04/2020 التاريخ : 2020/04/06 

Trademark No.:38045 العالمة التجارية رقم :  38045

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Yiwu Yige Import and Export Co., Ltd.  .بإسم :  واييو ييج إمبورت اند اكسبورت كو.، لميتد

Applicant Address :Room 510, Floor 5, No. 509, Gongren 
North Road, Futian Street, Yiwu, Zhejiang, China

العنــوان :  روم 510، فلــور 5، رقــم 509، غونغــرن نــورث رود، فوتيــان 
ســتريت، واييــو، زهيجيانــغ، الصين  

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 :

Basins [receptacles]; Tableware, other than knives, forks 
and spoons; Stew-pans; Cauldrons; Glue-pots; Knife 
rests for the table; Dishes; Cooking pots; Griddles [cook-
ing utensils]; Grills [cooking utensils]; Kitchen grinders, 
non-electric; Mills for domestic purposes, hand-operated; 
Pie servers; Autoclaves, non-electric, for cooking; Pres-
sure cookers, non-electric; Beaters, non-electric; Kettles, 
non-electric; Deep fryers, non-electric; Kitchen utensils; 
Hot pots, not electrically heated; Glass flasks [contain-
ers]; Porcelain ware; Drinking vessels; Coffee grinders, 
hand-operated; Coffee services (tableware); Coffeepots, 
non-electric; Drying racks for laundry; Toothbrushes; 
Fitted vanity cases; Vacuum bottles. 

االحــواض، ادوات المائــدة غيــر الســكاكين والشــوك والمالعــق، مقالــي 
الحســاء، القــدر، أوانــي الغــراء، حامــالت الســكاكين للمائــدة، االطبــاق، أوانــي 
الطبــخ(، مطاحــن  )ادوات  الشــوايات  الطبــخ(،  )ادوات  الشــوايات  الطبــخ، 
ــاق  المطبــخ غيــر الكهربائيــة، مطاحــن الغــراض منزليــة تعمــل يدويــا، اطب
تقديــم الفطائــر، افــران الضغــط غيــر  الكهربائيــة للطبــخ، طناجــر الضغــط 
غيــر الكهربائيــة، الخالطــات غيــر الكهربائيــة، الغاليــات غيــر الكهربائيــة، 
المقالــي العميقــة غيــر الكهربائيــة، ادوات المطبــخ، االوانــي التــي تتحمــل 
ادوات  )أوعيــة(،  زجاجيــة  قــارورات  كهربائيــا،  تســخن  ال  التــي  الحــرارة 
خزفيــة، اوانــي الشــرب، مطاحــن القهــوة تعمــل يدويــا، اطقــم تقديــم 
رفــوف  الكهربائيــة،  غيــر  القهــوة  غاليــات  المائــدة(،  )ادوات  القهــوة 
التجفيــف للغســيل، فراشــي االســنان، حقائــب للحلــي ومســتحضرات 

ــرارة.  ــظ الح ــي تحف ــاء الت ــرات الم ــل، مط التجمي
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Date :06/04/2020 التاريخ : 2020/04/06

Trademark No.:38046 العالمة التجارية رقم :  38046

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. 
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Date :31/03/2020 التاريخ : 2020/03/31

Trademark No.:38049 العالمة التجارية رقم :  38049

Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نيوشاتيل، سويسرا  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co. IP , tel: 
2989760 

تلفــون  الفكريــة-  للملكيــة  : ســابا وشــركاهم  التبليــغ   عنــوان 
 2989760

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being 
heated, electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release nic-
otine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic ciga-
rettes as substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing aero-
sol; oral vaporising devices for smokers, tobacco prod-
ucts and tobacco substitutes; smoker&apos;s articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks ; electronic rechargeable cigarette cases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو المصّنــع؛ منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك الســيجار، الســجائر، 
تبــغ  الغليــون،  تبــغ  اليدويــة،  اللــف  ماكينــات  تبــغ  الرفيــع،  الســيجار 
ــغ والقرنفــل؛  ــج التب ــن مزي ــة م ــغ الســعوط، الســجائر المصنوع المضــغ، تب
ــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن،  الســعوط؛ بدائــل التب
بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ــن، أدوات الجي ــجائر، الغاليي ــض الس ومناف
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة 
ــالق  ــل إط ــن أج ــغ م ــجائر أو التب ــخين الس ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه إلكتروني
رذاذ النيكوتيــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة 
الســجائر  اإللكترونــي؛  التدخيــن  أجهــزة  االلكترونيــة؛  الســجائر  فــي 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ 
األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة 
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات 
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا 
ن 

ّ
ــخ ــيجار المس ــجائر والس ــاء الس ــزة إطف ــة 34؛ أجه ــي الفئ ــة، ف المتضمن

نة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة 
ّ
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخ

الشــحن 
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Date :07/04/2020 التاريخ : 2020/04/07
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Trademark No.:38050 العالمة التجارية رقم :  38050

Class: 2 في الصنف :   2

Applicant Name: National Paints Factories Co.  بإسم :  شركة مصانع الدهانات الوطنية

Applicant Address :Abu Alanda - Hizam Ring street, 
P.O.Box 533, 11592, Amman- Jordan

العنــوان :  أبــو علنــدا- شــارع الحــزام الدائــري, ص.ب  533 رمــز 
األردن   11592, عمــان-  بريــدي 

Applicant for Correspondence:  Saba &amp; Co. IP , 
tel: 2989760 

تلفــون  الفكريــة-  للملكيــة  : ســابا وشــركاهم  التبليــغ   عنــوان 
 2989760

Goods/Services:
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــظ  ــواد حف ــن الصــدأ وم ــة م ــواد الواقي ــة؛ الم ــات والورنيــش والالكي الدهان
راتنجــات  األلــوان؛  التلويــن؛ مــواد تثبيــت  التلــف؛ مــواد  الخشــب مــن 
ــال  ــتخدام عم ــحوق الس ــق أو مس ــكل رقائ ــي ش ــادن ف ــام؛ مع ــة خ طبيعي

الدهــان وفنيــي الديكــور وعمــال الطباعــة. 
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Date :09/04/2020 التاريخ : 2020/04/09

Trademark No.:38051 العالمة التجارية رقم :  38051

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: BSN Medical GmbH  بإسم :  بي اس إن ميديكال جي ام بي اتش

Applicant Address :Quickbornstrasse 24, 20253 
Hamburg, Germany

العنوان :  كويكبورنستراسيه 24، 20253 هامبورغ، المانيا  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co. IP , tel: 
2989760 

تلفــون  الفكريــة-  للملكيــة  : ســابا وشــركاهم  التبليــغ   عنــوان 
 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations; medical preparations; vet-
erinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; disinfectants; wound dressings; medical and sur-
gical materials for bandaging and dressing; medical tapes 
and bandages for dressing purposes; plasters; plaster strips; 
dressing gauze; compresses; first aid sets; absorbent cotton 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات  الطبيــة؛  المســتحضرات  الصيدالنيــة؛  المســتحضرات 
المطهــرات؛  الطبيــة؛  لأغــراض  الصحيــة  المســتحضرات  البيطريــة؛ 
ضمــادات للجــروح؛ المــواد الطبيــة والجراحيــة للتضميــد وتضميــد الجــروح؛ 
الجــروح؛  ولصقــات  التضميــد؛  لغايــات  الطبيــة  والضمــادات  األشــرطة 
الشــرائط الالصقــة؛ ضمــادات شاشــية؛ ضمــادات؛ مجموعــات اإلســعافات 

األوليــة؛ القطــن المــاص 

( 67 )

 

Date :09/04/2020 التاريخ : 2020/04/09 

Trademark No.:38052 العالمة التجارية رقم :  38052

Class: 10 في الصنف :   10
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Applicant Name: BSN Medical GmbH  بإسم :  بي اس إن ميديكال جي ام بي اتش

Applicant Address :Quickbornstrasse 24, 20253 
Hamburg, Germany

العنوان :  كويكبورنستراسيه 24، 20253 هامبورغ، المانيا  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co. IP , tel: 
2989760 

تلفــون  الفكريــة-  للملكيــة  : ســابا وشــركاهم  التبليــغ   عنــوان 
فلســطين  2989760

Goods/Services:
Surgical instruments; medical apparatus; medical instru-
ments; medical clothing; medical gloves; orthopaedic 
articles; bandages for orthopaedic purposes; plaster and 
synthetic casting bandages; elastic bandages; splints; 
padding material for orthopaedic purposes; orthopaedic 
supports; orthopaedic braces; slings; orthopaedic textile 
articles, orthopaedic joint bandages, orthopaedic foot-
wear; orthopaedic shoes; orthopaedic soles; orthoses; 
compression garments; medical compression stockings; 
medical support and compression tights; medical sup-
port and compression socks; medical support stockings; 
catheters, probes and tubes for medical purposes; parts, 
fittings and accessories for all aforesaid goods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات جراحيــة؛ األجهــزة الطبيــة؛ المعــّدات الطبيــة؛ المالبــس الطبيــة؛ 
التجبيريــة؛  للغايــات  الضمــادات  تجبيريــة؛  أدوات  الطبيــة؛  القفــازات 
ــواد  ــة؛ م ــة؛ أربط ــة المرن ــة؛ االربط ــب االصطناعي ــادات الص ــات وضم اللصق
الدعامــات  العظــام؛  لتقويــم  الدعامــات  التجبيريــة؛  للغايــات  التبطيــن 
التجبيريــة؛ حمــاالت التعليــق؛ األدوات النســيجية التجبيريــة، ضمــادات 
المفاصــل التجبيريــة، ألبســة القــدم التجبيريــة؛ األحذيــة التجبيريــة؛ نعــال 
تجبيريــة؛ الجبائــر؛ الثيــاب الداعمــة؛ جــوارب ضاغطــة طبيــة؛ الدعامــات 
والجــوارب  الطبيــة  الدعامــات  الضاغطــة؛  الضيقــة  والمالبــس  الطبيــة 
ــب القســطرة، مجســات  ــي؛ أنابي ــم الطب ــة للدع الضاغطــة؛ الجــوارب الطويل
وأنابيــب لأغــراض الطبيــة؛ القطــع، والتركيبــات والمســتلزمات لجميــع 

ــر  ــة الذك ــع آنف البضائ

( 68 )

 

Date :20/04/2020 التاريخ : 2020/04/20

Trademark No.:38061 العالمة التجارية رقم :  38061

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 for human use.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري.

( 69 )

 

Date :23/04/2020 التاريخ : 2020/04/23

Trademark No.:38065 العالمة التجارية رقم :  38065

Class: 37 في الصنف :   37
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Applicant Name: Audi AG بإسم :  أودي أيه جي

Applicant Address :85045 Ingolstadt, Germany                                       العنوان :  85045 انغولستادت، المانيا

Applicant for Correspondence:  Saba & Co. IP , tel: 
2989760

تلفــون  الفكريــة-  للملكيــة  : ســابا وشــركاهم  التبليــغ   عنــوان 
2989760

Goods/Services:
Construction services; Installation and repair services; 
mining extraction, oiI and gas drilling

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات اإلنشــائية؛ خدمــات التركيــب والصيانــة؛ خدمــات اســتخراج 

والتنقيــب عــن النفــط والغــاز

( 70 )

 

Date :27/04/2020 التاريخ : 2020/04/27

Trademark No.:38067 العالمة التجارية رقم :  38067

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Audi AG  بإسم :  أودي أيه جي

Applicant Address :85045 Ingolstadt, Germany العنوان :  85045 انغولستادت، المانيا  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co. IP , tel: 
2989760 

تلفــون  الفكريــة-  للملكيــة  : ســابا وشــركاهم  التبليــغ   عنــوان 
 2989760

Goods/Services:
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water 
and their constructive parts. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المركبات؛ أجهزة النقل برًا أو جوًا أو بحرًا وأجزائها. 

( 71 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38070 العالمة التجارية رقم :  38070

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
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Goods/Services:
oils

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيوت                                                                                                

( 72 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38071 العالمة التجارية رقم :  38071

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320

Goods/Services:
oils

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيوت                                                                                                

( 73 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38072 العالمة التجارية رقم :  38072

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين

Goods/Services:
  Teleshopping services (Providing telecommunication 
channels for—)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد                                                           
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( 74 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38073 العالمة التجارية رقم :  38073

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين

Goods/Services:
. Clothing, footwear, headgear  . And all the categories 
mentioned in class 25

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس ولبــاس القــدم وأغطيــة الــرأس وجميــع الفئــات الــواردة فــي 

25 الصنــف 

( 75 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38074 العالمة التجارية رقم :  38074

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
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. And all the categories men-
tioned in class 30

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لقهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 
والفطائــر  الخبــز  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق 
والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ عســل النحــل والعســل األســود؛ الخميــرة          
ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التوابــل(؛ البهــارات؛ 

ــف 30                                                                                            ــي الصن ــواردة ف ــات ال ــع الفئ ــج وجمي الثل
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( 76 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38075 العالمة التجارية رقم :  38075

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين

Goods/Services:
Advertising services, management, directing business 
and activating the office activity in the field of food-
stuffs, beverages, supermarkets and malls, and all the 
categories mentioned in category 35

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النشــاط  وتفعيــل  االعمــال  وتوجيــه  وادارة  واالعــالن  الدعايــة  خدمــات 
المكتبــي فــي مجــال المــواد الغذائيــة     والمشــروبات والســوبرماركت 

والمــوالت ، وجميــع الفئــات الــواردة فــي الفئــة35                           

( 77 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38076 العالمة التجارية رقم :  38076

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
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. And all the categories men-
tioned in class 30

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لقهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 
والفطائــر  الخبــز  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق 
والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ عســل النحــل والعســل األســود؛ الخميــرة   
ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التوابــل(؛ البهــارات؛ 

ــف 30                                                                                            ــي الصن ــواردة ف ــات ال ــع الفئ ــج وجمي الثل
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( 78 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38077 العالمة التجارية رقم :  38077

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

: Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purpos-
es; steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and earth-
enware not included in other classes. . And all the cate-
gories mentioned in class 21

ــفنج،  ــاط وأس ــخ، أمش ــي وللمطب ــتعمال المنزل ــة لالس ــي وأوعي أدوات وأوان
ــي، أدوات  ــع الفراش ــواد صن ــان(، م ــن أو الده ــي التلوي ــدا فراش ــي )ع فراش
ــدا  ــر مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول )ع ــي، زجــاج غي ــف، ســلك جل تنظي
ــي  ــي خــزف صين ــة وأوان ــي زجاجي ــي(، أوان ــي المبان الزجــاج المســتعمل ف
ــواردة فــي  وأوانــي خزفيــة غيــر واردة فــي فئــات أخــرى، وجميــع الفئــات ال

الصنــف 21                                                      

( 79 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38078 العالمة التجارية رقم :  38078

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Paper, cardboard and goods made from these materials, 
not included in other classes; printed matter; bookbind-
ing material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes;

الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد وغيــر واردة 
فــي فئــات أخــرى ؛ المطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور الفوتوغرافيــة 
؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق المســتعملة  فــي القرطاســية أو لغايــات منزليــة 

؛ ومــواد الفنانيــن ؛ فراشــي الدهــان أو التلويــن ؛
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artists’ materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for packag-
ing (not included in other classes); printers’ type; printing 
blocks. And all the categories mentioned in class 16

 اآلالت الكاتبــة واللــوازم المكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 
ــات  ــي فئ ــواردة ف ــر ال ــتيكية )غي ــف البالس ــواد التغلي ــزة( ؛ م ــدا األجه )ع
الفئــات  )الراســمات(. وجميــع  الكليشــيهات  ؛  أخــرى(؛ حــروف الطباعــة 

ــف16                               ــي الصن ــواردة ف ال

( 80 )

 

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

Trademark No.:38079 العالمة التجارية رقم :  38079

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other class-
es; jewellery, precious stones; horological and chrono-
metric instruments. . And all the categories mentioned 
in class 14

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعــادن النفيســة وكل خليــط منهــا والمنتجــات المصنوعــة مــن معــادن 
المجوهــرات  أخــرى،  فئــات  فــي  الــواردة  غيــر  بهــا،  مطليــة  أو  نفيســة 
ــت الدقيقــة  ــاس الوق ــت وأدوات قي ــاس الوق ــة، أدوات قي واألحجــار الكريم

ــف14                                                                                  ــي الصن ــواردة ف ــات ال ــع الفئ وجمي

( 81 )

 

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

Trademark No.:38080 العالمة التجارية رقم :  38080

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين



55 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

Goods/Services:
Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including mo-
tor spirit) and illuminants; candles and wicks for light-
ing.. And all the categories mentioned in class 4

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات امتصــاص وترطيــب وتثبيــت  زيــوت وشــحوم صناعيــة، مزلقــات، مركب
الغبــار، وقــود )بمــا فــي ذلــك وقــود المحــركات(، مــواد إضــاءة، شــموع وفتائــل 

لإلضــاءة.. وجميــع الفئــات الــواردة فــي الصنــف4                 

( 82 )

 

Date :03/05/2020 التاريخ : 2020/05/03

Trademark No.:38084 العالمة التجارية رقم :  38084

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Al  Shukha  Trading Company for 
Import and Export

بإسم :  شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير                                                              

Applicant Address :Ramallah- midan almughtaribin - 
Clock Tower Building   

العنوان :  رام الله - ميدان المغتربين-عمارة برج الساعة    

Applicant for Correspondence:  Ramallah -Al-Manara 
- Al-Anwar Complex 0598648320 

عنوان التبليغ  :  رام الله -المنارة -مجمع االنوار 0598648320
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Bleaching preparations and other substances for laun-
dry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmet-
ics, hair lotions; dentifrices.. And all the categories 
mentioned in class 3

 مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل فــي غســل 
وكشــط،  وجلــي  وصقــل  تنظيــف  مســتحضرات  المالبــس،  وكــي 
غســول  تجميــل،  مســتحضرات  عطريــة،  وزيــوت  عطــور  صابــون، 
ــة  ــي الفئ ــواردة ف ــات ال ــع الفئ ــنان وجمي ــات أس ــعر  ، منظف ــن( للش )لوش
                                                                                                                                                                              3

( 83 )

 

Date :01/06/2020 التاريخ : 2020/06/01 

Trademark No.:38088 العالمة التجارية رقم :  38088

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: Saleem Ahmed Saleem Abu Baker  بإسم :  سليم أحمد سليم أبو بكر

Applicant Address :Tulkarm Qaqun Street         العنوان :  طولكرم شارع قاقون

Applicant for Correspondence:  Tulkarm Qaqun Street  عنوان التبليغ  : طولكرم شارع قاقون



2020/10/10العـدد الثالث والثالثون56

Goods/Services:
Pharmacy Service

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الصيدلية 

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 :07/05/2020 التاريخ : 2020/05/07

Trademark No.:38093 العالمة التجارية رقم :  38093

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HAMZA ZOUHER  JASER   ASAD بإسم :  حمزه زهير  جاسر  اسعد 

Applicant Address :Nablus - Askar. The entrance to 
the new Askar camp / Alawneh Building, Mobile: 
05999112525    

ــد /  ــكر  الجدي ــم عس ــل  مخي ــكر  . مدخ ــس -  عس ــوان :  نابل العن
عمــارة عالونــة جــوال : 05999112525       

Applicant for Correspondence:  Nablus - Askar. The 
entrance to the new Askar camp / Alawneh Building, 
Mobile: 05999112525 

عنــوان التبليــغ  : نابلــس -  عســكر  . مدخــل  مخيــم عســكر  الجديــد 
/ عمــارة عالونة جــوال : 05999112525   

فلسطين

Goods/Services:
Coffee ,tea ,cocoa , sugar , rice , tapioca, sago, artifi-
cial coffee , flour and preparation made from cereals , 
bread, pastry and confectionery , ices , honey, treacle, 
yeast , baking-powder ,salt, mustard , vinegar , sauces 
(condiments) , spices, ice  And all that was mentioned 
in this category.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البــن والشــاي والــكاكاو والســكر األرز والتابيــوكا والســاغو والبــن االصطناعــي 
والفطائــر  والخبــز  الحبــوب  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق   ،
والحلويــات والحلويــات المثلجــة ، عســل النحــل والعســل األســود، الخميــرة 
ومســحوق الخبيــز، الملــح والخــردل ، الخــل، الصلصــات )التوابــل( ، البهــارات، 

الثلــج .وجميــع مــا ذكــر فــي هــذا الصنــف

( 85 )

 

Date :07/05/2020 التاريخ : 2020/05/07

Trademark No.:38100 العالمة التجارية رقم :  38100

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: T.M.I.R. - Manufacturers Recycling 
Corporation in Israel Ltd (CC) 

بإســم :  تــي.ام.اي.ار. - مانيوفاكتشــوريرز ريســاكلينغ كوربوريشــن 
إن اســرائيل لميتــد. )ســي ســي( 
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Applicant Address :21 Yagia Kapayim Street, Petach 
Tikva 4926040, Israel

العنــوان :  21 ياغــاي كاباييــم ســتريت، بيتــاخ تيكفــا 4926040، 
اســرائيل  

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:
Plastic beverages container waste designated to be disposed 
of in recycling bins according to the packaging material. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نفايــات عبــوات المشــروبات البالســتيكية المخصــص التخلــص منهــا بســلة 

مهمــالت اعــادة التدويــر بنــاء علــى مــادة التغليــف. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية الرسم الصناعي

( 86 )

 

Date :07/05/2020 التاريخ : 2020/05/07

Trademark No.:38101 العالمة التجارية رقم :  38101

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: T.M.I.R. - Manufacturers Recycling 
Corporation in Israel Ltd (CC) 

بإســم :  تــي.ام.اي.ار. - مانيوفاكتشــوريرز ريســاكلينغ كوربوريشــن 
إن اســرائيل لميتــد. )ســي ســي( 

Applicant Address :21 Yagia Kapayim Street, Petach 
Tikva 4926040, Israel

العنــوان :  21 ياغــاي كاباييــم ســتريت، بيتــاخ تيكفــا 4926040، 
اســرائيل  

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:
Plastic packaging waste designated to be disposed of 
in recycling bins according to the packaging material. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النفايــات المغلفــة بالبالســتيك المخصــص التخلــص منهــا بســلة مهمــالت 

اعــادة التدويــر بنــاء علــى مــادة التغليــف. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية الرسم الصناعي

( 87 )

 

Date :07/05/2020 التاريخ : 2020/05/07

Trademark No.:38102 العالمة التجارية رقم :  38102
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Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: T.M.I.R. - Manufacturers Recycling 
Corporation in Israel Ltd (CC) 

بإســم :  تــي.ام.اي.ار. - مانيوفاكتشــوريرز ريســاكلينغ كوربوريشــن 
إن اســرائيل لميتــد. )ســي ســي( 

Applicant Address :21 Yagia Kapayim Street, Petach 
Tikva 4926040, Israel

العنــوان :  21 ياغــاي كاباييــم ســتريت، بيتــاخ تيكفــا 4926040، 
اســرائيل  

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:
Glass packaging waste designated to be disposed of in 
recycling bins according to the packaging material. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــالت  ــلة مهم ــا بس ــص منه ــص التخل ــاج المخص ــة بالزج ــات المغلف النفاي

ــف.  ــادة التغلي ــى م ــاء عل ــر بن ــادة التدوي اع

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية الرسم الصناعي

( 88 )

 

Date :07/05/2020 التاريخ : 2020/05/07

Trademark No.:38103 العالمة التجارية رقم :  38103

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: T.M.I.R. - Manufacturers Recycling 
Corporation in Israel Ltd (CC) 

بإســم :  تــي.ام.اي.ار. - مانيوفاكتشــوريرز ريســاكلينغ كوربوريشــن 
إن اســرائيل لميتــد. )ســي ســي( 

Applicant Address :21 Yagia Kapayim Street, Petach 
Tikva 4926040, Israel

العنــوان :  21 ياغــاي كاباييــم ســتريت، بيتــاخ تيكفــا 4926040، 
اســرائيل  

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:
Paper and cardboard packaging waste designated to be dis-
posed in recycling bins according to the packaging material. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــلة  ــا بس ــص منه ــص التخل ــون المخص ــورق والكرت ــة بال النفايــات المغلف

ــف.  ــادة التغلي ــى م ــاء عل ــر بن ــادة التدوي ــالت اع مهم

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية الرسم الصناعي

( 89 )

 

Date :07/05/2020 التاريخ : 2020/05/07
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Trademark No.:38104 العالمة التجارية رقم :  38104

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: T.M.I.R. - Manufacturers Recycling 
Corporation in Israel Ltd (CC) 

بإســم :  تــي.ام.اي.ار. - مانيوفاكتشــوريرز ريســاكلينغ كوربوريشــن 
إن اســرائيل لميتــد. )ســي ســي( 

Applicant Address :21 Yagia Kapayim Street, Petach 
Tikva 4926040, Israel

العنــوان :  21 ياغــاي كاباييــم ســتريت، بيتــاخ تيكفــا 4926040، 
اســرائيل  

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:
Plastic packaging waste designated to be disposed of 
in recycling bins according to the packaging material 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النفايــات المغلفــة بالبالســتيك المخصــص التخلــص منهــا بســلة مهمــالت 

اعــادة التدويــر بنــاء علــى مــادة التغليــف. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية الرسم الصناعي

( 90 )

 

Date :07/05/2020 التاريخ : 2020/05/07

Trademark No.:38105 العالمة التجارية رقم :  38105

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: T.M.I.R. - Manufacturers Recycling 
Corporation in Israel Ltd (CC) 

بإســم :  تــي.ام.اي.ار. - مانيوفاكتشــوريرز ريســاكلينغ كوربوريشــن 
إن اســرائيل لميتــد. )ســي ســي( 

Applicant Address :21 Yagia Kapayim Street, Petach 
Tikva 4926040, Israel

العنــوان :  21 ياغــاي كاباييــم ســتريت، بيتــاخ تيكفــا 4926040، 
اســرائيل  

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:
Metal packaging waste designated to be disposed of in 
recycling bins according to the packaging material. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النفايــات ذات التغليــف المعدنــي المخصــص التخلــص منهــا بســلة 

مهمــالت اعــادة التدويــر بنــاء علــى مــادة التغليــف. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية الرسم الصناعي
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( 91 )

 

Date :07/05/2020 التاريخ : 2020/05/07

Trademark No.:38106 العالمة التجارية رقم :  38106

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: T.M.I.R. - Manufacturers Recycling 
Corporation in Israel Ltd (CC) 

بإســم :  تــي.ام.اي.ار. - مانيوفاكتشــوريرز ريســاكلينغ كوربوريشــن 
إن اســرائيل لميتــد. )ســي ســي( 

Applicant Address :21 Yagia Kapayim Street, Petach 
Tikva 4926040, Israel

العنــوان :  21 ياغــاي كاباييــم ســتريت، بيتــاخ تيكفــا 4926040، 
اســرائيل  

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:
Cardboard packaging waste designated to be disposed 
of in recycling bins according to the packaging material. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النفايــات المغلفــة بالكرتــون المخصــص التخلــص منهــا بســلة مهمــالت 

اعــادة التدويــر بنــاء علــى مــادة التغليــف. 

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية الرسم الصناعي

( 92 )

 

Date :11/05/2020 التاريخ : 2020/05/11

Trademark No.:38108 العالمة التجارية رقم :  38108

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: 
ABUSAIR PASTRIES CO .

بإسم :  شركة حلويات أبو سير العاديه العامه 

Applicant Address :nablus - rafidya - jawwal : 
0599870404   

العنوان :  نابلس - رفيديا جوال:0599870404     

Applicant for Correspondence:  Nablus - Quality for 
advocacy and legal counsultion , nablus rafidya al 
rawda buliding 2 floor

عنــوان التبليــغ  : كولتــي للمحامــاه واالستشــارات القانونيــه - 
المحامــي محمــد اســامه المصــري ، نابلــس رفيديــا عمــاره الروضــه 

ط2 
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Goods/Services:
sweets

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات

( 93 )

 

Date :30/04/2020 التاريخ : 2020/04/30

Trademark No.:38124 العالمة التجارية رقم :  38124

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Yunnan Zhongjinlian Technology 
Co., Ltd.  

بإسم :  يونان زهونغجينليان تكنولوجي كو.، ال تي دي.  

Applicant Address :Dapingzi, The Village Committee of 
Gezu Village, Menghu Township, Yongren County, Chuxiong 
 City, Yi Autonomous Prefecture, Yunnan Province, China

فيليــج،  غيــزو  اوف  فيليــج كوميتــي  ذا  دابينغــزي،    : العنــوان 
مينغهــو تاونشــيب، يونغريــن كاونتــي، تشوكســيونغ ســيتي، 

يــي اوتونومــاس بريفيكتشــار؛ يونــان بروفينــس، الصيــن  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Insurance brokerage; banking; loans [financing]; issu-
ance of credit cards; providing financial information 
via  a web site; online banking; art appraisal; brokerage; 
surety services; trusteeship 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات سمســرة التأميــن؛ األعمــال المصرفيــة؛ القــروض الماليــة؛ اصــدار 
بطاقــات االئتمــان؛ تقديــم المعلومــات الماليــة مــن خــالل موقــع انترنــت؛ 
ــات  ــون؛  السمســرة؛ خدم ــت؛ تثميــن الفن ــر االنترن ــة عب ــات المصرفي الخدم

ــة  الضمــان؛ الوصاي

( 94 )

 

Date :05/05/2020 التاريخ : 2020/05/05

Trademark No.:38127 العالمة التجارية رقم :  38127

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 
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Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise,  Vin-
egar, 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, mus-
tard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
  (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, 
Popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 

( 95 )

 

Date :05/05/2020 التاريخ : 2020/05/05

Trademark No.:38128 العالمة التجارية رقم :  38128

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 

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise,  Vin-
egar, 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, mus-
tard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
  (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, 
Popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 
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( 96 )

 

Date :05/05/2020 التاريخ : 2020/05/05

Trademark No.:38129 العالمة التجارية رقم :  38129

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 

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bak-
ery 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 des-
serts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  tapioca,  sago, ar-
tificial 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 :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 

( 97 )

 

Date :05/05/2020 التاريخ : 2020/05/05

Trademark No.:38130 العالمة التجارية رقم :  38130

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
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Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bak-
ery 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 des-
serts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  tapioca,  sago, ar-
tificial 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 :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 

( 98 )

 

Date :05/05/2020 التاريخ : 2020/05/05

Trademark No.:38131 العالمة التجارية رقم :  38131

Class: 32 في الصنف :   32

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

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

:   1547 ان. نولــز افــي., لــوس انجلــوس, كاليفورنيــا  العنــوان 
االمريكيــة   المتحــدة  الواليــات   90063

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:
Non-alcoholic beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; syrups, concentrates, powders and 
 preparations for making beverages, including carbonat-
ed drinks and energy drinks; beer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــروبات  ــة ومش ــروبات المكربن ــا المش ــا فيه ــة بم ــر كحولي ــروبات الغي المش
ــع المشــروبات بمــا  الطاقــة؛ شــراب، ركازات، مســاحيق ومســتحضرات لصن

ــرة  ــة؛ البي ــة ومشــروبات الطاق فيهــا المشــروبات المكربن

( 99 )

 

Date :13/05/2020 التاريخ : 2020/05/13
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Trademark No.:38133 العالمة التجارية رقم :  38133

Class: 5 في الصنف :   5

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

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

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

عنــوان التبليــغ  : شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة- نابلــس 
ــف: 2383777-09 ــنتر،ص.ب.768 - هات ــا س ــارة جاليري ،عم

فلسطين

Goods/Services:
pharmaceutical preparations and substances for the pre-
vention and treatment of disorders and diseases in, gener-
ated by or acting on the central nervous system; pharma-
ceutical preparations and substances acting on the central 
nervous system; central nervous system stimulants; phar-
maceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of psychiatric and neurological disorders 
and diseases; pharmaceutical preparations and substanc-
es used for the prevention, management and treatment of 
headaches, migraines, pain, immune and inflammatory 
disorders and diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of dementia, 
Alzheimer›s disorder and disease, dizziness, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, cognitive dis-
orders and diseases, mood disorders, psychosis, anxi-
ety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syndrome (LGS), 
sclerosis, porphyria, Huntington›s disorder and disease, 
insomnia, Parkinson›s disorder and disease, falls, move-
ment disorders and diseases, dyskinesia, poor or absent 
motor functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder 
and disease, mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, 
autism, melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, progres-
sive supranuclear palsy (PSP), restlessness, akathisia, 
fatigue, somnolence, nausea, cancer, alcoholism and de-
pendency; preparations, substances, reagents and agents 
for diagnostic and medical purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات  اللقاحــات؛  والطبيــة؛  الدوائيــة  والمــواد  المســتحضرات 
ــة  ــي أوالناتج ــراض ف ــات واألم ــالج االضطراب ــة وع ــة للوقاي ــواد الدوائي والم
المســتحضرات  المركــزي؛  العصبــي  الجهــاز  فــي  تؤثــر  التــي  أو  عــن 
ــي المركــزي؛ منشــطات  ــر فــي الجهــاز العصب ــة التــي تؤث والمــواد الدوائي
الجهــاز العصبــي المركــزي؛ المســتحضرات والمــواد الدوائيــة للوقايــة 
والعصبية؛المســتحضرات  النفســية  واألمــراض  االضطرابــات  وعــالج 
الصــداع،  وعــالج  والســيطرة  للوقايــة  المســتخدمة  الدوائيــة  والمــواد 
ــة؛  ــة وااللتهابي ــراض المناعي ــات واألم ــم، االضطراب ــي، األل ــداع النصف الص
المســتحضرات والمــواد الدوائيــة للوقايــة وعــالج الخــرف، اضطــراب ومــرض 
ألزهايمــر، الدوخــة ، الســكتات، النوبــات، االكتئــاب، اإلعاقــة اإلدراكيــة، 
االضطرابــات واألمــراض اإلدراكيــة، االضطرابــات المزاجيــة، الذهــان، القلــق، 
الخمــول، الصــرع، تنــاذر ليونكــس –جاســتاوت , التصلــب، البورفيريــا، مــرض 
باركينســون،الوقوع،  واضطــراب  مــرض  األرق،  هانتينجتــون،  واضطــراب 
أمــراض واضطرابــات الحركة،خلــل الحركــة، ضعــف أو غيــاب الوظائــف 
الحركيــة، الرعــاش، انفصــام الشــخصية )الشــيزوفرينيا(، مــرض واضطــراب 
ــرط النشــاط،  ــع ف ــاه م ــة، الهــوس، اضطــراب نقــص االنتب ــة الثنائي القطبي
اضطــراب الكــرب التالــي للصدمــة النفســية، الهيــاج، العدوانيــة، التوحــد، 
ــوق  ــلل ف ــرت، الش ــة توي ــري، متالزم ــواس القه ــراب الوس ــاب، اضط االكتئ
النــووي التقدمــي ، األرق، التملمــل، االعيــاء، النعــاس، الغثيــان، الســرطان، 
إدمــان الكحــول، االعتمــاد علــى الغيــر؛ المســتحضرات والمــواد والكواشــف 

والعوامــل لأغــراض الطبيــة والتشــخيصية.
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Date :14/05/2020 التاريخ : 2020/05/14

Trademark No.:38134 العالمة التجارية رقم :  38134

Class: 41 في الصنف :   41

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:
Educational and training services in the field of mul-
tiple sclerosis; publication of information relating to 
multiple sclerosis; arranging and conducting classes, 
seminars and workshops relating to multiple sclerosis. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب اللويحــي؛ خدمــات نشــر 

ّ
خدمــات التعليــم والتدريــب فــي مجــال التصل

ــب اللويحــي؛ خدمــات تنظيــم وإدارة الصفوف 
ّ
المعلومــات المتعلقــة بالتصل

ــب اللويحــي. 
ّ
والحلقــات الدراســّية وورش العمــل المتعلقــة بالتصل

( 101 )

Date :14/05/2020 التاريخ : 2020/05/14

Trademark No.:38135 العالمة التجارية رقم :  38135

Class: 44 في الصنف :   44

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:
Providing medical information relating to multiple scle-
rosis; medical services relating to multiple sclerosis. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب اللويحــي؛ الخدمــات الطبيــة 

ّ
توفيــر المعلومــات الطبيــة المتعلقــة بالتصل

ــب اللويحــي. 
ّ
المتعلقــة بالتصل

( 102 )

 

Date :14/05/2020 التاريخ : 2020/05/14

Trademark No.:38136 العالمة التجارية رقم :  38136

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 
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Goods/Services:
Textile and Textile goods Bedcovers table covers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــرى ، أغطي ــات أخ ــي فئ ــواردة ف ــر ال ــيج غي ــات النس ــوجات ومنتج المنس

ــد ــراش والموائ الف

( 103 )

 

Date :17/05/2020 التاريخ : 2020/05/17 

Trademark No.:38137 العالمة التجارية رقم :  38137

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: sharikat majmo›at al salam al 
estitethmarieh 

بإسم :  شركة مجموعة السالم االستثمارية

Applicant Address :al khali shar› al salam  2228913 العنوان :  الخليل شارع السالم ت

Applicant for Correspondence:  Hazem Abu Omar, 
Hebron  

عنوان التبليغ  : حازم ابو عمر،الخليل شارع السالم  
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 والســاغو؛ 
والفطائــر  الخبــز  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق 
والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ عســل النحــل والعســل األســود؛ الخميــرة 
ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التوابــل(؛ البهــارات؛ 

ــج.  الثل

( 104 )

 

Date :17/05/2020 التاريخ : 2020/05/17

Trademark No.:38138 العالمة التجارية رقم :  38138

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: al salam cooling company بإسم :  شركة السالم للتبريد

Applicant Address :hebron       العنوان :  الخليل -شارع السالم -مربعة سبتة
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Applicant for Correspondence:  Hazem Abu Omar, 
Hebron  

عنوان التبليغ  : حازم ابو عمر،الخليل شارع السالم  
فلسطين

Goods/Services:
 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried
 and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;

.eggs, milk and milk products; edible oils and fats

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه 
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هــالم )جيلــي( ومربيــات وفواكــه 
مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون 

ــأكل. الصالحــة ل

( 105 )

 

Date :04/05/2020 التاريخ : 2020/05/04

Trademark No.:38139 العالمة التجارية رقم :  38139

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Saady Ahmad Abed Al Rahmaan 
Najajre 

بإسم :  سعدي أحمد عبد الرحمن نجاجرة 

Applicant Address :Nahaalin / Ein Fares St. / Bethlehem 
/ Palestine

العنوان :  نحالين / شارع عين فارس / بيت لحم / فلسطين  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

      Nahaalin / Ein Fares St. / Bethlehem / Palestine  نحالين / شارع عين فارس / بيت لحم / فلسطين  

Goods/Services:
Confectionery, desserts confectionery and desserts 
made of flour, chocolate, biscuits, crackers, wafers; 
cookies 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويــات وحلــوى مــا بعــد الطعــام المصنوعــة مــن الطحيــن ، الشــوكوالته 
، البســكويت ، البســكويت الهــش ، البســكويت علــى شــكل رقائــق )ويفــر( 

، الكعــك المحلــى 

( 106 )

 

Date :11/05/2020 التاريخ : 2020/05/11

Trademark No.:38140 العالمة التجارية رقم :  38140

Class: 3 في الصنف :   3



69 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم :  ال ســي وايكيكــي ماجازاجيليــك هيزميتليــرى تيجاريــت 
انونيــم شــيركيتي 

Applicant Address :Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

نــو:96  جاديســى،  جولبهــار  ماهاليســى،  ايفريــن    : العنــوان 
تركيــا    / اســطنبول   - باجســيالر 

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

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

Goods/Services:
Bleaching and cleaning preparations, detergents oth-
er than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, laundry bleach, fabric softeners for 
laundry use, stain removers, dishwasher detergents; 
perfumery; cosmetics (except medicated cosmetics); 
fragrances; deodorants for personal use and animals; 
soaps (except medicated soap); dental care prepara-
tions, dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical purposes; 
abrasive preparations; emery cloth; sandpaper; pum-
ice stone; abrasive pastes; polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood, polishes and creams for 
leather, vinyl, metal and wood, wax for polishing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات التنظيــف والتبيــض، المنظفــات مختلفــة عــن مــا هــو ألجــل 
اســتخدامها فــي عمليــات التصنيــع ولأغــراض الطبيــة؛ مبيــض الغســيل؛ 
منعمــات القمــاش لالســتخدام فــي الغســيل؛ مزيــالت البقــع؛ منظفــات 
غســالة صحــون؛ العطــور؛ مــواد التجميــل بأســتثناء مــواد التجميــل الطبيــة؛ 
عبيــر العطــور؛ مزيــالت العــرق لالســتخدام الشــخصي والحيوانــات؛ الصابــون 
بأســتثناء الصابــون الطبــي؛ مســتحضرات العنايــة باألســنان؛ معاجيــن 
األســنان؛ ملمعــات األســنان؛ مســتحضرات تبييــض األســنان؛ غســوالت 
الفــم ليــس لأغــراض الطبيــة؛ مســتحضرات الجلــخ؛ قمــاش الصنفــرة؛ 
ــود  ورق زجــاج؛ حجــر الخفــاف؛ عجائــن كاشــطة؛ مســتحضرات تلميــع الجل
والفينيــل  للجلــد  وكريمــات  ملمعــات  والمعــدن؛  والخشــب  والفينيــل 

ــع  ــمع للتلمي ــب؛ الش ــادن والخش والمع

( 107 )

 

Date :11/05/2020 التاريخ : 2020/05/11

Trademark No.:38141 العالمة التجارية رقم :  38141

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم :  ال ســي وايكيكــي ماجازاجيليــك هيزميتليــرى تيجاريــت 
انونيــم شــيركيتي 

Applicant Address :Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

نــو:96  جاديســى،  جولبهــار  ماهاليســى،  ايفريــن    : العنــوان 
تركيــا    / اســطنبول   - باجســيالر 

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

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

Goods/Services:
Hand-operated non-electric cleaning instruments and 
appliances, brushes, other than paintbrushes, steel chips 
for cleaning, sponges for cleaning, steel wool for clean-
ing, cloths of textile for cleaning, gloves for dishwash-
ing, non-electric polishing machines for household pur-
poses, brooms for carpets, mops; toothbrushes, electric 
toothbrushes, dental floss, shaving brushes, hair brush-
es, combs; non-electric household or kitchen utensils, 
included in this class, [other than forks, knives,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــي  ــد ، فراش ــل بالي ــي تعم ــة الت ــر الكهربائي ــف غي أدوات وأجهــزة التنظي
بخــالف فــرش الطــالء، رقائــق الفــوالذ للتنظيــف، اإلســفنج للتنظيــف، 
الصــوف الصلــب للتنظيــف، أقمشــة المنســوجات للتنظيــف، القفــازات 
لغســل األطبــاق، آالت التلميــع غيــر الكهربائيــة لأغــراض المنزليــة، مكانس 
ــط  ــة، خي للســجاد، المماســح، فرشــاة األســنان، فرشــاة األســنان الكهربائي
األســنان،  فــرش الحالقــة، فــرش الشــعر، أمشــاط ؛ أوانــي المطبــخ أو منزليــة 
غيــر كهربائيــة  المدرجــة فــي هــذا الصنــف بخــالف الشــوك والســكاكين 
والمالعــق، أطبــاق الخدمــات، األوانــي والمقالــي، فتاحــات الزجاجــات، وأوانــي 

الزهــور، مصاصــات الشــرب، أوانــي الطبــخ غيــر الكهربائيــة؛
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spoons], services [dishes],  pots and pans, bottle open-
ers, flower pots, drinking straws, non-electric cooking 
utensils; ironing boards and shaped covers therefor, 
drying racks for washing, clothes drying hangers; cages 
for household pets, indoor aquariums, vivariums and 
indoor terrariums for animals and plant cultivation; 
ornaments and decorative goods of glass, porcelain, 
earthenware or clay, included in this class, namely stat-
ues, figurines and vases, all made of glass, porcelain, 
earthenware or clay and cups, not of precious metal; 
mouse traps, insect traps, electric devices for attracting 
and killing flies and insects, fly catchers, fly swatters; 
perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporiz-
ers, electric or non-electric make-up removing appli-
ances, powder puffs, toilet cases; nozzles for sprinkler 
hose, nozzles for watering cans, watering devices, gar-
den watering cans; unworked or semi-worked glass, 
except building glass, mosaics of glass and powdered 
glass for decoration, except for building, glass wool 
other than for insulation or textile use 

 ألــواح كــي وأغطيــة علــى شــكلها، أرفــف تجفيــف للغســيل، شــماعات 
تجفيــف المالبــس؛ أقفــاص للحيوانــات األليفــة المنزليــة، أحــواض الســمك 
ــة  ــة وزراع ــات الداخلي ــي للحيوان ــة ومراب ــاء المائي ــة، أحــواض األحي الداخلي
النباتــات؛ الحلــي ومنتجــات الزينــة مــن الزجــاج أو الخــزف أو الفخــار أو 
الطيــن المدرجــة فــي هــذا الصنــف والمعنــى بهــا النصــب والتماثيــل 
ــن،  ــار أو الطي ــن الزجــاج أو الخــزف أو الفخ ــة م ــات وكلهــا مصنوع والمزهري
األكــواب ليــس مــن المعــادن الثمينــة؛ مصائــد الفئــران، مصائــد الحشــرات، 
ــاب،  ــد الذب ــاب والحشــرات وقتلهــا، صائ ــة لجــذب الذب األجهــزة الكهربائي
منشــة الذبــاب؛ حــارق العطــور، رشاشــات العطــور، مبخــرات العطــور، أجهــزة 
إزالــة المكيــاج الكهربائيــة أو غيــر الكهربائيــة، نافــث المســحوق، علــب 
ــري،  ــزة ال ــري، أجه ــب ال ــات لعل ــرش، فوه ــوم ال ــات لخرط ــاض؛ فوه المرح
ــر مشــغول أو نصــف مشــغول باســتثناء  ــق؛ زجــاج غي ــب ســقي الحدائ عل
ــا  ــة باســتثناء م ــاء، فسيفســاء الزجــاج والزجــاج المســحوق للزين زجــاج البن
ــوجات  ــتخدام المنس ــزل أو اس ــالف الع ــي بخ ــوف الزجاج ــاء، الص ــو للبن ه
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Date :11/05/2020 التاريخ : 2020/05/11

Trademark No.:38142 العالمة التجارية رقم :  38142

Class: 24 في الصنف :   24

Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم :  ال ســي وايكيكــي ماجازاجيليــك هيزميتليــرى تيجاريــت 
انونيــم شــيركيتي 

Applicant Address :Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

نــو:96  جاديســى،  جولبهــار  ماهاليســى،  ايفريــن    : العنــوان 
تركيــا    / اســطنبول   - باجســيالر 

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

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

Goods/Services:
Woven or non-woven textile fabrics; textile goods for 
household use, not included in other classes, curtains, 
bed covers, sheets (textile), pillowcases, blankets, 
quilts, towels; flags, pennants, labels of textile; swad-
dling blankets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أقمشــة الغــزل والنســيج المنســوجة أو غيــر المنســوجة؛ ســلع منســوجات 
ــة  ــتائر، أغطي ــرى؛ الس ــاف أخ ــي اصن ــة ف ــر مدرج ــي غي ــتخدام المنزل لالس
ــات، اللحــف،  ــة الوســائد، البطاني الســرير، الشراشــف )المنســوجات(، أغطي
المناشــف؛ أعــالم وشــعارات وعالمــات مــن المنســوجات؛ بطانيــات التقميــط 
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Date :11/05/2020 التاريخ : 2020/05/11

Trademark No.:38143 العالمة التجارية رقم :  38143

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم :  ال ســي وايكيكــي ماجازاجيليــك هيزميتليــرى تيجاريــت 
انونيــم شــيركيتي 

Applicant Address :Evren Mahallesi, Gulbahar 
Caddesi, No: 96 Bagcilar - Istanbul / Turkey

نــو:96  جاديســى،  جولبهــار  ماهاليســى،  ايفريــن    : العنــوان 
تركيــا    / اســطنبول   - باجســيالر 

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

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

Goods/Services:
The bringing together, for the benefit of others, of a va-
riety of goods, namely, bleaching and cleaning prepa-
rations, detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry bleach, 
fabric softeners for laundry use, stain removers, dish-
washer detergents, perfumery, cosmetics (except med-
icated cosmetics), fragrances, deodorants for personal 
use and animals, soaps (except medicated soap), dental 
care preparations, dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for medical 
purposes, abrasive preparations, emery cloth, sandpa-
per, pumice stone, abrasive pastes, polishing prepara-
tions for leather, vinyl, metal and wood, polishes and 
creams for leather, vinyl, metal and wood, wax for 
polishing, hand-operated non-electric cleaning instru-
ments and appliances, brushes, other than paintbrush-
es, steel chips for cleaning, sponges for cleaning, steel 
wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves 
for dishwashing, non-electric polishing machines for 
household purposes, brooms for carpets, mops, tooth-
brushes, electric toothbrushes, dental floss, shaving 
brushes, hair brushes, combs, non-electric household 
or kitchen utensils, [other than forks, knives, spoons], 
services [dishes],  pots and pans, bottle openers, flow-
er pots, drinking straws, non-electric cooking utensils, 
ironing boards and shaped covers therefor, drying racks 
for washing, clothes drying hangers, cages for house-
hold pets, indoor aquariums, vivariums and indoor ter-
rariums for animals and plant cultivation, ornaments 
and decorative goods of glass, porcelain, earthenware 
or clay, namely statues, figurines and vases, all made of 
glass, porcelain, earthenware or clay and cups, not of 
precious metal, mouse traps, insect traps, electric devic-
es for attracting and killing flies and insects,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــى  ــر والمعن ــح الغي ــع لصال ــن البضائ ــع تشــكيلة واســعة م ــات تجمي خدم
ــا هــو  بهــا مســتحضرات التنظيــف والتبيــض، المنظفــات مختلفــة عــن م
ألجــل اســتخدامها فــي عمليــات التصنيــع ولأغــراض الطبيــة؛ مبيــض 
ــع؛  ــالت البق ــيل؛ مزي ــاش لالســتخدام فــي الغس ــات القم ــيل؛ منعم الغس
مــواد  بأســتثناء  التجميــل  مــواد  العطــور؛  صحــون؛  غســالة  منظفــات 
ــخصي  ــتخدام الش ــرق لالس ــالت الع ــور؛ مزي ــر العط ــة؛ عبي ــل الطبي التجمي
ــة  ــي؛ مســتحضرات العناي ــون الطب ــون بأســتثناء الصاب ــات؛ الصاب والحيوان
ــض  ــتحضرات تبيي ــنان؛ مس ــات األس ــنان؛ ملمع ــن األس ــنان؛ معاجي باألس
ــتحضرات الجلــخ؛  ــة؛ مس ــراض الطبي األســنان؛ غســوالت الفــم ليــس لأغ
قمــاش الصنفــرة؛ ورق زجــاج؛ حجــر الخفــاف؛ عجائــن كاشــطة؛ مســتحضرات 
ــد  ــات للجل ــات وكريم ــب والمعــدن؛ ملمع ــل والخش ــود والفيني ــع الجل تلمي
والفينيــل والمعــادن والخشــب؛ الشــمع للتلميــع و أدوات وأجهــزة التنظيــف 
غيــر الكهربائيــة التــي تعمــل باليــد ، فراشــي بخــالف فــرش الطــالء، رقائــق 
للتنظيــف،  الصلــب  الصــوف  للتنظيــف،  اإلســفنج  للتنظيــف،  الفــوالذ 
ــع  ــاق، آالت التلمي أقمشــة المنســوجات للتنظيــف، القفــازات لغســل األطب
غيــر الكهربائيــة لأغــراض المنزليــة، مكانــس للســجاد، المماســح، فرشــاة 
ــة،  ــرش الحالق ــنان،  ف ــط األس ــة، خي ــنان الكهربائي ــاة األس ــنان، فرش األس
فــرش الشــعر، أمشــاط ؛ أوانــي المطبــخ أو منزليــة غيــر كهربائيــة  المدرجــة 
فــي هــذا الصنــف بخــالف الشــوك والســكاكين والمالعــق، أطبــاق الخدمــات، 
األوانــي والمقالــي، فتاحــات الزجاجــات، وأوانــي الزهــور، مصاصــات الشــرب، 
ــف  ــى شــكلها، أرف ــة عل ــواح كــي وأغطي ــة؛ أل ــر الكهربائي ــخ غي ــي الطب أوان
للحيوانــات  أقفــاص  المالبــس؛  للغســيل، شــماعات تجفيــف  تجفيــف 
ــواض األحيــاء المائيــة  األليفــة المنزليــة، أحــواض الســمك الداخليــة، أح
ومرابــي للحيوانــات الداخليــة وزراعــة النباتــات؛ الحلــي ومنتجــات الزينــة مــن 
الزجــاج أو الخــزف أو الفخــار أو الطيــن المدرجــة فــي هــذا الصنــف والمعنــى 
بهــا النصــب والتماثيــل والمزهريــات وكلهــا مصنوعــة مــن الزجــاج أو الخزف 
أو الفخــار أو الطيــن، األكــواب ليــس مــن المعــادن الثمينــة؛ مصائــد الفئــران، 
والحشــرات  الذبــاب  لجــذب  الكهربائيــة  األجهــزة  الحشــرات،  مصائــد 
وقتلهــا، صائــد الذبــاب، منشــة الذبــاب؛ حــارق العطــور، رشاشــات العطــور، 
ــة،  ــر الكهربائي ــة أو غي ــاج الكهربائي ــة المكي مبخــرات العطــور، أجهــزة إزال
نافــث المســحوق، علــب المرحــاض؛ فوهــات لخرطــوم الــرش، فوهــات لعلــب 
ــب ســقي الحدائــق؛ زجــاج غيــر مشــغول أو نصــف  ــري، عل ــري، أجهــزة ال ال
ــحوق  ــاج المس ــاج والزج ــاء الزج ــاء، فسيفس ــاج البن ــتثناء زج ــغول باس مش

للزينــة باســتثناء مــا هــو للبنــاء،
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fly catchers, fly swatters, perfume burners, perfume 
sprayers, perfume vaporizers, electric or non-electric 
make-up removing appliances, powder puffs, toilet 
cases, nozzles for sprinkler hose, nozzles for water-
ing cans, watering devices, garden watering cans, un-
worked or semi-worked glass, except building glass, 
mosaics of glass and powdered glass for decoration, 
except for building, glass wool other than for insula-
tion or textile use, woven or non-woven textile fabrics, 
textile goods for household use, curtains, bed covers, 
sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, towels, 
flags, pennants, labels of textile, swaddling blankets, 
sleeping bags for camping, clothing, including un-
derwear and outerclothing, other than special purpose 
protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, 
bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, 
slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, be-
rets, caps [headwear], skull caps, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through mail 
order catalogues 

 الصــوف الزجاجــي بخــالف العــزل أو اســتخدام المنســوجات وأقمشــة 
منســوجات  ســلع  المنســوجة؛  غيــر  أو  المنســوجة  والنســيج  الغــزل 
لالســتخدام المنزلــي؛ الســتائر، أغطيــة الســرير، الشراشــف )المنســوجات(، 
أغطيــة الوســائد، البطانيــات، اللحــف، المناشــف؛ أعــالم وشــعارات وعالمــات 
مــن المنســوجات؛ بطانيــات التقميــط و أكيــاس النــوم للتخييــم والمالبــس 
ــس  ــة بخــالف المالب ــس الخارجي ــة والمالب ــس الداخلي ــك المالب ــي ذل ــا ف بم
الواقيــة لأغــراض الخاصــة والجــوارب والخمــارات ]المالبــس[ والشــاالت 
والعصابــات واألوشــحة  واألحزمــة ]المالبــس[ وألبســة القــدم واألحذيــة 
والنعــال والصنــادل و أغطيــة الــرأس والقبعــات والقبعــات مــع أقنعــة 
والبريهــات والطواقــي ]القبعــات[ وقبعــات بحجــم الجمجمــة وذلــك لتمكيــن 
ــح وشــرائها وقــد تقــدم مثــل  ــم ومري الزبائــن مــن معاينتهــا بشــكل مالئ
هــذه الخدمــات مــن خــالل متاجــر البيــع بالتجزئــة أو أســواق البيــع بالجملــة 
أو بواســطة األوســاط اإللكترونيــة أو كتالوجــات الطلــب عبــر البريــد المباشــر 
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Date :04/05/2020 التاريخ : 2020/05/04

Trademark No.:38144 العالمة التجارية رقم :  38144

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: LARK GIDA AMBALAJ INSAAT 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI 

ــد  ــت ليمت ــاالج انشــاءات ســانايي تيجاري ــدا امب بإســم :  الرك جي
ــيركيتي  ش

Applicant Address :Eregli OSB Kargaci Mahallesi, 6. 
Cadde, No:2/1, Eregli, Konya, Turkey

ــي كارجاجــي ماهاليســين 6. جــادي،  ــي او اس ب ــوان :  ايريجل العن
نــو:1/2، ايريجلــي، كونيــة ، تركيــا  

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

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

Goods/Services:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, choc-
olate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noo-
dles; pastries and bakery products based on flour; des-
serts based on flour and chocolate; honey, bee glue for 
human consumption, propolis for food purposes;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــكاكاو؛  أو  القهــوة  اساســها  التــي  المشــروبات  والــكاكاو؛  القهــوة 
قطــع  )المعكرونــة(،  الباســتا  الشــوكوالته؛  اساســها  التــي  المشــروبات 
ــة(؛  ــة رقيق ــز )معكرون ــج(، نودل ــوة )الدمبلين ــن المحش ــن العجي ــرة م صغي
معجنــات ومنتجــات المخابــز أساســها الدقيــق؛ الحلويــات أساســها الدقيــق 

والشــوكوالتة؛ العســل، الغــراء النحــل لالســتهالك البشــري،
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condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, 
sauces (condiments), tomato sauce; yeast, baking pow-
der; flour, semolina, starch for food; sugar, cube sugar, 
powdered sugar; tea, ice tea; confectionery, choco-
late, biscuits, crackers, wafers, cakes; chewing gums; 
ice-cream, edible ices; salt; cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, 
processed wheat for human consumption, crushed bar-
ley for human consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human consumption, 
rice; molasses for food 

ــات(،  ــال )منكه ــة، فاني ــواد الغذائي ــل للم ــام؛ التواب ــات الطع ــر لغاي  العكب
مســحوق  الخميــرة،  الطماطــم؛  )التوابــل(، صلصــة  الصلصــات  بهــارات، 
ــكر  ــكر، الس ــات الس ــكر، مكعب ــام؛ الس ــا للطع ــميد، نش ــن، س ــز؛ طحي الخبي
ــات، الشــوكوالته، البســكويت،  ــج؛ الحلوي المســحوق؛ الشــاي، الشــاي المثل
ــى شــكل رقائــق )ويفــر(؛ كيــك؛ علكــة  البســكويت الهــش، البســكويت عل
األغذيــة  الملــح؛  لــأكل؛  مثلجــات صالحــة  )أيســكريم(،  بوظــة  المضــغ؛ 
الخفيفــة اساســها الحبــوب، البوشــار، مســحوق الشــوفان، رقائــق الــذرة، 
حبــوب اإلفطــار، القمــح المجهــز لالســتهالك البشــري، الشــعير المســحوق 
لالســتهالك البشــري، الشــوفان المجهــز لالســتهالك البشــري، حبــوب 

الجــاودار المجهــزة لالســتهالك البشــري، األرز؛ دبــس الجــل الطعــام 

اشتراطات خاصة:مشروطة بحفظها باللون االحمر
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Date :04/05/2020 التاريخ : 2020/05/04

Trademark No.:38145 العالمة التجارية رقم :  38145

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: CAKIRMELIKOGLU MADEN 
SUYU ISLETMESI SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

ــو ماديــن ســيو اسليتمســي ســاناي فــي  بإســم :  جاكيرميليكوجل
تيكاريــت أنونيــوم شــيركيتي 

Applicant Address :Citlakkale Mahallesi, Inonu 
Caddesi, Kardes Apartmani, No:159/15, Giresun, 
Turkey

العنــوان :  شــيتماككيلى ماهاليســي، اينونــو جاديســي، كارديــش 
ابارتمانــي، نــو:15/159، جيرســون، تركيــا  

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

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

Goods/Services:
Mineral water, spring water, table water, soda water; 
fruit and vegetable juices, fruit and vegetable concen-
trates and extracts for making beverages, non-alcoholic 
soft drinks; energy drinks, protein-enriched sports bev-
erages; sparkling water; sparkling mineral waters; vita-
min enriched sparkling water [beverages]; fruit-flavored 
soft drinks; fruit-based soft drinks flavored with tea 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر  ــودا؛ عصائ ــاه الص ــاه الجــدول، مي ــاه الينابيــع، مي ــة، مي الميــاه المعدني
الفواكــه والخضــروات، مركــزات و مســتخرجات الفواكــه والخضــروات لصنــع 
الطاقــة،  الكحوليــة؛ مشــروبات  الخفيفــة غيــر  المشــروبات  المشــروبات، 
المشــروبات الرياضيــة الغنيــة بالبروتيــن؛ ميــاه فــوارة؛ ميــاه فــوارة معدنيــة؛ 
ميــاه فــوارة غنيــة بالفيتاميــن ]مشــروبات[؛ مشــروبات خفيفــة بنكهــة 

ــع الشــاي  ــه م ــة اساســها الفواك الفاكهــة؛ مشــروبات خفيف
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Date :17/05/2020 التاريخ : 2020/05/17 

Trademark No.:38149 العالمة التجارية رقم :  38149

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 

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bak-
ery 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 des-
serts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  tapioca,  sago, ar-
tificial 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 :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 
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Date :17/05/2020 التاريخ : 2020/05/17

Trademark No.:38150 العالمة التجارية رقم :  38150

Class: 9 في الصنف :   9

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، 
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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 

Goods/Services:
Computer programs; computer software; computer pro-
grams, downloadable; computer software,  download-
able; computer software for smartphones; computer ap-
plication software, downloadable; computer  application 
software for mobile phones, portable media players, and 
tablet computers; computer software for  use in using ve-
hicle telecommunications services; computer software 
for accessing vehicle navigation services  and vehicle 
security services; electronic publications, downloadable 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامــج كمبيوتــر؛ برمجيــات كمبيوتــر؛ برامــج كمبيوتــر ]برمجيــات قابلــة 
برمجيــات  للتنزيــل[؛  قابلــة  ]برمجيــات  كمبيوتــر  برمجيــات  للتنزيــل[؛ 
ــات  ــر ]برمجي ــات الكمبيوت ــات تطبيق ــة؛ برمجي ــف الذكي ــر للهوات كمبيوت
النقالــة  للهواتــف  الكمبيوتــر  تطبيقــات  برمجيــات  قابلــة  للتنزيــل[؛ 
ــر  ــات كمبيوت ــر اللوحــي؛ برمجي ــة والكمبيوت ومشــغالت الوســائط المحمول
ــر  ــات كمبيوت ــات؛ برمجي ــي المركب ــاالت ف ــات االتص ــي خدم ــتخدام ف لالس
ــة  ــات؛ منشــورات الكتروني ــي المركب ــان ف ــات المالحــة واالم  للوصــول لخدم

ــغ  ــة للتفري قابل

( 114 )

 

Date :17/05/2020 التاريخ : 2020/05/17

Trademark No.:38152 العالمة التجارية رقم :  38152

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: Yiwu Pingping Daily Use Department 
Store Co., Ltd. 

ــو.، ال  ــت ســتور ك ــوز ديبارتمن ــي ي ــج دايل ــوو بينجبين بإســم :  يي
ــي دي  ت

Applicant Address :No.34938, fourth district market, 
International Trade City, China Commodity City, 
Futian Street, Yiwu, Zhejiang CHINA 322000.

العنــوان :  نمبــر. 34938، فورث ديســتركت ماركيت، انترناشــيونال 
تــراد ســيتي، شــينا كومويايتــي ســيتي، فوتيــان ســتريت، ييهــوو، 

تشــجيانغ، الصين 322000.  

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:
Cupboards; coat hangers; clothes hooks, not of metal; 
coatstands; plate racks; trolleys [furniture]; towel clos-
ets [furniture]; display stands; furniture fittings, not of 
metal; bakers&apos; bread baskets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خزانــات، عالقــات معاطــف، مشــابك غيــر معدنيــة للمالبــس، مناصــب 
للمعاطــف، رفــوف لأوانــي، عربــات ترولــي ]أثــاث[، خزانــة مناشــف ]أثــاث[، 

ــن.  ــز للخبازي ــاث، ســالل خب ــة لأث ــر معدني ــوازم غي ــم عــرض، ل قوائ

( 115 )

 

Date :18/05/2020 التاريخ : 2020/05/18

Trademark No.:38158 العالمة التجارية رقم :  38158

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: H. Lundbeck A/S  بإسم :  ه.لندبك ا/س المساهمة المحدودة
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Applicant Address :Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark العنوان :  9 اوتيليافيج, 2500 فالباي, الدينيمارك  

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:
Pharmaceuticals and medical preparations and sub-
stances; vaccines; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and sub-
stances acting on the central nervous system; central 
nervous system stimulants; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention and treatment 
of psychiatric and neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances used for 
the prevention, management and treatment of head-
aches, migraines, pain, immune and inflammatory dis-
orders and diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of demen-
tia, Alzheimer&apos;s disorder and disease, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive impairment, 
cognitive disorders and diseases, mood disorders, psy-
chosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syn-
drome (LGS), sclerosis, porphyria, Huntington&apos;s 
disorder and disease, insomnia, Parkinson&apos;s 
disorder and disease, falls, movement disorders and 
diseases, dyskinesia, poor or absent motor functions, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and disease, 
mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism, 
melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, progressive 
supranuclear palsy (PSP), restlessness, akathisia, fa-
tigue, somnolence, nausea, cancer, alcoholism and 
dependency; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات  اللقاحــات؛  والطبيــة؛  الدوائيــة  والمــواد  المســتحضرات 
ــة  ــي أوالناتج ــراض ف ــات واألم ــالج االضطراب ــة وع ــة للوقاي ــواد الدوائي والم
المســتحضرات  المركــزي؛  العصبــي  الجهــاز  فــي  تؤثــر  التــي  أو  عــن 
ــي المركــزي؛ منشــطات  ــر فــي الجهــاز العصب ــة التــي تؤث والمــواد الدوائي
الجهــاز العصبــي المركــزي؛ المســتحضرات والمــواد الدوائيــة للوقايــة 
والعصبية؛المســتحضرات  النفســية  واألمــراض  االضطرابــات  وعــالج 
الصــداع،  وعــالج  والســيطرة  للوقايــة  المســتخدمة  الدوائيــة  والمــواد 
ــة؛  ــة وااللتهابي ــراض المناعي ــات واألم ــم، االضطراب ــي، األل ــداع النصف الص
المســتحضرات والمــواد الدوائيــة للوقايــة وعــالج الخــرف، اضطــراب ومــرض 
ألزهايمــر، الدوخــة ، الســكتات، النوبــات، االكتئــاب، اإلعاقــة اإلدراكيــة، 
االضطرابــات واألمــراض اإلدراكيــة، االضطرابــات المزاجيــة، الذهــان، القلــق، 
الخمــول، الصــرع، تنــاذر ليونكــس –جاســتاوت , التصلــب، البورفيريــا، مــرض 
باركينســون،الوقوع،  واضطــراب  مــرض  األرق،  هانتينجتــون،  واضطــراب 
أمــراض واضطرابــات الحركة،خلــل الحركــة، ضعــف أو غيــاب الوظائــف 
الحركيــة، الرعــاش، انفصــام الشــخصية )الشــيزوفرينيا(، مــرض واضطــراب 
ــرط النشــاط،  ــع ف ــاه م ــة، الهــوس، اضطــراب نقــص االنتب ــة الثنائي القطبي
اضطــراب الكــرب التالــي للصدمــة النفســية، الهيــاج، العدوانيــة، التوحــد، 
ــوق  ــلل ف ــرت، الش ــة توي ــري، متالزم ــواس القه ــراب الوس ــاب، اضط االكتئ
النــووي التقدمــي ، األرق، التملمــل، االعيــاء، النعــاس، الغثيــان، الســرطان، 
إدمــان الكحــول، االعتمــاد علــى الغيــر؛ المســتحضرات والمــواد والكواشــف 

والعوامــل لأغــراض الطبيــة والتشــخيصية. 

( 116 )

 

Date :18/05/2020 التاريخ : 2020/05/18

Trademark No.:38159 العالمة التجارية رقم :  38159

Class: 5 في الصنف :   5

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

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

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
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Goods/Services:
Pharmaceuticals and medical preparations and sub-
stances; vaccines; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of disorders 
and diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and sub-
stances acting on the central nervous system; central 
nervous system stimulants; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention and treatment 
of psychiatric and neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances used for 
the prevention, management and treatment of head-
aches, migraines, pain, immune and inflammatory dis-
orders and diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of demen-
tia, Alzheimer&apos;s disorder and disease, dizziness, 
seizures, stroke, depression, cognitive impairment, 
cognitive disorders and diseases, mood disorders, psy-
chosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syn-
drome (LGS), sclerosis, porphyria, Huntington&apos;s 
disorder and disease, insomnia, Parkinson&apos;s 
disorder and disease, falls, movement disorders and 
diseases, dyskinesia, poor or absent motor functions, 
tremor, schizophrenia, bipolar disorder and disease, 
mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism, 
melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, progressive 
supranuclear palsy (PSP), restlessness, akathisia, fa-
tigue, somnolence, nausea, cancer, alcoholism and 
dependency; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات  اللقاحــات؛  والطبيــة؛  الدوائيــة  والمــواد  المســتحضرات 
ــة  ــي أوالناتج ــراض ف ــات واألم ــالج االضطراب ــة وع ــة للوقاي ــواد الدوائي والم
المســتحضرات  المركــزي؛  العصبــي  الجهــاز  فــي  تؤثــر  التــي  أو  عــن 
ــي المركــزي؛ منشــطات  ــر فــي الجهــاز العصب ــة التــي تؤث والمــواد الدوائي
الجهــاز العصبــي المركــزي؛ المســتحضرات والمــواد الدوائيــة للوقايــة 
والعصبية؛المســتحضرات  النفســية  واألمــراض  االضطرابــات  وعــالج 
الصــداع،  وعــالج  والســيطرة  للوقايــة  المســتخدمة  الدوائيــة  والمــواد 
ــة؛  ــة وااللتهابي ــراض المناعي ــات واألم ــم، االضطراب ــي، األل ــداع النصف الص
المســتحضرات والمــواد الدوائيــة للوقايــة وعــالج الخــرف، اضطــراب ومــرض 
ألزهايمــر، الدوخــة ، الســكتات، النوبــات، االكتئــاب، اإلعاقــة اإلدراكيــة، 
االضطرابــات واألمــراض اإلدراكيــة، االضطرابــات المزاجيــة، الذهــان، القلــق، 
الخمــول، الصــرع، تنــاذر ليونكــس –جاســتاوت , التصلــب، البورفيريــا، مــرض 
باركينســون،الوقوع،  واضطــراب  مــرض  األرق،  هانتينجتــون،  واضطــراب 
أمــراض واضطرابــات الحركة،خلــل الحركــة، ضعــف أو غيــاب الوظائــف 
الحركيــة، الرعــاش، انفصــام الشــخصية )الشــيزوفرينيا(، مــرض واضطــراب 
ــرط النشــاط،  ــع ف ــاه م ــة، الهــوس، اضطــراب نقــص االنتب ــة الثنائي القطبي
اضطــراب الكــرب التالــي للصدمــة النفســية، الهيــاج، العدوانيــة، التوحــد، 
ــوق  ــلل ف ــرت، الش ــة توي ــري، متالزم ــواس القه ــراب الوس ــاب، اضط االكتئ
النــووي التقدمــي ، األرق، التملمــل، االعيــاء، النعــاس، الغثيــان، الســرطان، 
إدمــان الكحــول، االعتمــاد علــى الغيــر؛ المســتحضرات والمــواد والكواشــف 

والعوامــل لأغــراض الطبيــة والتشــخيصية. 

( 117 )

 

Date :18/05/2020 التاريخ : 2020/05/18

Trademark No.:38160 العالمة التجارية رقم :  38160

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Mazen Husam-aldeen Sulaiman Abu 
Aisha 

بإسم :  مازن حسام الدين سليمان ابو عيشة 

Applicant Address :Nablus-Beit wazan-main 
street,mobile:0598898612,E-Mail;mazenabuaisha@gmail.com

العنوان :  نابلس-بيت وزن-الشارع الرئيسي,جوال:0598898912,
 mazenabuaisha@gmail.com :ايميل

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco  smokers’ articles  matches.  .التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب

( 18 )

 

Date :19/05/2020 التاريخ : 2020/05/19

Trademark No.:38161 العالمة التجارية رقم :  38161

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Hyundai Motor Company  بإسم :  هيونداي موتور كومباني

Applicant Address : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul (938-137), Republic of Korea 

:   12, هيولوينــغ-رو, سيوشــو-غو, ســيؤل)137-938(,  العنــوان 
جمهوريــة كوريــا  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Automobiles; sports cars; vans[vehicles]; trucks; motor 
buses; electric vehicles; parts and accessories for  au-
tomobiles 

شــاحنات,  )ســيارات(,  مغلقــة  شــاحنات  رياضيــة,  ســيارات  ســيارات, 
للســيارات  واكسســوارات  قطــع  كهربائيــة؛  مركبــات  حافــالت, 

( 19 )

 

Date :27/05/2020 التاريخ : 2020/05/27

Trademark No.:38162 العالمة التجارية رقم :  38162

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Medi-Ram Orient Company for  
pharmaceuticals and medical  disposables

بإســم :  شــركة  ميــدي رام  اورينــت للمســتحضرات و المســتلزمات  
لطبية  ا

Applicant Address :Nablus. Zawata, Zawata Junction / 
Ajyad Mall Building, Mobile: 0595414837   

العنــوان :  نابلــس . زواتــا ، مفــرق زواتــا /  عمــارة اجيــاد مــول  جــوال 
    0595414837   :

Applicant for Correspondence:  Nablus. Zawata, 
Zawata Junction / Ajyad Mall Building, Mobile: 
0595414837

عنــوان التبليــغ  : نابلــس . زواتــا ، مفــرق زواتــا /  عمــارة اجيــاد مــول  
جــوال :   0595414837
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Abrasives (Dental-) Absorbent cotton Absorbent wad-
ding Acaricides Acetates for pharmaceutical purposes 
Acids for pharmaceutical purposes Aconitine
Additives to fodder for medical purposes Adhesive 
bands for medical purposes
Adhesive plaster Adhesive tapes for medical purposes 
Adhesives (Fly catching-)
Adhesives for dentures Adjuvants for medical purposes 
Air freshening preparations
Air purifying preparations Albuminous foodstuffs for 
medical purposes
Albuminous milk Albuminous preparations for medical 
purposes Alcohol for pharmaceutical purposes Alde-
hydes for pharmaceutical purposes
Algicides Alkaline iodides for pharmaceutical purposes
Alkaloids for medical purposes Alloys of precious met-
als for dental purposes
Almonds (Milk of-) for pharmaceutical purposes Alu-
minium acetate for pharmaceutical purposes Amalgams 
(Dental-)
Amino acids for medical purposes Amino acids for vet-
erinary purposes purposes Animal washes
Anthelmintics Antibiotics Anticryptogamic prepara-
tions Anti-horse-fly oils
Antiparasitic collars for animals Antiparasitic prepara-
tions Anti-rheumatism bracelets Anti-rheumatism rings 
Antiseptic cottonAntisepticsAnti-uric preparations
Appetite suppressants for medical purposesAseptic 
cotton Asthmatic tea Bacterial poisonsBacterial prepa-
rations for medical and veterinary useBacteriological 
cultures (Bouillons for-)Bacteriological cultures (Me-
dia for-) Bacteriological preparations for medical and 
veterinary useBalms for medical purposes
Balsamic preparations for medical purposesBandages 
(Hygienic-) Bandages (Menstruation-)Bandages for 
dressings Bands (Adhesive-), for medical purposes-
Barks for pharmaceutical purposesBath (Therapeutic 
preparations for the-)
Bath preparations, medicatedBath salts for medical pur-
posesBaths (Oxygen-)
Baths (Salts for mineral water-)Belts for sanitary nap-
kins [towels]
Bicarbonate of soda for pharmaceutical purposesBio-
cides Biological preparations for medical purposes Bi-
ological preparations for veterinary purposes Bismuth 
preparations for pharmaceutical purposesBismuth sub-
nitrate for pharmaceutical purposesBlood for medical 
purposes Blood plasma Bone cement for surgical and 
orthopaedic purposes Bouillons for bacteriological cul-
tures Bracelets for medical purposes Bread (Diabetic-) 
AnaestheticsAnalgesics Angostura bark for medical  
Breast-nursing pads Bromine for pharmaceutical pur-
poses Bronchodilating preparations Bunion pads

. مــواد حاكــة لأســنان ، قطــن مــاص حشــوة ماصــة مبيــدات القــراد خــالت 
)اســيتات( لغايــات صيدالنيــة أحمــاض لغايــات صيدالنيــة أكونيتيــن 
إضافــات إلــى العلــف لغايــات طبيــة أربطــة الصقــة لغايــات طبيــة الصقــات
أشــرطة الصقــة لغايــات طبيــة الواصــق إلتقــاط الذبــاب مــواد لصــق ألطقــم 
الجــو  تلطيــف  مســتحضرات  طبيــة  لغايــات  مقويــة  عوامــل  األســنان 
ــب  ــة حلي ــات طبي ــة لغاي ــة زاللي ــواد غذائي ــواء م ــة اله مســتحضرات تنقي
زاللــي مســتحضرات زالليــة لغايــات طبيــة كحــول لغايــات صيدالنيــة 
الدهايــدات لغايــات صيدالنيــة مبيــدات طحالــب يوديــدات قلويــة لغايــات 
صيدالنيــة أشــباه قلويــات لغايــات طبيــة خليــط مــن معــادن نفيســة 
ــوز لغايــات صيدالنيــة خــالت )أســيتات(  لغايــات طــب األســنان حليــب الل
ــات  ــة لغاي ــاض أميني ــنان أحم ــم لأس ــة مالغ ــات صيدالني ــوم لغاي األلمني

ــة طبي
أمينيــة للغايــات البيطريــة أحمــاض مخــدرات مســكنات الحــاء األنغوســتورة 

لغايــات طبيــة
غســول للحيوانــات طــاردات ديــدان مضــادات حيويــة مســتحضرات مضــادة 
لالمــراض الفطريــة زيــوت مضــادة لذبــاب الخيــل أطــواق مضــادة للطفيليــات 

للحيوانــات مســتحضرات مضــادة للطفيليــات أســاور مضــادة للروماتيــزم
حلقــات مضــادة للروماتيــزم | قطــن معقــم معقمــات مســتحضرات مضــادة 

للتبــول کابتــات الشــهية لغايــات طبيــة
2- قطــن معقــم شــاي للمصابيــن بالربــو ســموم بكتيريــة مســتحضرات 
بكتيريــة لإلســتخدام الطبــي والبيطــري مــرق لإلســتنبات البكتيــري أوســاط 
لإلســتنبات البكتيــري مســتحضرات بكتيريــة لإلســتخدام الطبــي والبيطــري
بلســم لغايــات طبيــة مســتحضرات بلســمية لغايــات طبيــة ضمــادات 
ــاء  ــة الح ــات طبي ــة لغاي ــة الصق ــادات أربط ــض ضم ــادات حي ــة ضم صحي
الشــجر لغايــات صيدالنيــة مســتحضرات إســتحمام عالجيــة مســتحضرات 
إســتحمام طبيــة أمــالح إســتحمام لغايــات طبيــة مغاطــس أكســجين الميــاه 
ــة  ــل الصحي ــة المنادي ــوط الصحي ــة للف ــس أحزم ــالح المغاط ــة أم المعدني
ــتحضرات  ــة مس ــدات حيوي ــة | مبي ــات صيدالني ــودا لغاي ــات الص بيكربون
حيويــة لغايــات طبيــة مســتحضرات حيويــة لغايــات بيطريــة مســتحضرات 
بزمــوث لغايــات صيدالنيــة ســبنترات )تحــت نتــرات( بزمــوث لغايــات 

ــة صيدالني
طبيــة دم الغايــات | بالزمــا الــدم مــالط العظــم لغايــات جراحيــة وتجبيريــة 
ــز لمرضــى الســكري  ــة خب ــات طبي ــري أســاور لغاي ــرق لإلســتنبات البكتي م
ــروم لغايــات صيدالنيــة مســتحضرات توســيع الشــعب  وســائد لإلرضــاع ب
ــة  ــج ثانوي ــات الوكعــة مســتحضرات لعــالج الحــروق نوات ــة ضمام الهوائي

ــوب الغايــات طبيــة[ مــن معالجــة الحب

| كبســوالت لغايــات صيدالنيــة أقــراص مطيبــة لغايــات صيدالنيــة 
مســتحضرات للجســوة کالومــل کافــور لغايــات طبيــة زيــت كافــور 
لغايــات طبيــة ســكاكر لغايــات طبيــة ســكاكرـ دوائيــة مســحوق من 

الــذراح كبســوالت لأدويــة
)مبيــد طفيليــات  کربولينيــوم   | لغايــات صيدالنيــة  كبســوالت 
| زيــت خــروع لغايــات طبيــة غســوالت للماشــية | أقــالم كاويــة 3 
الســلع و مــواد کاويــة لغايــات صيدالنيــة خشــب ارز يســتخدم كطــارد 
ــات  ــرات ســليلوز لغاي ــة أثي ــات صيدالني للحشــرات إســترات ســليلوز لغاي
ــالت  ــة موص ــات صيدالني ــم لغاي ــات فح ــر الحيوان ــالط لحواف ــة م صيدالني
ــة  ــتحضرات كيميائي ــي مس ــب الكهربائ ــط القل ــاب مخط ــة ألقط كيميائي
لغايــات طبيــة مســتحضرات كيميائيــة لغايــات صيدالنيــة مســتحضرات 
كيميائيــة لغايــات بيطريــة كواشــف كيميائيــة لغايــات طبيــة أو بيطريــة 
مســتحضرات كيميائيــة صيدالنيــة علكــة لغايــات طبيــة مســتحضرات 
للشــرث )التثليــج( کينوليــن لغايــات طبيــة کلوروفــورم ســجائر بــدون تبــغ 
ــف  ــة مســتحضرات تنظي ــات طبي ــا لغاي ــة الحــاء شــجر الكين ــات طبي لغاي

العدســات الالصقــة
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Burns (Preparations for the treatment of-) By-products 
of the processing of cereals [for medical purposes]
Cachets for pharmaceutical purposes Cachou for phar-
maceutical purposes
Callouses (Preparations for-) Calomel Camphor for 
medical purposes Camphor oil for medical purposes 
Candy for medical purposes Candy, medicated
Cantharides (Powder of—) Capsules for medicines 
Capsules for pharmaceutical purposes Carbolineum 
[parasiticide] Castor oil for medical purposes Cattle 
washes
Caustic pencils Aseptic cotton Asthmatic tea Bacterial 
poisons
Bacterial preparations for medical and veterinary use 
Bacteriological cultures (Bouillons for-) Bacteriologi-
cal cultures (Media for-) Bacteriological preparations 
for medical and veterinary useBalms for medical pur-
poses Balsamic preparations for medical purposes Ban-
dages (Hygienic-) Bandages (Menstruation-) Bandages 
for dressings Bands (Adhesive-), for medical purposes  
Barks for pharmaceutical purposes Bath (Therapeutic 
preparations for the-) Bath preparations, medicated
Bath salts for medical purposes Baths (Oxygen-) Baths 
(Salts for mineral water-)
Belts for sanitary napkins [towels] Bicarbonate of soda 
for pharmaceutical purposes
Biocides Biological preparations for medical purposes 
Biological preparations for veterinary purposes Bis-
muth preparations for pharmaceutical purposes Bis-
muth subnitrate for pharmaceutical purposes Blood for 
medical purposes Blood plasma
Bone cement for surgical and orthopaedic purposes 
Bouillons for bacteriological cultures Bracelets for 
medical purposes Bread (Diabetic-) Breast-nursing 
pads
Bromine for pharmaceutical purposes Bronchodilating 
preparations
Bunion pads Burns (Preparations for the treatment of-) 
By-products of the processing of cereals [for medical 
purposes] Cachets for pharmaceutical purposes
Cachou for pharmaceutical purposes Callouses (Prepa-
rations for-)
Calomel Camphor for medical purposes Camphor oil 
for medical purposes Candy for medical purposes Can-
dy, medicated Cantharides (Powder of—)
Capsules for medicines Capsules for pharmaceutical 
purposes Carbolineum [parasiticide] Castor oil for 
medical purposes Cattle washes Caustic pencils
Detergents for medical purposes Diabetic bread Diag-
nosis of pregnancy (Chemical preparations for the-) 
Diagnostic preparations for medical purposes Diastase 
for medical purposes Dietetic beverages adapted for 
medical purposes Dietetic foods adapted for medical 
purposes Dietetic substances adapted for medical use 
Digestives for pharmaceutical purposes

ــد  ــت كب ــن زي ــوجات کوکائي ــس والمنس ــة للمالب ــح الكريه ــالت للروائ مزي
ــات  ــون لغاي ــات كولودي ــات للحيوان ــادة للطفيلي ــواق مض ــد أط ــمك الق س
القلــب  مخطــط  ألقطــاب  كيميائيــة  موصــالت  ضمــادات  صيدالنيــة 

الكهربائــي
الحــاء الكوندورانجــو لغايــات طبيــة | حلويــات دوائيــة أدوية لعالج اإلمســاك 
مســتحضرات تنظيــف العدســات الالصقــة محاليــل تســتخدم للعدســات 
الالصقــة موانــع حمــل كيميائيــة عالجــات مســامير القــدم حلقــات مســامير 
ــر  ــدة الطرطي ــروح البســيطة زب ــات للج ــة الصق ــات طبي ــن لغاي ــدم | قط الق

لغايــات صيدالنيــة
ــات  ــتنبتات كائن ــوك مس ــب المل ــاء ح ــة الح ــات صيدالني ــوت لغاي کريوس

ــري ــي والبيط ــتخدام الطب ــة لإلس ــة دقيق حي
کــورار مســتحضرات صيدالنيــة لعــالج قشــرة الــراس عقــارات مســتخلصة 
ــالط  ــنان م ــم لأس ــنان مالغ ــة لأس ــواد حاك ــة م ــات صيدالني ــي لغاي بالغل
مصطــكاوي  صمــغ  لالســنان  االكيــه  لالســنان  بصمــة  مــواد  لالســنان 
لالســنان مــواد لصــق الطقــم األســنان مزيــالت للروائــح الكريهــة للمالبــس 
ــث  ــتخدام ال ــو لإلس ــالف ماه ــة بخ ــح الكريه ــالت الروائ ــوجات مزي والمنس

ــكري ــى الس ــز لمرض ــة خب ــات طبي ــات لغاي ــلع منظف ــرات - الس مطه
تشــخيص  مســتحضرات  لتشــخيص  كيميائيــة  مســتحضرات  الحمــل 
ــات  ــدة لغاي ــة مع ــة مشــروبات حمي ــات طبي ــة دياســتاز لغاي ــات طبي لغاي
طبيــة أغذيــة حميــة معــدة لغايــات طبيــة مــواد حميــة معــدة لإلســتخدام 
ــبث  ــت الش ــن زي ــة ديجيتالي ــات صيدالني ــة لغاي ــات مهضم ــي عالج الطب
ــات  ــة لتنظيــف مطهــرات لغاي ــة الجــروح مطهــرات كيميائي ــات طبي لغاي
للــكالب  للــكالب طــاردات  للــكالب غســوالت  )لوشــن  صحيــة غســوالت 
ضمــادات جراحيــة ضمــادات طبيــة شــراب دوائــي عقاقيــر لغايــات طبيــة 
مســتحضرات للقضــاء علــى فطــر العفــن الجــاف موصــالت كيميائيــة 
ألقطــاب مخطــط القلــب الكهربائــي موصــالت كيميائيــة ألقطــاب مخطــط 

ــي ــب الكهربائ القل
إكســيرات ومســتحضرات صيدالنيــة[ | مســتحضرات إنزيميــة لغايــات 

طبيــة مســتحضرات إنزيميــة لغايــات بيطريــة
لغايــات  إرغــوت  بيطريــة  لغايــات  إنزيمــات   | لغايــات  إنزيمــات  طبيــة 
صيدالنيــة إســترات لغايــات صيدالنيــة أثيــرات لغايــات صيدالنيــة أوراق 

شــجر الكافــور لغايــات صيدالنيــة
أوراق شــجر الكافــور لغايــات صيدالنيــة | أدويــة مســهلة الصقــات عيــون 

لغايــات طبيــة
غســول العيــن مخففــات الحمــي شــمار لغايــات طبيــة خمائــر الحليــب 
لغايــات صيدالنيــة خمائــر لغايــات صيدالنيــة اليــاف نباتــات صالحــة 
لــالكل ]غيــر مغذيــة[ نباتــات صالحــة لــأكل ]غيــر مغذيــة[ أليــاف صناديــق 
اإلســعافات األوليــة لمعبــأة[ دقيــق الســمك لغايــات صيدالنيــة دقيــق 
ــاط  ــق إلتق ــة الواص ــات صيدالني ــت لغاي ــور الكبري ــة زه ــات صيدالني لغاي
الذبــاب ورق إلتقــاط الذبــاب مســتحضرات للقضــاء علــى الذبــاب غــراء 

ــاب للذب
لغايــات طبيــة إضافــات إلــى العلــف أغذيــة للرضــع واألطفــال مســتحضرات 
التعــرق  العالجــات  و  الســلع  لغايــات طبيــة  غذائيــة حميــة مخصصــة 
األقــدام الدهايــد فورميــك لغايــات صيدالنيــة مراهــم لســعة البــرد لغايــات 
صيدالنيــة كــرات تبخيــر أعــواد تبخيــر مســتحضرات تبخيــر لغايــات طبيــة 
مبيــدات فطريــات جاليــك لغايــات صيدالنيــة حمــض صمــغ كمبــودي 
ــن )هــالم(  ــد جيالتي ــة شــاش للتضمي ــات طبي ــازات لغاي ــة غ ــات طبي لغاي
لغايــات طبيــة جنطيــان لغايــات صيدالنيــة جراثيــم مبيــدات جلوكــوز 
لغايــات طبيــة غــراء للذبــاب جليســرين لغايــات طبيــة فســفات الجليســرول 
مالغــم ذهبيــة لأســنان مــاء جــوالرد دهــون لغايــات طبيــة دهــون لغايــات 
بيطريــة جواياكــول لغايــات صيدالنيــة صمــغ لغايــات طبيــة بلســم الغرجــن 

ــد دم ــة | مول ــات طبي )الغرجــون ، الغرجــان[ لغاي
 هيموجلوبين مستحضرات للبواسير الدم | أقالم اإليقاف نزف

ــرأس  ــالم االالم ال ــراس أق ــع أدوات الالم ال ــو الش ــة لنم ــتحضرات دوائي مس
ــدم ــزف ال ــير ن ــتحضرات للبواس ــن مس ــد دم هيموجلوبي مول
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Digitalin Dill oil for medical purposes Disinfectants for 
chemical toilets Disinfectants for hygiene purposes
Dog lotions Dog washes Dogs (Repellents for—) 
Dressings (Surgical—) Dressings, medical Drinks 
(Medicinal-)Drugs for medical purposesDry rot fungus 
(Preparations for destroying-)Electrocardiograph elec-
trodes (Chemical conductors
for—)Electrodes (Chemical conductors for electrocar-
diograph -)
Elixirs [pharmaceutical preparations] Enzyme prepara-
tions for medical purposes
Enzyme preparations for veterinary purposes Enzymes 
for medical purposes Enzymes for veterinary purposes 
Ergot for pharmaceutical purposes
Esters for pharmaceutical purposes Ethers for pharma-
ceutical purposes Eucalyptol for pharmaceutical pur-
poses Eucalyptus for pharmaceutical purposes Evac-
uants
Eyepatches for medical purposes Eye-wash Febrifuges 
Fennel for medical purposes
Ferments (Milk-) for pharmaceutical purposes Fer-
ments for pharmaceutical purposes
Fibers (Edible plant-)[non- nutritive] Fibres (Edible 
plant-)[non- nutritive] First-aid boxes [filled] Fishmeal 
for pharmaceutical purposes Flour for pharmaceutical 
purposes Flowers of sulphur for pharmaceutical pur-
poses Fly catching adhesives
Fly catching paper Fly destroying preparations Fly glue 
Fodder (Additives to-) for medical purposes Food for 
babies Food preparations (Dietetic-) adapted for medi-
cal pur- poses Foot perspiration (Remedies for-) Formic 
aldehyde for pharmaceutical purposes Frostbite salve 
for pharmaceutical purposes Fumigating pastilles
Fumigating sticks Fumigation preparations for medical 
purposes Fungicides Gallic acid for pharmaceutical 
purposes Gamboge for medical purposes
Gases for medical purposes Gauze for dressings Gelat-
in(e) for medical purposes Gentian for pharmaceutical 
purposes Germicides Glucose for medical purposes
Glue (Fly-) Glycerine for medical purposes Glycero-
phosphates Gold (Dental amalgams of-) Goulard water 
Greases for medical purposes Greases for veterinary 
purposes Guaiacol for pharmaceutical purposes Gum 
for medical purposes
Gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes 
Haematogen Haemoglobin
Haemorrhoid preparations Haemostatic pencils Hair 
growth preparations (Medicinal-) Headache (Articles 
for-) Headache pencils Hematogen Hemoglobin Hem-
orrhoid preparations Hemostatic pencils Herbicides 
Herbs (Medicinal-) Herbs (Smoking-) for medical pur-
poses Herbs teas for medicinal purposes Hooves (Ce-
ment for animal-)
 Hops (Extracts of-) for pharmaceutical purposes Hor-
mones for medical purposes

تدخيــن  اعشــاب  دوائيــة  أعشــاب  أعشــاب  مبيــدات  إليقــاف  اقــالم 
ــات  ــر الحيوان ــالط لحواف ــة م ــات دوائي ــاب لغاي ــاي أعش ــة ش ــات طبي لغاي
خالصــات حشيشــة الدينــار لغايــات صيدالنيــة هرمونــات الغايــات طبيــة 
هيدراســتين هيدراســتينين کلــورال مميــة لغايــات صيدالنيــة بيروكســيد 
هيدروجيــن لغايــات طبيــة ضمــادات صحيــة رقــع جراحيــة ألنســجة حيــة[ 
بخــور طــارد للحشــرات فــوط للمصابيــن بالســلس فــوط ماصــة للمصابيــن 
للحشــرات طــاردات حشــرات  بخــور طــارد  بالســلس منقوعــات دوائيــة 
ــدات  ــي بودي ــح الصناع ــي للتلقي ــدات حشــرات من تصنيــف نيــس -   مبي
ــدي  ــب إيرلن ــورم طحل ــة يودوف ــات صيدالني ــود لغاي ــة ي ــات صيدالني لغاي

ــة ــات طبي لغاي
طبية نظائر لغايات | جلبا هالم لغايات طبية

طبيــة محــالة أقــراص ســراويل للحيــض ســراويل صحيــة االكيــه لالســنان 
دقيــق لبنــي للرضــع واألطفــال االكتــوز مســتحضرات إبــادة اليرقــات ملينــات 

مــاء الرصــاص اليســيثين لغايــات طبيــة
ــة  ــات صيدالني ــس لغاي ــن الكل ــات مســتحضرات م ــق لغاي ــة دود العل طبي
مراهــم مســكنة بــزر الكتــان لغايــات صيدالنيــة دقيــق بــزر الكتــان لغايــات 
لغايــات  الســوس  عــرق  طبيــة  لغايــات  كتانيــة  ضمــادات  صيدالنيــة 
صيدالنيــة مناديــل ورقيــة مشــربة بغســوالت الوشــن( صيدالنيــة غســوالت 

ــة ــات بيطري ــن( لغاي ــوالت الوش ــة غس ــات صيدالني ــن( لغاي )لوش
ــة مغنيســيا  ــات صيدالني ــن لغاي ــراص الوبولي ــة اق ــات صيدالني دواء لغاي
ــروبات  ــة مش ــت )ملــت( لغايــات صيدالني ــعير منب ــة ش لغايــات صيدالني
لغايــات صيدالنيــة صمــغ  القــرام  لحــاء  لغايــات طبيــة  مملــت  حليــب 
لالســتنبات  أوســاط  صيدالنيــة  لغايــات  دقيــق  لأســنان  مصطــكاوي 
البكتيــري كحــول دوائــي شــراب دوائــي مســتحضرات دوائيــة لنمــو الشــع 
ــاي  ــة ش ــذور دوائي ــة ج ــوت دوائي ــة زي ــات دوائي ــة منقوع ــاب دوائي أعش

ــأة ــة ومعب ــة محمول ــب أدوي ــي عل دوائ
ــات  ــة لغاي ــرية أدوي ــراض البش ــة لأغ ــراض أدوي ــة ألغ ــنان أدوي ــب األس ط
ــة  ــات صيدالني ــا لغاي ــاء المليس ــري م ــتنبات البكتي ــاط لإلس ــة أوس بيطري
ــس ــف ني ــادات للحيــض تصني ــادات للحيــض ســراويل للحيــض كم ضم
ــادة    ســدادات قطنيــة للحيــض منثــول مراهــم زئبقيــة مســتحضرات اإلب
الفئــران مســتنبتات كائنــات حيــة دقيقــة لإلســتخدام الطبــي والبيطــري

كائنــات حيــة  الدقيقــة مســتحضرات  الحيــة  للكائنــات  مــواد مغذيــة 
دقيقــة لإلســتخدام الطبــي والبيطــري مســتحضرات كيميائيــة لعــالج 
ــة حليــب  ــات صيدالني ــر الحليــب لغاي ــي خمائ العفــن الفطــري حليــب زالل
ــات  ــب إضاف ــوز( دهــن للحل ــة ســكر الحليــب )الالكت ــات صيدالني ــوز لغاي ل
ــة  ــاه معدني ــالح مي ــة أم ــات طبي ــة لغاي ــاه معدني ــذاء مي ــى الغ ــة إل معدني
نعنــاع لغايــات صيدالنيــة شــمع قولبــة األطبــاء األســنان | فــرو خلــد لغايــات 

ــات ــدي لغاي ــب إيرلن ــة | طحل ــة طبي طبي
ورق مضاد للعث مستحضرات مضادة للعث شمع قولبة األطباء األسنان

غســوالت فــم لغايــات طبيــة اطيــن دوائــي طيــن للمغاطــس خــردل لغايــات 
ــردل  ــادات خ ــردل كم ــادات خ ــة كم ــات طبي ــردل لغاي ــت خ ــة زي صيدالني
ــات  ــلس | منوم ــن بالس ــوط للمصابي ــة ف ــات صيدالني ــج لغاي ــاء اإلهليل الح
| مهدئــات أعصــاب مســتحضرات اإلبــادة الحيوانــات الضــارة مســتحضرات 
للقضــاء علــى النباتــات الضــارة إضافــات غذائيــة لغايــات طبيــة مــواد 
مغذيــة للكائنــات الحيــة الدقيقــة زيــت كبــد ســمك القــد ازيــت تربنتيــن 
لغايــات صيدالنيــة | زيــوت مضــادة لذبــاب الحصــان | زيــوت دوائيــة 
ــون  ــون مرهــم الصاب ــون أفي ــة مســتحضرات أفي ــات صيدالني مراهــم لغاي
مســتحضرات المــداواة بخالصــات األعضــاء أو الغــدد مســتحضرات العــالج 
العضــوي مغاطــس أكســجين أكســجين لغايــات طبيــة وســائد إرضــاع 
للمصابيــن  | ســراويل صحيــة 8- و ســراويل ماصــة  الوكعــة  ضمامــات 
بالســلس ســراويل صحيــة بطانــات ســراويل صحيــة[ ورق مضــاد للعــث ورق 
ــر ــرات تبخي ــات ک ــدات طفيلي ــادات الخــردل مبي ــات الخــردل ورق كم لصق
لغايــات صيدالنيــة  أقــراص بكتيــن  لغايــات صيدالنيــة  طبيــة محــالة 
ببســينات لغايــات صيدالنيــة ببتونــات لغايــات صيدالنيــة مبيــدات آفــات 

ــة ــات طبي ــة لغاي ــادة هالمي م
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Hydrastine Hydrastinine Hydrated chloral for pharma-
ceutical purposes Hydrogen peroxide for medical pur-
poses Hygienic bandages Implants (Surgical-) [living 
tissues] Incense (Insect repellent-) Incontinents (Nap-
kins for-) Incontinents (Pants, absorbent, for-) Infusions 
(Medicinal-)Insect repellent incense
Insect repellents Insecticides Insemination (Semen for 
artificial-) Iodides for pharmaceutical purposes Iodine 
for pharmaceutical purposes Iodoform Irish moss for 
medical purposes Isotopes for medical purposes Jalap 
Jelly (Petroleum-) for medical purposes Jujube, med-
icated Knickers (Menstruation-) Knickers (Sanitary-) 
Lacquer (Dental-) Lacteal flour for babies Lactose 
Larvae exterminating preparations Laxatives Lead wa-
ter Lecithin for medical purposesLeeches for medical 
purposes
Lime (Preparations of-) for pharmaceutical purposes 
Liniments Linseed for pharmaceutical purposes Lin-
seed meal for pharmaceutical purposes Lint for med-
ical purposes Liquorice for pharmaceutical purposes 
Lotions (Tissues impregnated with pharmaceutical-) 
Lotions for pharmaceutical purposes Lotions for veter-
inary purposes Lozenges for pharmaceutical purposes 
Lupulin for pharmaceutical purposes
Magnesia for pharmaceutical purposes Malt for phar-
maceutical purposes
Malted milk beverages for medical purposes Mangrove 
bark for pharmaceutical purposes Mastics (Dental-) 
Meal for pharmaceutical purposes Media for bacteri-
ological cultures Medicinal alcohol Medicinal drinks 
Medicinal hair growth preparations Medicinal herbs 
Medicinal infusions Medicinal oils Medicinal roots
Medicinal tea Medicine cases, portable, filled Medi-
cines for dental purposes
Medicines for human purposes Medicines for veteri-
nary purposes Mediums (Bacteriological culture-) Me-
lissa water for pharmaceutical purposes
Menstruation bandages Menstruation knickers Men-
struation pads Pants, absorbent, for incontinents Pants 
(Sanitary-) Panty liners [sanitary] Paper (Mothproof-)
Paper for mustard plasters Paper for mustard poultices 
Parasiticides Pastilles (Fumigating-) Pastilles for phar-
maceutical purposes Pectin for pharmaceutical purpos-
es Pepsins for pharmaceutical purposes Peptones for 
pharmaceutical purposes Pesticides Petroleum jelly for 
medical purposes Pharmaceutical preparations Pharma-
ceutical preparations for treating dandruff Phenol for 
pharmaceutical purposes
Phosphates for pharmaceutical purposes Phylloxera 
(Chemical preparations for treating-) Pills for pharma-
ceutical purposesPlant fibers [fibres] (Edible-), non- 
nutritive Plants (Preparations for destroying noxious -)
Plasma (Blood-) Plasters (Mustard-) Plasters for med-
ical purposes Poisons Pomades for medical purposes

مســتحضرات صيدالنيــة مســتحضرات صيدالنيــة لعــالج قشــرة الــراس 
فينــول لغايــات صيدالنيــة فســفات لغايــات صيدالنيــة مســتحضرات 
ــة  ــات صالح ــة نبات ــات صيدالني ــوب لغاي ــرة حب ــالج الفلكس ــة لع كيميائي
لــأكل غيــر غذائيــة | أليــاف مســتحضرات للقضــاء علــى النباتــات الضــارة 
بالزمــا الــدم الصقــات خــردل الصقــات لغايــات طبيــة ســموم مراهــم عطريــة 
لغايــات طبيــة | بورســالن ألطقــم األســنان | أمــالح بوتاســيوم لغايــات 
طبيــة كمــادات كمــادات خــردل مســحوق مــن الــذراح الحمــل مســتحضرات 
كيميائيــة لتشــخيص مســهالت مســحوق االقحــوان کوســيا لغايــات طبيــة 

ــات طبيــة كبراتشــو لغاي
طبيــة کينيــن لغايــات طبيــة كينــا لغايــات مــواد مشــعة لغايــات طبيــة مواد 
تبايــن إشــعاعي لغايــات طبيــة راديــوم لغايــات طبيــة ســم فئــران طبيــة أو 
بيطريــة كيميائيــة لغايــات | كواشــف شــاي مختــزل لغايــات طبيــة عالجات 
التعــرق األقــدام عالجــات للتعــرق طــاردات حشــرات طــاردات للــكالب جــذور 
الراونــد لغايــات صيدالنيــة حلقــات مضــادة للروماتيــزم جــذور دوائيــة هــالم 
ملكــي للغايــات طبيــة[ مطــاط ألغــراض طــب األســنان | أقــراص دواء مــن ملــح 

النشــادر للمــص تصنيــف نيــس -
9- الســلع و | أمــالح الميــاه المعدنيــة | أمــالح لغايــات طبيــة الميــاه المعدنية 
أمــالح المغاطــس ســراويل صحيــة فــوط صحيــة كمــادات صحيــة ســراويل 
صحيــة فــوط صحيــة جــذور الفشــاغ الغايــات طبيــة[ أربطــة كتــف لغايــات 
ــي  ــن[ دوائ ــب إطي ــكنات راس ــي مس ــتحمام الدوائ ــر لالس ــاء بح ــة م جراحي

منــي للتلقيــح الصناعــي أدويــة معالجــة باألمصــال
أمصــال لغايــات طبيــة مجففــات )عوامــل تجفيــف مســتحضرات صيدالنيــة 
للعنايــة بالبشــرة مســتحضرات طبيــة ألغــراض التنحيــف مســتحضرات 
إبــادة البــزاق أمــالح للشــم أعشــاب تدخيــن لغايــات طبيــة امــالح الصوديــوم 
لغايــات طبيــة مســتحضرات تجديــب التربــة محاليــل للعدســات الالصقــة 
ــة أو  ــا اللحمي ــفنجية نش ــادات أس ــات ضم ــات منوم ــة اللصق ــات إلزال مذيب
ــم  ــتحضرات تعقي ــة مس ــب الترب ــتحضرات تجدي ــة مس ــات صيدالني لغاي
ســتيرويدات عــرق ســوس صمغــي لغايــات صيدالنيــة جبــس الصــق 
کنيــن مســتحضرات  ومطهــرات ســتر  كبريــت  أعــواد  تبخيــر  الواصــق 
ــواد  ــة[ | أع ــلفوناميدات ]أدوي ــة | س ــات طبي ــكر لغاي ــف س ــاف النزي إليق
كبريــت مطهــرات مراهــم لحــروق الشــمس مســتحضرات لحــروق الشــمس 

ــاش ــل[ قم ــي لمنادي ــل جراح ــة تحامي ــات صيدالني لغاي
ضمــادات جراحيــة | رقــع جراحيــة ]أنســجة حيــة[ ىجراحيــة مناديــل شــراب 
ــة  ــات طبي ــة لغاي ــرطة الصق ــة | أش ــة صمغي ــات تفت ــة الصق ــات طبي لغاي
طرطيــر لغايــات صيدالنيــة مــادة حشــو األســنان مســتحضرات لتســهيل 
ــارة  ــاه ح ــوجات مي ــة والمنس ــة لالقمش ــح الكريه ــالت للروائ ــنين مزي التس

ثايمــول لغايــات صيدالنيــة صبغــة يــود صبغــات لغايــات طبيــة
ــة  ــن( صيدالني ــوالت )لوش ــربة بغس ــة مش ــل ورقي ــل منادي ــة منادي جراحي
خالصــات تبــغ لمبيــدات حشــرية[ ســجائر بــدون تبــغ لغايــات طبيــة | 
مقويــات ]أدويــة[ قــوط صحيــة مســتحضرات مــن عناصــر نــادرة لإلســتخدام 
مطاعيــم  صيدالنيــة  لغايــات  تربنتيــن  مهدئــات  والحيوانــي  البشــري 
و  الحشــرات  اإلبــادة  مســتحضرات  ديــدان  طــاردات  مهبليــة  غســوالت 
ــات المعالجــة  ــة كيماوي ــات الضــارة منفطــات مســتحضرات بيطري الحيوان
مــرض الكــروم مســتحضرات فيتامينيــة ضمــادات اســفنجية حشــوات 

ــي ــتحمام الدوائ ــر لإلس ــاء البح ــل م ــالم ثألي ــة أق ــات طبي لغاي
طبيــة ميــاه معدنيــة لغايــات طبيــة  مبيــدات أعشــاب ضــارة مســتحضرات 
ــة لعــالج  ــة لعــالج لفحــة الحنطــة الســواد مســتحضرات كيميائي كيميائي

ســواد الحنطــة خميــرة لغايــات صيدالنيــة.
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Porcelain for dental prosthesesPotassium salts for med-
ical purposes Poultices
Poultices (Mustard-) Powder of cantharides Pregnancy 
(Chemical preparations for the diagnosis of -) Purga-
tives Pyrethrum powder Quassia for medical purposes
Quebracho for medical purposes Quinine for medical 
purposes
Quinquina for medical purposes Radioactive substanc-
es for medical purposes
Radiological contrast substances for medical purposes 
Radium for medical purposes
Rat poison Reagents (Chemical-) for medical or veteri-
nary purposes Reducing tea for medical purposes Rem-
edies for foot perspiration Remedies for perspiration 
Repellents (lnsect-) Repellents for dogs Rhubarb roots 
for pharmaceutical purposes Rings (Anti-rheumatism-) 
Roots (Medicinal-) Royal jelly [for medical purposes] 
Rubber for dental purposes Sal ammoniac lozenges
Salts (Mineral water-) Salts for medical purposes Salts 
for mineral water baths
Sanitary knickers Sanitary napkins Sanitary pads Sani-
tary pantiesSanitary towels
Sarsaparilla [for medical purposes]Scapulars 
for surgical purposesSea water for medicinal 
bathingSedatives Sediment (Medicinal-) [mud]Semen 
for artificial insemination Serotherapeutic medicines 
Serums Siccatives [drying agents] for medical 
purposes Skin care (Pharmaceutical preparations For-
) Slimming purposes (Medical preparations for-) Slug 
exterminating preparations Smelling salts
Smoking herbs for medical purposes Sodium salts for 
medical purposes
Soil-sterilising preparations Solutions for contact 
lenses Solvents for removing adhesive plasters 
Soporifics Sponges (Vulnerary-) Starch for dietetic 
or pharmaceutical purposes Sterilising (Soil--) 
preparations Sterilising preparations
Steroids Stick liquorice for pharmaceutical purposes 
Sticking plastersSticks (Fumigating-) Sticks (Sulphur-) 
[disinfectants] Strychnine
Styptic preparations Sugar for medical purposes 
Sulphonamides [medicines]
Sulphur sticks [disinfectants] Sunburn ointments 
Sunburn preparations for pharmaceutical purposes 
Suppositories Surgical cloth [tissues] Surgical dressings
Surgical implants [living tissues] Surgical tissues 
Syrups for pharmaceutical purposes
Taffeta plasters (Gummed-) Tapes (Adhesive-), for 
medical purposes Tartar for pharmaceutical purposes
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Teeth filling material Teething (Preparations to 
facilitate—) Textiles (Deodorants for clothing and—) 
Thermal water Thymol for pharmaceutical purposes 
Tincture of iodine Tinctures for medical purposes
Tissues (Surgical-) Tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions Tobacco extracts [insecticides] 
Tobacco-free cigarettes for medical purposes
Tonics [medicine] Towels (Sanitary-) Trace elements 
(Preparations of-) for human and animal use Tranquil-
lizers Turpentine for pharmaceutical purposes
Vaccines Vaginal washes Vermifuges Vermin destroy-
ing preparations Vesicants Veterinary preparations Vine 
disease treating chemicals Vitamin preparations
Vulnerary sponges Wadding for medical purposes Wart 
pencils Water (Sea-) for medicinal bathing Waters 
(Mineral-) for medical purposes Weedkillers Wheat 
blight [smut] (Chemical preparations to treat-) Wheat 
smut (Chemical preparations to treat-) Yeast for phar-
maceutical purposes
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Date :28/05/2020 التاريخ : 2020/05/28

Trademark No.:38163 العالمة التجارية رقم :  38163

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ten Brothers Food Industries  بإسم :  شركة تن بروز للصناعات الغذائية

Applicant Address :Hebron Abu Rumman العنوان :  الخليل، أبو رمان  

Applicant for Correspondence:  Albirah, albaloo&apos;, 
istanbul bulding, 6th floor, sharp &amp; beyond 

عنــوان التبليــغ  : البيــرة، البالــوع، عمــارة اســطنبول ط6، شــركة 
شــارب آنــد بيونــد للخدمــات القانونيــة  جــوال 0568123499 

فلسطين

Goods/Services:
Flakes ground with potato flour 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مطحونة من طحين البطاطا 
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Trademark No.:38164 العالمة التجارية رقم :  38164
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Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Cobizco Food Industries Sdn Bhd  بإسم :  كوبيزكو فود إنداستريز إس دي إن بي إتش دي

Applicant Address :26, 28 &amp; 30, Lorong Perda 
Utama 8, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam, 
Penang, Malaysia.

ــردا،  ــدار بي ــا 8، بان ــردا أوتام ــغ بي ــد 30، لورون ــوان :  26، 28 آن العن
ــا.   ــغ، ماليزي ــام، بينان ــت ميرتاج 14000 بوكي

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of Palestine عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والبــن  والســاغو  والتابيــوكا  واألرز  والســكر  والــكاكاو  والشــاي  البــن 
االصطناعــي، الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب والخبــز 
والفطائــر والحلويــات والحلويــات المثلجــة، عســل النحــل والعســل األســود، 
ــل،  ــة، التواب ــل والصلص ــردل والخ ــح والخ ــز، المل ــحوق الخبي ــرة ومس الخمي

البهــارات، الثلــج. 
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Trademark No.:38165 العالمة التجارية رقم :  38165

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: DXN Industries (M) Sdn Bhd  بإسم :  دي إكس إن إنداستريز )إم( إس دي إن بي إتش دي

Applicant Address :Wisma DXN, 213, Lebuhraya Sultan 
Abdul Halim, 05400, Alor Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia

العنــوان :  ويســما دي إكــس إن، 213، ليبوهرايــا ســلطان عبــد 
الحليــم، 05400، ألــور ســيتار، كيــداه دارول أمــان، ماليزيــا  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of Palestine عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  فلسطين

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for laun-
dry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmet-
ics, hair lotions, dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل فــي غســل وكــي 
ــون، عطــور  ــي وكشــط، صاب ــل وجل ــف وصق ــس، مســتحضرات تنظي المالب
وزيــوت عطريــة، مســتحضرات تجميــل، غســول )لوشــن( للشــعر، منظفــات 

أســنان. 
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Trademark No.:38166 العالمة التجارية رقم :  38166

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: DXN Industries (M) Sdn Bhd  بإسم :  دي إكس إن إنداستريز )إم( إس دي إن بي إتش دي

Applicant Address :Wisma DXN, 213, Lebuhraya 
Sultan Abdul Halim, 05400, Alor Setar, Kedah Darul 
Aman, Malaysia

العنــوان :  ويســما دي إكــس إن، 213، ليبوهرايــا ســلطان عبــد 
الحليــم، 05400، ألــور ســيتار، كيــداه دارول أمــان، ماليزيــا  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary 
preparations for medical purposes, dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies, plasters, ma-
terials for dressing, material for stopping teeth, dental 
wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــة، مســتحضرات صحي ــة وبيطري مســتحضرات صيدالني
مــواد حميــة معــدة لالســتعمال الطبــي و أغذيــة للرضــع واألطفــال، لصقــات 
ومــواد ضمــاد، مــواد حشــو األســنان وشــمع طــب األســنان، مطهــرات، 
مســتحضرات إلبــادة الحشــرات والحيوانــات الضــارة، مبيــدات فطريــات 

ــاب.  ــدات أعش ومبي
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Trademark No.:38167 العالمة التجارية رقم :  38167

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: DXN Industries (M) Sdn Bhd  بإسم :  دي إكس إن إنداستريز )إم( إس دي إن بي إتش دي

Applicant Address :Wisma DXN, 213, Lebuhraya 
Sultan Abdul Halim, 05400, Alor Setar, Kedah Darul 
Aman, Malaysia

العنــوان :  ويســما دي إكــس إن، 213، ليبوهرايــا ســلطان عبــد 
الحليــم، 05400، ألــور ســيتار، كيــداه دارول أمــان، ماليزيــا  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والبــن  والســاغو  والتابيــوكا  واألرز  والســكر  والــكاكاو  والشــاي  البــن 
االصطناعــي، الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب والخبــز 
والفطائــر والحلويــات والحلويــات المثلجــة، عســل النحــل والعســل األســود، 
ــل،  ــة، التواب ــل والصلص ــردل والخ ــح والخ ــز، المل ــحوق الخبي ــرة ومس الخمي

البهــارات، الثلــج. 
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Trademark No.:38168 العالمة التجارية رقم :  38168

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: DXN Industries (M) Sdn Bhd  بإسم :  دي إكس إن إنداستريز )إم( إس دي إن بي إتش دي

Applicant Address :Wisma DXN, 213, Lebuhraya 
Sultan Abdul Halim, 05400, Alor Setar, Kedah Darul 
Aman, Malaysia

العنــوان :  ويســما دي إكــس إن، 213، ليبوهرايــا ســلطان عبــد 
الحليــم، 05400، ألــور ســيتار، كيــداه دارول أمــان، ماليزيــا  

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Beers, mineral and aerated water and other non-alco-
holic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and 
other preparations for making beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــن  وغيرهــا  والغازيــة  المعدنيــة  والميــاه  الشــعير(  )شــراب  البيــرة 
المشــروبات غيــر الكحوليــة، مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر 

المشــروبات.  لتحضيــر  أخــرى  ومســتحضرات  أشــربه  الفواكــه، 
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Trademark No.:38169 العالمة التجارية رقم :  38169

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: .Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications Corp., Ltd 

بإســم :  ريالمــي شــونغكينغ موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــورب.، 
ليمتد. 

Applicant Address :No.178 Yulong Avenue, 
Yufengshan, Yubei District, Chongqing, China

يوبيــي  يوفينغشــان،  افينيــو،  يولونــغ   178 نمبــر.    : العنــوان 
الصيــن   شــونغكينغ،  ديســتريكت، 

Applicant for Correspondence:  Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Notebook computers; downloadable applications for 
use with mobile devices; smartwatches; smartglasses; 
smart rings; cell phones; smartphones; mobile tele-
phones; smartphones in the shape of a watch; covers 
for cell phones;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حواســيب صغيــرة محمولــة؛ تطبيقــات قابلــة للتنزيــل لإلســتخدام مــع 
األجهــزة المحمولــة؛ الســاعات الذكيــة؛ النظــارات الذكيــة؛ الحلقــات الذكيــة؛ 
الهواتــف الخلويــة؛ الهواتــف الذكيــة؛ الهواتــف المحمولــة؛ الهواتــف 
حقائــب  المحمولــة؛  للهواتــف  أغطيــة  ســاعات؛  شــكل  علــى  الذكيــة 

للهواتــف الخلويــة؛ واقيــات الشاشــة لأجهــزة المحمولــة؛
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cases for cell phones; screen protector for mobile devices; 
cell phone straps; mobile phone holders; selfie sticks for use 
with mobile phones; wrist-mounted smartphones; cabinets 
for loudspeakers; headsets; headsets for mobile phones; 
wireless headsets for smartphones; materials for electricity 
mains [wires, cables]; USB cables; power adapters; batter-
ies, electric; chargers for electric batteries; mobile power 
(rechargeable battery); television apparatus; set-top boxes. 

عصــى  المحمولــة؛  الهواتــف  حامــالت  المحمولــة؛  الهواتــف  أطــواق 
الســيلفي لالســتخدام مــع الهواتــف المحمولــة؛ الهواتــف الذكيــة المثبتــة 
علــى المعصــم؛ خزائــن مكبــرات الصــوت؛ ســماعات الــرأس؛ ســماعات الــرأس 
للهواتــف المحمولــة؛ ســماعات الــرأس الالســلكية للهواتــف الذكيــة؛ مــواد 
الكهربــاء األساســية ]األســالك، الكابــالت[؛ كابــالت الناقــل التسلســلي 
للبطاريــات  شــواحن  كهربائيــة؛  بطاريــات،  الطاقــة؛  محــوالت  العــام؛ 
الكهربائيــة؛ طاقــة محمولــة )بطاريــة قابلــة للشــحن(؛ أجهــزة التلفــاز؛ 

أجهــزة اســتقبال البــث التلفــزي. 
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Trademark No.:38170 العالمة التجارية رقم :  38170

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,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bak-
ery 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 des-
serts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,  sago, arti-
ficial 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 :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 
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Trademark No.:38171 العالمة التجارية رقم :  38171

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 oth-
er 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 des-
serts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapi-
oca,  sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from cereals, spices., Food bev-
erages   (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, 
Honey, Popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 
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Date :28/05/2020 التاريخ : 2020/05/28

Trademark No.:38172 العالمة التجارية رقم :  38172

Class: 32 في الصنف :   32

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

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

:   1547 ان. نولــز افــي., لــوس انجلــوس, كاليفورنيــا  العنــوان 
االمريكيــة   المتحــدة  الواليــات   90063

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:
Carbonated and non-carbonated energy drinks; soft 
drinks; sports drinks; performance beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخفيفــة؛  المشــروبات  مكربنــة؛  والغيــر  المكربنــة  الطاقــة  مشــروبات 

األداء  مشــروبات  الرياضييــن؛  مشــروباب 
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38173 العالمة التجارية رقم :  38173

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: Technoform Caprano + Brunnhofer 
GmbH 

المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, GERMANY العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

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

Goods/Services:
Building materials, not of metal; building panels, not of 
metal; cladding, not of metal, for building; framework, not 
of metal, for building; reinforcing materials, not of metal, 
for building; construction materials of plastics; construc-
tion materials, not of metal; structures and transportable 
buildings, not of metal; non-metallic structural elements 
for use in building; prefabricated building components, 
not of metal; non-metal framework for building; non-met-
al profiles for building construction; expanded plastics 
for use in construction; insulating glass for building; win-
dows, not of metal; window frames, not of metal; casement 
windows, not of metal; vinyl windows; window frames 
of plastic; window panes for building; window jambs, 
not of metal; window surrounds, not of metal; non-metal 
window frames; non-metal window casements; non-metal 
Windows; window panes for buildings; window sashes of 
plastic; non-metal doors; door units, not of metal; water-re-
sistant boards and panels, not of metal, for construction; 
multilayer panels of plastic for use in building; facings, 
not of metal, for building; fascias, not of metal; building 
fronts, not of metal; facades of non-metallic materials; fa-
cade construction components of non-metallic materials; 
non-metallic building facade elements; facade elements of 
non-metallic materials; window facades, not of metal; ceil-
ings, not of metal; roofing, not of metal; roof coverings, not 
of metal; wall claddings, not of metal, for building; wall 
linings, not of metal, for building; wall panels, not of metal; 
wall boards, not of metal; plastic wallboards; glazed panels 
with non-metallic frame for construction; glazing elements 
made from glass; linings, not of metal, for building; expan-
sion joints, not of metal, for walls; rigid pipes, not of met-
al, for building; window glass, other than vehicle window 
glass; window glass for building; building glass. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد غيــر معدنيــة للبنــاء؛ ألــواح غيــر معدنيــة للبنــاء؛ مــواد تغليــف غيــر 
معدنيــة للبنــاء؛ ســقاالت غيــر معدنيــة للبنــاء؛ مــواد تقويــة غيــر معدنيــة 
للبنــاء؛ مــواد انشــاء مــن البالســتيك؛ مــواد انشــاء غيــر معدنيــة؛ الهيــاكل 
والمبانــي القابلــة للنقــل غيــر معدنيــة؛ عناصــر هيكليــة غيــر معدنيــة 
الســتخدامها فــي البنــاء؛ منصــات غيــر معدنيــة مســبقة الصنــع؛ إطــار غيــر 
معدنــي للبنــاء؛ بروفيــالت غيــر معدنيــة لتشــييد المبانــي؛ بالســتيك موســع 
لالســتخدام فــي البنــاء؛ زجــاج عــازل للبنــاء؛ نوافــذ غيــر معدنيــة؛ أطــر غيــر 
معدنيــة للنوافــذ؛ نوافــذ اطاريــة غيــر معدنيــة؛ نوافــذ مــن الفينيــل؛ اطــر 
للنوافــذ مــن البالســتيك؛ زجــاج النوافــذ للبنــاء؛ عضــادات النوافــذ غيــر 
ــة؛  ــر المعدني ــذ غي ــارات النواف ــي؛ إط ــر معدن ــذ غي ــط النواف ــة؛ محي معدني
نوافــذ اطاريــة غيــر معدنيــة؛ نوافــذ غيــر معدنيــة؛ ألــواح النوافــذ للمبانــي؛ 
نوافــذ مــن البالســتيك؛ أبــواب غيــر معدنيــة؛ وحــدات أبــواب غيــر معدنيــة؛ 
ألــواح مقاومــة للمــاء غيــر معدنيــة للبنــاء؛ ألــواح بالســتيكية متعــددة 
الطبقــات لالســتخدام فــي البنــاء؛ طــالءات غيــر معدنيــة للبنــاء؛ رباطــات غيــر 
ــات  ــة؛ مكون ــر معدني ــة؛ واجهــات غي ــر معدني ــاء غي ــة؛ واجهــات بن معدني
ــى  ــات واجهــة المبن ــة؛ مكون ــر المعدني ــن المــواد غي تشــييد الواجهــات م
غيــر المعدنيــة؛ واجهــات النوافــذ الغيــر معدنيــة؛ أســقف غيــر معدنيــة؛ 
مــواد تســقيف غيــر معدنيــة؛ أغطيــة غيــر معدنيــة لأســقف؛ مــواد 
ــدران  ــة لج ــر معدني ــات غي ــي؛ بطان ــدران المبان ــة لج ــر معدني ــف غي تغلي
المبانــي؛ لوحــات حائــط غيــر معدنيــة؛ لوحــات الحائــط البالســتيكية؛ ألــواح 
مزججــة بإطــر غيــر معدنيــة للبنــاء؛ عناصــر زجاجيــة مصنوعــة مــن الزجــاج؛ 
بطانــات غيــر معدنيــة للبنــاء؛ فواصــل التمــدد غيــر معدنيــة للجــدران؛ 
أنابيــب قاســية غيــر معدنيــة للمبانــي؛ زجــاج النوافــذ بخــالف زجــاج نوافــذ 

ــي.  ــي؛ زجــاج للمبان ــذ المبان الســيارات؛ زجــاج لنواف
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38174 العالمة التجارية رقم :  38174

Class: 17 في الصنف :   17

Applicant Name: Technoform Caprano + Brunnhofer 
GmbH 

المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, 
GERMANY

العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

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

Goods/Services:
Packing, stopping and insulating materials; insulators; 
insulators (electricity, heat, sound); electrical insulators; 
electrical insulating materials; dielectrics [insulators]; 
insulating materials; insulating fabrics; substances for 
insulating buildings against moisture; fiberglass for in-
sulation; compositions to prevent the radiation of heat; 
soundproofing materials; sound absorbing structures 
not of metal for buildings; building insulation materi-
als; insulating materials for building; foam glass for use 
as an insulating material; foam insulation materials for 
use in building and construction; glass fiber insulation 
materials for use in construction; insulating foam for 
use in building and construction; insulating materials 
made of polyethylene foam; insulating materials made 
of polyurethane foam; low-density polyurethane foam 
for insulation; low-density polyurethane foam for pack-
ing; insulation and barrier articles and materials; seals, 
sealants and fillers; articles made of rubber for insula-
tion purposes; articles made of synthetic rubber for in-
sulation purposes; insulating bands; acoustic insulating 
materials; insulating materials for construction; thermal 
insulating materials; insulation materials for aircraft; 
waterproof packings; weatherstripping; weatherstrip-
ping compositions; non-metallic weatherstripping for 
buildings; weatherstripping for use in automobiles; 
weatherstripping for use in homes; weatherstripping, 
not of metal, for buildings; flexible pipes, tubes and 
hoses, not of metal; threads of plastic materials, other 
than for textile use; flexible tubes, not of metal; artifi-
cial resins in the form of tubes for use in manufacture 
[semi-finished products]; hoses made of plastic; hoses 
made of rubber; air hoses, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحــرارة،  )الكهربــاء،  عــوازل  عــوازل؛  والعــزل؛  والحشــو  التغليــف  مــواد 
الصــوت(؛ عــوازل كهربائيــة؛ مــواد عازلــة كهربائيــة؛ عــوازل كهربائيــة؛ مواد 
ــة  ــي؛ أليــاف زجاجي ــة فــي المبان ــة للرطوب ــواد عازل ــة؛ م ــة؛ أنســجة عازل عازل
ــآت  ــوت؛ منش ــة للص ــواد عازل ــراري؛ م ــعاع الح ــع االش ــات لمن ــزل؛ مركب للع
امتصــاص الصــوت ليســت مــن المعــدن للمبانــي؛ مــواد عــزل المبانــي؛ مــواد 
عــزل للمبانــي؛ زجــاج رغــوي مســتخدم كمــادة عازلــة؛ مــواد العــزل الرغويــة 
لالســتخدام فــي البنــاء والتشــييد؛ مــواد عازلــة مــن األليــاف الزجاجيــة 
لالســتخدام فــي البنــاء؛ رغــوة عازلــة لالســتخدام فــي البنــاء والتشــييد؛ 
ــة  ــة مصنوع ــواد عازل ــن؛ م ــي إيثيلي ــوة البول ــن رغ ــة م ــة مصنوع ــواد عازل م
مــن رغــوة البولــي يوريثيــن؛ رغــوة البولــي يوريثيــن منخفضــة الكثافــة 
للعــزل؛ رغــوة البولــي يوريثيــن منخفضــة الكثافــة للتغليــف؛ مــواد العــزل 
والحواجــز؛ الســدادات المحكمــة والمــواد المانعــة للتســرب والحشــوات؛ 
المصنوعــة  المــواد  العــزل؛  ألغــراض  المطــاط  مــن  المصنوعــة  المــواد 
عازلــة  مــواد  عازلــة؛  أربطــة  العــزل؛  المطــاط االصطناعــي ألغــراض  مــن 
ــرات؛  ــزل للطائ ــواد ع ــواد العــزل الحــراري؛ م ــاء؛ م ــة للبن ــواد عازل ــة؛ م صوتي
ــات  ــة؛ مركب ــل الجوي ــة للعوام ــاء؛ أشــرطة مقاوم ــة مانعــة لتســرب الم أغلف
ــة  ــل الجوي ــة للعوام ــرطة مقاوم ــة؛ أش ــل الجوي ــة للعوام ــرطة المقاوم لأش
غيــر معدنيــة للمبانــي؛ أشــرطة مقاومــة للعوامــل الجويــة لالســتخدام 
ــة  فــي الســيارات؛  أشــرطة مقاومــة للعوامــل الجويــة للمنــازل؛ أنابيــب مرن
وخراطيــم غيــر معدنيــة؛ خيــوط مــن مــواد بالســتيكية ليســت لالســتخدام 
النســيجي؛ راتنجــات اصطناعيــة بشــكل أنابيــب لالســتخدام فــي التصنيــع 
ــم  ــتيك؛ خراطي ــن البالس ــة م ــم مصنوع ــغولة[؛ خراطي ــبه مش ــات ش ]منتج
مصنوعــة مــن المطــاط؛ خراطيــم هــواء، ليســت مــن المعــدن؛ صمــغ خــام أو 
شــبه معالــج؛ صمــغ خــام أو معالــج جزئيــا؛ مــواد بالســتيكية شــبه معالجــة؛ 
راتنجــات اصطناعيــة شــبه مشــغولة؛ خــالت )أســيتات( ســليولوز شــبه 
ــج؛ راتنجــات بالســتيكية حراريــة مدعمــة بأليــاف طبيعيــة ]منتجــات  معال
شــبه مشــغولة[؛ الراتنجــات االصطناعيــة فــي شــكل مقــذوف الســتخدامها 
ــتخدام  ــذوف لالس ــي شــكل مق ــة ف ــات االصطناعي ــع؛ الراتنج ــي التصني ف
ــتخدام  ــان لالس ــكل قضب ــى ش ــة عل ــات اصطناعي ــام؛ راتنج ــي الع الصناع
فــي التصنيــع ]منتجــات شــبه مشــغولة[؛ راتنجــات اصطناعيــة علــى شــكل 
ــرات  ــغولة[؛ البوليم ــبه مش ــات ش ــع ]منتج ــي التصني ــتخدام ف ــل لالس كت

ــع؛  ــي التصني ــل لالســتخدام ف ــى شــكل كت ــة عل المرن
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not of metal; gum, raw or semi-worked; plastic sub-
stances, semi-processed; synthetic resins, semi-pro-
cessed; cellulose acetate, semi-processed; thermoplas-
tic resins reinforced with natural fibers [semi-finished 
products]; artificial resins in extruded form for use in 
manufacture; artificial resins in extruded form for gen-
eral industrial use; artificial resins in the form of bars 
for use in manufacture [semi-finished products]; arti-
ficial resins in the form of blocks for use in manufac-
ture [semi-finished products]; elastomeric polymers in 
the form of blocks for use in manufacture; elastomeric 
polymers in the form of sheets for use in manufacture; 
extruded plastics in the form of bars for use in manu-
facture; extruded plastics in the form of blocks for use 
in manufacture; extruded plastics in the form of pellets 
for use in manufacture; extruded plastics in the form 
of rods for use in manufacture; extruded plastics in the 
form of sheets for use in manufacture; extruded plas-
tics in the form of tubes for use in manufacture; plas-
tics and resins in extruded form for use in manufacture; 
plastics in extruded form for use in further manufac-
turing; plastics in extruded form for use in manufac-
ture; semi-processed thermoplastic polymer resins for 
use in manufacture; thermoplastic elastomer resins in 
pellet form for use in manufacture; filtering materials 
[semi-processed foams or films of plastic]; fire resistant 
and fire preventive articles and materials made of rub-
ber; spacer brackets made of rubber; shock-absorbing 
buffers of rubber; shock-absorbing and packing materi-
als, vibration dampers. 

 البوليمــرات المرنــة على شــكل صفائح لالســتخدام في التصنيع؛ بالســتيك 
البالســتيك  التصنيــع؛  فــي  لالســتخدام  قضبــان  شــكل  علــى  مشــكل 
المشــكل علــى شــكل كتــل لالســتخدام فــي التصنيع؛ البالســتيك المشــكل 
علــى شــكل حبيبــات لالســتخدام فــي التصنيــع؛ بالســتيك مقــذوف علــى 
ــان لالســتخدام فــي التصنيــع؛ بالســتيك مشــكل علــى شــكل  شــكل قضب
صفائــح لالســتخدام فــي التصنيــع؛ بالســتيك مشــكل علــى شــكل أنابيــب 
ــذوف  ــكل مق ــي ش ــات ف ــتيك والراتنج ــع؛ البالس ــي التصني ــتخدام ف لالس
الســتخدامها فــي التصنيــع؛ البالســتيك فــي شــكل مقــذوف لالســتخدام 
فــي التصنيــع وعمليــات التصنيــع؛ راتنجــات بوليمــر حراريــة نصــف معالجة 
لالســتخدام فــي التصنيــع؛ راتنجــات االســتومر الحراريــة فــي شــكل حبيبات 
لالســتخدام فــي التصنيــع؛ مــواد ترشــيح ]رغــوات شــبه معالجــة أو أغشــية 
بالســتيكية[؛ مــواد مقاومــة للحريــق وللوقايــة مــن الحريــق مصنوعــة مــن 
المطــاط؛ أقــواس فاصلــة مصنوعــة مــن المطــاط؛ مصــدات مطاطيــة ماصــة 

لالرتجــاج؛ مــواد امتصــاص الصدمــات والتعبئــة، ومثبطــات االهتــزاز. 
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لية  لمســؤو ا
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العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب.768 
فلسطين
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cook-
ing, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes; air conditioners for vehicles; air-con-
ditioning apparatus; air-conditioning installations; air 
cooling apparatus; air filtering installations; air purify-
ing apparatus and machines; air reheaters; boiler pipes 
[tubes] for heating installations; cooling appliances 
and installations; cooling installations and machines; 
cooling installations for water; cooling installations for 
liquids; evaporators; fans [air-conditioning]; fans [parts 
of air-conditioning installations]; filters for air condi-
tioning; gas condensers, other than parts of machines; 
desalination plants; desalination apparatus; desalina-
tion installations; desalination units; water desalination 
plants; heat accumulators; heat exchangers, other than 
parts of machines; heat exchangers for chemical pro-
cessing; heating apparatus; heating apparatus for solid, 
liquid or gaseous fuels; heating boilers; heating instal-
lations; heat regenerators; hot air apparatus; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; safety 
accessories for water or gas apparatus and pipes; steam 
boilers, other than parts of machines; steam generating 
installations; water filtering apparatus; water purifica-
tion installations; water purifying apparatus and ma-
chines; water supply installations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة لالنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــو والتبريــد والتجفيــف 
ــات؛  ــاه واألغــراض الصحيــة؛ مكيفــات هــواء للمركب ــة وامــداد المي والتهوي
أجهــزة تكييــف الهــواء؛ منشــآت تكييــف الهــواء؛ أجهــزة تبريــد الهــواء؛ 
ــادة  ــزة إع ــواء؛ أجه ــة اله ــات تنقي ــزة ومكن ــواء؛ أجه ــيح اله ــآت ترش منش
تســخين الهــواء؛ مواســير ]أنابيــب[ المراجــل لمنشــآت التدفئــة؛ أدوات 
ــآت  ــاء؛ منش ــد للم ــآت تبري ــد؛ منش ــآت وآالت التبري ــد؛ منش ــآت تبري ومنش
تبريــد للســوائل؛ أجهــزة تبخيــر؛ مــراوح ]لتكييــف الهــواء[؛ مــراوح ]أجــزاء 
مــن منشــآت تكييــف الهــواء[؛ مرشــحات )فالتــر( تكييــف الهــواء؛ مكثفــات 
ــة الملوحــة؛  ــة الملوحــة؛ أجهــزة إزال ــاز، بخــالف أجــزاء اآلالت؛ وحــدات إزال غ
ــاه؛  ــة المي ــة؛ وحــدات تحلي ــة الملوح ــة؛ وحــدات إزال ــة الملوح منشــآت  إزال
ــة  ــادالت حراري ــزاء آالت؛ مب ــت أج ــة، ليس ــادالت حراري ــة؛ مب ــات حراري مركم
للمعالجــة الكيميائيــة؛ أجهــزة تســخين؛ أجهــزة لتســخين الوقــود الصلــب 
أو الســائل أو الغــازي؛ مراجــل تســخين؛ منشــآت تدفئــة؛ أجهــزة إعــادة 
توليــد الحــرارة؛ أجهــزة تــدار بالهــواء الســاخن؛ لــوازم تنظيــم ألجهــزة 
ومواســير المــاء أو الغــاز؛ لــوازم الســالمة  ألجهــزة ومواســير المــاء أو الغــاز؛ 
مراجــل بخــار، بخــالف أجــزاء اآلالت؛ منشــآت توليــد البخــار؛  تمديــدات 
ترشــيح الميــاه؛ منشــآت تنقيــة الميــاه؛ أجهــزة وآالت لتنقيــة الميــاه؛ 

ــاه.  ــداد المي منشــآت إم
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Trademark No.:38176 العالمة التجارية رقم :  38176

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: Technoform Caprano + Brunnhofer 
GmbH 

المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, 
GERMANY

العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

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

Goods/Services:
Common metals and their alloys; Building materials of 
metal; metal building materials; reinforcing materials 
of metal for building; metal construction materials; 
windows of metal; aluminium windows;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معــادن غيــر نفيســة وكل خليــط منهــا؛ مــواد بنــاء مصنوعــة مــن المعــدن؛ 
ــاء؛ مــواد انشــاء معدنيــة؛  ــاء معدنيــة؛ مــواد تســليح معدنيــة للبن مــواد بن
نوافــذ معدنيــة؛ نوافــذ مــن االلمنيــوم؛ ســبائك معدنيــة للتصنيــع؛ معــادن 
غيــر مشــغولة أو نصــف مشــغولة، لالســتخدام فــي التصنيــع؛ مصبوبــات ،
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metal alloys for further manufacturing; common met-
als, unwrought and semi-worked, for use in further 
manufacturing; castings, foils, powder, and rolled, 
drawn or extruded semi-finished articles of alumin-
ium or its alloys; castings, foils, powder, and rolled, 
drawn or extruded semi-finished articles of copper or 
its alloys; castings, foils, powder, and rolled, drawn 
or extruded semi-finished articles of lead or its alloys; 
castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded 
semi-finished articles of nickel or its alloys; castings, 
foils, powder, and rolled, drawn or extruded semi-fin-
ished articles of tin or its alloys; transportable buildings 
or structures of metal; doors of metal; double glazing 
panels of metal incorporating insulating glass. 

 رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن 
األلومنيــوم أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف 
المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن النحــاس أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، 
رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن 
الرصــاص أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف 
المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن النيــكل أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، 
رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن 
القصديــر أو خالئطــه؛ مبانــي او منشــآت متنقلــة معدنيــة؛ أبــواب معدنيــة؛ 

ــازل.  ــن زجــاج ع ــن المعــدن تتضم ــة مزدوجــة م ــواح زجاجي أل

( 134 )

 

Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38177 العالمة التجارية رقم :  38177

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: Technoform Caprano + Brunnhofer 
GmbH 
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لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, 
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عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب.768 
فلسطين

Goods/Services:
Common metals and their alloys; Building materials of 
metal; metal building materials; reinforcing materials 
of metal for building; metal construction materials; 
windows of metal; aluminium windows; metal alloys 
for further manufacturing; common metals, unwrought 
and semi-worked, for use in further manufacturing; 
castings, foils, powder, and rolled, drawn or extrud-
ed semi-finished articles of aluminium or its alloys; 
castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded 
semi-finished articles of copper or its alloys; castings, 
foils, powder, and rolled, drawn or extruded semi-fin-
ished articles of lead or its alloys; castings, foils, pow-
der, and rolled, drawn or extruded semi-finished arti-
cles of nickel or its alloys; castings, foils, powder, and 
rolled, drawn or extruded semi-finished articles of tin or 
its alloys; transportable buildings or structures of metal; 
doors of metal; double glazing panels of metal incorpo-
rating insulating glass. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معــادن غيــر نفيســة وكل خليــط منهــا؛ مــواد بنــاء مصنوعــة مــن المعــدن؛ 
ــاء؛ مــواد انشــاء معدنيــة؛  ــاء معدنيــة؛ مــواد تســليح معدنيــة للبن مــواد بن
نوافــذ معدنيــة؛ نوافــذ مــن االلمنيــوم؛ ســبائك معدنيــة للتصنيــع؛ معــادن 
غيــر مشــغولة أو نصــف مشــغولة، لالســتخدام فــي التصنيــع؛ مصبوبــات ، 
رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن 
األلومنيــوم أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف 
المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن النحــاس أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، 
رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن 
الرصــاص أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف 
المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن النيــكل أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، 
رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن 
القصديــر أو خالئطــه؛ مبانــي او منشــآت متنقلــة معدنيــة؛ أبــواب معدنيــة؛ 

ــواح زجاجيــة مزدوجــة مــن المعــدن تتضمــن زجــاج عــازل.  أل
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المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, 
GERMANY

العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

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

Goods/Services:
Packing, stopping and insulating materials; insulators; 
insulators (electricity, heat, sound); electrical insulators; 
electrical insulating materials; dielectrics [insulators]; 
insulating materials; insulating fabrics; substances for 
insulating buildings against moisture; fiberglass for in-
sulation; compositions to prevent the radiation of heat; 
soundproofing materials; sound absorbing structures 
not of metal for buildings; building insulation materi-
als; insulating materials for building; foam glass for use 
as an insulating material; foam insulation materials for 
use in building and construction; glass fiber insulation 
materials for use in construction; insulating foam for 
use in building and construction; insulating materials 
made of polyethylene foam; insulating materials made 
of polyurethane foam; low-density polyurethane foam 
for insulation; low-density polyurethane foam for pack-
ing; insulation and barrier articles and materials; seals, 
sealants and fillers; articles made of rubber for insula-
tion purposes; articles made of synthetic rubber for in-
sulation purposes; insulating bands; acoustic insulating 
materials; insulating materials for construction; thermal 
insulating materials; insulation materials for aircraft; 
waterproof packings; weatherstripping; weatherstrip-
ping compositions; non-metallic weatherstripping for 
buildings; weatherstripping for use in automobiles; 
weatherstripping for use in homes; weatherstripping, 
not of metal, for buildings; flexible pipes, tubes and 
hoses, not of metal; threads of plastic materials, other 
than for textile use; flexible tubes, not of metal; artifi-
cial resins in the form of tubes for use in manufacture 
[semi-finished products]; hoses made of plastic; hoses 
made of rubber; air hoses, not of metal; gum, raw or 
semi-worked; plastic substances, semi-processed; syn-
thetic resins, semi-processed;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحــرارة،  )الكهربــاء،  عــوازل  عــوازل؛  والعــزل؛  والحشــو  التغليــف  مــواد 
الصــوت(؛ عــوازل كهربائيــة؛ مــواد عازلــة كهربائيــة؛ عــوازل كهربائيــة؛ مواد 
ــة  ــي؛ أليــاف زجاجي ــة فــي المبان ــة للرطوب ــواد عازل ــة؛ م ــة؛ أنســجة عازل عازل
ــآت  ــوت؛ منش ــة للص ــواد عازل ــراري؛ م ــعاع الح ــع االش ــات لمن ــزل؛ مركب للع
امتصــاص الصــوت ليســت مــن المعــدن للمبانــي؛ مــواد عــزل المبانــي؛ مــواد 
عــزل للمبانــي؛ زجــاج رغــوي مســتخدم كمــادة عازلــة؛ مــواد العــزل الرغويــة 
لالســتخدام فــي البنــاء والتشــييد؛ مــواد عازلــة مــن األليــاف الزجاجيــة 
لالســتخدام فــي البنــاء؛ رغــوة عازلــة لالســتخدام فــي البنــاء والتشــييد؛ 
ــة  ــة مصنوع ــواد عازل ــن؛ م ــي إيثيلي ــوة البول ــن رغ ــة م ــة مصنوع ــواد عازل م
مــن رغــوة البولــي يوريثيــن؛ رغــوة البولــي يوريثيــن منخفضــة الكثافــة 
للعــزل؛ رغــوة البولــي يوريثيــن منخفضــة الكثافــة للتغليــف؛ مــواد العــزل 
والحواجــز؛ الســدادات المحكمــة والمــواد المانعــة للتســرب والحشــوات؛ 
المصنوعــة  المــواد  العــزل؛  ألغــراض  المطــاط  مــن  المصنوعــة  المــواد 
عازلــة  مــواد  عازلــة؛  أربطــة  العــزل؛  المطــاط االصطناعــي ألغــراض  مــن 
ــرات؛  ــزل للطائ ــواد ع ــواد العــزل الحــراري؛ م ــاء؛ م ــة للبن ــواد عازل ــة؛ م صوتي
ــات  ــة؛ مركب ــل الجوي ــة للعوام ــاء؛ أشــرطة مقاوم ــة مانعــة لتســرب الم أغلف
ــة  ــل الجوي ــة للعوام ــرطة مقاوم ــة؛ أش ــل الجوي ــة للعوام ــرطة المقاوم لأش
غيــر معدنيــة للمبانــي؛ أشــرطة مقاومــة للعوامــل الجويــة لالســتخدام 
ــة  فــي الســيارات؛  أشــرطة مقاومــة للعوامــل الجويــة للمنــازل؛ أنابيــب مرن
وخراطيــم غيــر معدنيــة؛ خيــوط مــن مــواد بالســتيكية ليســت لالســتخدام 
النســيجي؛ راتنجــات اصطناعيــة بشــكل أنابيــب لالســتخدام فــي التصنيــع 
ــم  ــتيك؛ خراطي ــن البالس ــة م ــم مصنوع ــغولة[؛ خراطي ــبه مش ــات ش ]منتج
مصنوعــة مــن المطــاط؛ خراطيــم هــواء، ليســت مــن المعــدن؛ صمــغ خــام أو 
شــبه معالــج؛ صمــغ خــام أو معالــج جزئيــا؛ مــواد بالســتيكية شــبه معالجــة؛ 
راتنجــات اصطناعيــة شــبه مشــغولة؛ خــالت )أســيتات( ســليولوز شــبه 
ــج؛ راتنجــات بالســتيكية حراريــة مدعمــة بأليــاف طبيعيــة ]منتجــات  معال
شــبه مشــغولة[؛ الراتنجــات االصطناعيــة فــي شــكل مقــذوف الســتخدامها 
ــتخدام  ــذوف لالس ــي شــكل مق ــة ف ــات االصطناعي ــع؛ الراتنج ــي التصني ف
ــتخدام  ــان لالس ــكل قضب ــى ش ــة عل ــات اصطناعي ــام؛ راتنج ــي الع الصناع
فــي التصنيــع ]منتجــات شــبه مشــغولة[؛ راتنجــات اصطناعيــة علــى شــكل 
ــرات  ــغولة[؛ البوليم ــبه مش ــات ش ــع ]منتج ــي التصني ــتخدام ف ــل لالس كت
ــة  ــرات المرن ــع؛ البوليم ــي التصني ــتخدام ف ــل لالس ــى شــكل كت ــة عل المرن

ــع؛ ــي التصني ــح لالســتخدام ف ــى شــكل صفائ عل
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cellulose acetate, semi-processed; thermoplastic resins 
reinforced with natural fibers [semi-finished products]; 
artificial resins in extruded form for use in manufacture; 
artificial resins in extruded form for general industrial 
use; artificial resins in the form of bars for use in man-
ufacture [semi-finished products]; artificial resins in the 
form of blocks for use in manufacture [semi-finished 
products]; elastomeric polymers in the form of blocks 
for use in manufacture; elastomeric polymers in the 
form of sheets for use in manufacture; extruded plas-
tics in the form of bars for use in manufacture; extruded 
plastics in the form of blocks for use in manufacture; 
extruded plastics in the form of pellets for use in man-
ufacture; extruded plastics in the form of rods for use 
in manufacture; extruded plastics in the form of sheets 
for use in manufacture; extruded plastics in the form 
of tubes for use in manufacture; plastics and resins in 
extruded form for use in manufacture; plastics in ex-
truded form for use in further manufacturing; plastics in 
extruded form for use in manufacture; semi-processed 
thermoplastic polymer resins for use in manufacture; 
thermoplastic elastomer resins in pellet form for use in 
manufacture; filtering materials [semi-processed foams 
or films of plastic]; fire resistant and fire preventive arti-
cles and materials made of rubber; spacer brackets made 
of rubber; shock-absorbing buffers of rubber; shock-ab-
sorbing and packing materials, vibration dampers. 

التصنيــع؛  فــي  لالســتخدام  قضبــان  شــكل  علــى  مشــكل  بالســتيك   
التصنيــع؛  فــي  لالســتخدام  كتــل  شــكل  علــى  المشــكل  البالســتيك 
البالســتيك المشــكل علــى شــكل حبيبــات لالســتخدام فــي التصنيــع؛ 
التصنيــع؛  فــي  لالســتخدام  قضبــان  شــكل  علــى  مقــذوف  بالســتيك 
التصنيــع؛  فــي  لالســتخدام  صفائــح  شــكل  علــى  مشــكل  بالســتيك 
التصنيــع؛  فــي  لالســتخدام  أنابيــب  شــكل  علــى  مشــكل  بالســتيك 
البالســتيك والراتنجــات فــي شــكل مقــذوف الســتخدامها فــي التصنيــع؛ 
البالســتيك فــي شــكل مقــذوف لالســتخدام فــي التصنيــع وعمليــات 
التصنيــع؛ راتنجــات بوليمــر حراريــة نصــف معالجــة لالســتخدام فــي 
ــات لالســتخدام  ــي شــكل حبيب ــة ف ــع؛ راتنجــات االســتومر الحراري التصني
فــي التصنيــع؛ مــواد ترشــيح ]رغــوات شــبه معالجــة أو أغشــية بالســتيكية[؛ 
مــواد مقاومــة للحريــق وللوقايــة مــن الحريــق مصنوعــة مــن المطــاط؛ أقــواس 
ــة مصنوعــة مــن المطــاط؛ مصــدات مطاطيــة ماصــة لالرتجــاج؛ مــواد  فاصل

امتصــاص الصدمــات والتعبئــة، ومثبطــات االهتــزاز. 
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المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water sup-
ply and sanitary purposes; air conditioners for vehicles; 
air-conditioning apparatus; air-conditioning installa-
tions; air cooling apparatus; air filtering installations;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة لالنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــو والتبريــد والتجفيــف 
ــات؛  ــاه واألغــراض الصحيــة؛ مكيفــات هــواء للمركب ــة وامــداد المي والتهوي
أجهــزة تكييــف الهــواء؛ منشــآت تكييــف الهــواء؛ أجهــزة تبريــد الهــواء؛ 

ــة الهــواء؛ ــات تنقي منشــآت ترشــيح الهــواء؛ أجهــزة ومكن
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air purifying apparatus and machines; air reheaters; 
boiler pipes [tubes] for heating installations; cooling 
appliances and installations; cooling installations and 
machines; cooling installations for water; cooling in-
stallations for liquids; evaporators; fans [air-condition-
ing]; fans [parts of air-conditioning installations]; filters 
for air conditioning; gas condensers, other than parts 
of machines; desalination plants; desalination appara-
tus; desalination installations; desalination units; water 
desalination plants; heat accumulators; heat exchang-
ers, other than parts of machines; heat exchangers for 
chemical processing; heating apparatus; heating appa-
ratus for solid, liquid or gaseous fuels; heating boilers; 
heating installations; heat regenerators; hot air appara-
tus; regulating accessories for water or gas apparatus 
and pipes; safety accessories for water or gas apparatus 
and pipes; steam boilers, other than parts of machines; 
steam generating installations; water filtering appara-
tus; water purification installations; water purifying ap-
paratus and machines; water supply installations. 

المراجــل لمنشــآت  ]أنابيــب[  الهــواء؛ مواســير  إعــادة تســخين  أجهــزة 
ــد؛ منشــآت تبريــد  ــد؛ منشــآت وآالت التبري ــة؛ أدوات ومنشــآت تبري التدفئ
للمــاء؛ منشــآت تبريــد للســوائل؛ أجهــزة تبخيــر؛ مــراوح ]لتكييــف الهــواء[؛ 
ــر( تكييــف  ــف الهــواء[؛ مرشــحات )فالت ــن منشــآت تكيي ــراوح ]أجــزاء م م
الهــواء؛ مكثفــات غــاز، بخــالف أجــزاء اآلالت؛ وحــدات إزالــة الملوحــة؛ أجهــزة 
ــة الملوحــة؛ وحــدات  ــة الملوحــة؛ وحــدات إزال ــة الملوحــة؛ منشــآت  إزال إزال
تحليــة الميــاه؛ مركمــات حراريــة؛ مبــادالت حراريــة، ليســت أجــزاء آالت؛ 
مبــادالت حراريــة للمعالجــة الكيميائيــة؛ أجهــزة تســخين؛ أجهــزة لتســخين 
ــة؛  ــآت تدفئ ــخين؛ منش ــل تس ــازي؛ مراج ــائل أو الغ ــب أو الس ــود الصل الوق
أجهــزة إعــادة توليــد الحــرارة؛ أجهــزة تــدار بالهــواء الســاخن؛ لــوازم تنظيــم 
ألجهــزة ومواســير المــاء أو الغــاز؛ لــوازم الســالمة  ألجهــزة ومواســير المــاء أو 
الغــاز؛ مراجــل بخــار، بخــالف أجــزاء اآلالت؛ منشــآت توليــد البخــار؛  تمديــدات 
ترشــيح الميــاه؛ منشــآت تنقيــة الميــاه؛ أجهــزة وآالت لتنقيــة الميــاه؛ 

منشــآت إمــداد الميــاه. 
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Goods/Services:
Building materials, not of metal; building panels, not 
of metal; cladding, not of metal, for building; frame-
work, not of metal, for building; reinforcing materials, 
not of metal, for building; construction materials of 
plastics; construction materials, not of metal; structures 
and transportable buildings, not of metal; non-metallic 
structural elements for use in building; prefabricated 
building components, not of metal; non-metal frame-
work for building; non-metal profiles for building con-
struction; expanded plastics for use in construction; 
insulating glass for building; windows, not of metal; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد غيــر معدنيــة للبنــاء؛ ألــواح غيــر معدنيــة للبنــاء؛ مــواد تغليــف غيــر 
معدنيــة للبنــاء؛ ســقاالت غيــر معدنيــة للبنــاء؛ مــواد تقويــة غيــر معدنيــة 
للبنــاء؛ مــواد انشــاء مــن البالســتيك؛ مــواد انشــاء غيــر معدنيــة؛ الهيــاكل 
والمبانــي القابلــة للنقــل غيــر معدنيــة؛ عناصــر هيكليــة غيــر معدنيــة 
الســتخدامها فــي البنــاء؛ منصــات غيــر معدنيــة مســبقة الصنــع؛ إطــار غيــر 
معدنــي للبنــاء؛ بروفيــالت غيــر معدنيــة لتشــييد المبانــي؛ بالســتيك موســع 
لالســتخدام فــي البنــاء؛ زجــاج عــازل للبنــاء؛ نوافــذ غيــر معدنيــة؛ أطــر غيــر 
معدنيــة للنوافــذ؛ نوافــذ اطاريــة غيــر معدنيــة؛ نوافــذ مــن الفينيــل؛ اطــر 
للنوافــذ مــن البالســتيك؛ زجــاج النوافــذ للبنــاء؛ عضــادات النوافــذ غيــر 
ــة؛  ــر المعدني ــذ غي ــارات النواف ــي؛ إط ــر معدن ــذ غي ــط النواف ــة؛ محي معدني
نوافــذ اطاريــة غيــر معدنيــة؛ نوافــذ غيــر معدنيــة؛ ألــواح النوافــذ للمبانــي؛
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window frames, not of metal; casement windows, not 
of metal; vinyl windows; window frames of plastic; 
window panes for building; window jambs, not of 
metal; window surrounds, not of metal; non-metal win-
dow frames; non-metal window casements; non-metal 
Windows; window panes for buildings; window sashes 
of plastic; non-metal doors; door units, not of metal; 
water-resistant boards and panels, not of metal, for con-
struction; multilayer panels of plastic for use in build-
ing; facings, not of metal, for building; fascias, not of 
metal; building fronts, not of metal; facades of non-me-
tallic materials; facade construction components of 
non-metallic materials; non-metallic building facade 
elements; facade elements of non-metallic materials; 
window facades, not of metal; ceilings, not of metal; 
roofing, not of metal; roof coverings, not of metal; wall 
claddings, not of metal, for building; wall linings, not 
of metal, for building; wall panels, not of metal; wall 
boards, not of metal; plastic wallboards; glazed pan-
els with non-metallic frame for construction; glazing 
elements made from glass; linings, not of metal, for 
building; expansion joints, not of metal, for walls; rigid 
pipes, not of metal, for building; window glass, other 
than vehicle window glass; window glass for building; 
building glass. 

 نوافــذ مــن البالســتيك؛ أبــواب غيــر معدنيــة؛ وحــدات أبــواب غيــر معدنيــة؛ 
ألــواح مقاومــة للمــاء غيــر معدنيــة للبنــاء؛ ألــواح بالســتيكية متعــددة 
الطبقــات لالســتخدام فــي البنــاء؛ طــالءات غيــر معدنيــة للبنــاء؛ رباطــات غيــر 
ــات  ــة؛ مكون ــر معدني ــة؛ واجهــات غي ــر معدني ــاء غي ــة؛ واجهــات بن معدني
ــى  ــات واجهــة المبن ــة؛ مكون ــر المعدني ــن المــواد غي تشــييد الواجهــات م
غيــر المعدنيــة؛ واجهــات النوافــذ الغيــر معدنيــة؛ أســقف غيــر معدنيــة؛ 
مــواد تســقيف غيــر معدنيــة؛ أغطيــة غيــر معدنيــة لأســقف؛ مــواد تغليف 
ــي؛  ــدران المبان ــة لج ــر معدني ــات غي ــي؛ بطان ــدران المبان ــة لج ــر معدني غي
لوحــات حائــط غيــر معدنيــة؛ لوحــات الحائــط البالســتيكية؛ ألــواح مزججــة 
بإطــر غيــر معدنيــة للبنــاء؛ عناصــر زجاجيــة مصنوعــة مــن الزجــاج؛ بطانــات 
غيــر معدنيــة للبنــاء؛ فواصــل التمــدد غيــر معدنية للجــدران؛ أنابيب قاســية 
غيــر معدنيــة للمبانــي؛ زجــاج النوافــذ بخــالف زجــاج نوافــذ الســيارات؛ زجــاج 

لنوافــذ المبانــي؛ زجــاج للمبانــي. 
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38181 العالمة التجارية رقم :  38181

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: Technoform Caprano + Brunnhofer 
GmbH 

المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, 
GERMANY

العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

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

Goods/Services:
Common metals and their alloys; Building materials of 
metal; metal building materials; reinforcing materials 
of metal for building; metal construction materials; 
windows of metal; aluminium windows; metal alloys 
for further manufacturing; common metals, unwrought 
and semi-worked, for use in further manufacturing; 
castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded 
semi-finished articles of aluminium or its alloys;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معــادن غيــر نفيســة وكل خليــط منهــا؛ مــواد بنــاء مصنوعــة مــن المعــدن؛ 
ــاء؛ مــواد انشــاء معدنيــة؛  ــاء معدنيــة؛ مــواد تســليح معدنيــة للبن مــواد بن
نوافــذ معدنيــة؛ نوافــذ مــن االلمنيــوم؛ ســبائك معدنيــة للتصنيــع؛ معــادن 
غيــر مشــغولة أو نصــف مشــغولة، لالســتخدام فــي التصنيــع؛ مصبوبــات ، 
رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن 
األلومنيــوم أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد نصــف 
المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن النحــاس أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، 

رقائــق ،مســاحيق
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castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded 
semi-finished articles of copper or its alloys; castings, 
foils, powder, and rolled, drawn or extruded semi-fin-
ished articles of lead or its alloys; castings, foils, pow-
der, and rolled, drawn or extruded semi-finished arti-
cles of nickel or its alloys; castings, foils, powder, and 
rolled, drawn or extruded semi-finished articles of tin or 
its alloys; transportable buildings or structures of metal; 
doors of metal; double glazing panels of metal incorpo-
rating insulating glass. 

 ،او المــواد نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة من الرصــاص أو خالئطه؛ 
ــحوبة أو  ــة المس ــف المصنع ــواد نص ــاحيق ،او الم ــق ،مس ــات ، رقائ مصبوب
مقذوفــة مــن النيــكل أو خالئطــه؛ مصبوبــات ، رقائــق ،مســاحيق ،او المــواد 
نصــف المصنعــة المســحوبة أو مقذوفــة مــن القصديــر أو خالئطــه؛ مبانــي 
او منشــآت متنقلــة معدنيــة؛ أبــواب معدنيــة؛ ألــواح زجاجيــة مزدوجــة مــن 

المعــدن تتضمــن زجــاج عــازل. 
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38182 العالمة التجارية رقم :  38182

Class: 17 في الصنف :   17

Applicant Name: Technoform Caprano + Brunnhofer 
GmbH 

المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, 
GERMANY

العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

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

Goods/Services:
Packing, stopping and insulating materials; insulators; 
insulators (electricity, heat, sound); electrical insula-
tors; electrical insulating materials; dielectrics [insula-
tors]; insulating materials; insulating fabrics; substanc-
es for insulating buildings against moisture; fiberglass 
for insulation; compositions to prevent the radiation of 
heat; soundproofing materials; sound absorbing struc-
tures not of metal for buildings; building insulation ma-
terials; insulating materials for building; foam glass for 
use as an insulating material; foam insulation materials 
for use in building and construction; glass fiber insula-
tion materials for use in construction; insulating foam 
for use in building and construction; insulating mate-
rials made of polyethylene foam; insulating materials 
made of polyurethane foam; low-density polyurethane 
foam for insulation; low-density polyurethane foam for 
packing; insulation and barrier articles and materials; 
seals, sealants and fillers; articles made of rubber for 
insulation purposes; articles made of synthetic rubber 
for insulation purposes; insulating bands; acoustic insu-
lating materials; insulating materials for construction; 
thermal insulating materials; insulation materials for 
aircraft;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحــرارة،  )الكهربــاء،  عــوازل  عــوازل؛  والعــزل؛  والحشــو  التغليــف  مــواد 
الصــوت(؛ عــوازل كهربائيــة؛ مــواد عازلــة كهربائيــة؛ عــوازل كهربائيــة؛ مواد 
ــة  ــي؛ أليــاف زجاجي ــة فــي المبان ــة للرطوب ــواد عازل ــة؛ م ــة؛ أنســجة عازل عازل
ــآت  ــوت؛ منش ــة للص ــواد عازل ــراري؛ م ــعاع الح ــع االش ــات لمن ــزل؛ مركب للع
امتصــاص الصــوت ليســت مــن المعــدن للمبانــي؛ مــواد عــزل المبانــي؛ مــواد 
عــزل للمبانــي؛ زجــاج رغــوي مســتخدم كمــادة عازلــة؛ مــواد العــزل الرغويــة 
لالســتخدام فــي البنــاء والتشــييد؛ مــواد عازلــة مــن األليــاف الزجاجيــة 
لالســتخدام فــي البنــاء؛ رغــوة عازلــة لالســتخدام فــي البنــاء والتشــييد؛ 
ــة  ــة مصنوع ــواد عازل ــن؛ م ــي إيثيلي ــوة البول ــن رغ ــة م ــة مصنوع ــواد عازل م
مــن رغــوة البولــي يوريثيــن؛ رغــوة البولــي يوريثيــن منخفضــة الكثافــة 
للعــزل؛ رغــوة البولــي يوريثيــن منخفضــة الكثافــة للتغليــف؛ مــواد العــزل 
والحواجــز؛ الســدادات المحكمــة والمــواد المانعــة للتســرب والحشــوات؛ 
ــن  ــة م ــواد المصنوع ــزل؛ الم ــراض الع ــاط ألغ ــن المط ــة م ــواد المصنوع الم
ــة؛  ــة صوتي ــواد عازل ــة؛ م المطــاط االصطناعــي ألغــراض العــزل؛ أربطــة عازل
مــواد عازلــة للبنــاء؛ مــواد العــزل الحــراري؛ مــواد عــزل للطائــرات؛ أغلفــة 
مانعــة لتســرب المــاء؛ أشــرطة مقاومــة للعوامــل الجويــة؛ مركبــات لأشــرطة 
المقاومــة للعوامــل الجويــة؛ أشــرطة مقاومــة للعوامــل الجويــة غيــر معدنيــة 
للمبانــي؛ أشــرطة مقاومــة للعوامــل الجويــة لالســتخدام فــي الســيارات؛  
ــر  ــم غي ــة وخراطي ــب مرن ــازل؛ أنابي ــة للمن ــل الجوي ــة للعوام ــرطة مقاوم أش
معدنيــة؛ خيــوط مــن مــواد بالســتيكية ليســت لالســتخدام النســيجي؛ 
راتنجــات اصطناعيــة بشــكل أنابيــب لالســتخدام فــي التصنيــع ]منتجــات 

ــتيك؛ ــن البالس ــة م ــم مصنوع ــغولة[؛ خراطي ــبه مش ش
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waterproof packings; weatherstripping; weatherstrip-
ping compositions; non-metallic weatherstripping for 
buildings; weatherstripping for use in automobiles; 
weatherstripping for use in homes; weatherstripping, 
not of metal, for buildings; flexible pipes, tubes and 
hoses, not of metal; threads of plastic materials, other 
than for textile use; flexible tubes, not of metal; artifi-
cial resins in the form of tubes for use in manufacture 
[semi-finished products]; hoses made of plastic; hos-
es made of rubber; air hoses, not of metal; gum, raw 
or semi-worked; plastic substances, semi-processed; 
synthetic resins, semi-processed; cellulose acetate, 
semi-processed; thermoplastic resins reinforced with 
natural fibers [semi-finished products]; artificial resins 
in extruded form for use in manufacture; artificial res-
ins in extruded form for general industrial use; artifi-
cial resins in the form of bars for use in manufacture 
[semi-finished products]; artificial resins in the form of 
blocks for use in manufacture [semi-finished products]; 
elastomeric polymers in the form of blocks for use 
in manufacture; elastomeric polymers in the form of 
sheets for use in manufacture; extruded plastics in the 
form of bars for use in manufacture; extruded plastics 
in the form of blocks for use in manufacture; extruded 
plastics in the form of pellets for use in manufacture; 
extruded plastics in the form of rods for use in manu-
facture; extruded plastics in the form of sheets for use in 
manufacture; extruded plastics in the form of tubes for 
use in manufacture; plastics and resins in extruded form 
for use in manufacture; plastics in extruded form for 
use in further manufacturing; plastics in extruded form 
for use in manufacture; semi-processed thermoplastic 
polymer resins for use in manufacture; thermoplastic 
elastomer resins in pellet form for use in manufacture; 
filtering materials [semi-processed foams or films of 
plastic]; fire resistant and fire preventive articles and 
materials made of rubber; spacer brackets made of rub-
ber; shock-absorbing buffers of rubber; shock-absorb-
ing and packing materials, vibration dampers. 

خراطيــم مصنوعــة مــن المطــاط؛ خراطيــم هــواء، ليســت مــن المعــدن؛ صمــغ 
ــج جزئيــا؛ مــواد بالســتيكية شــبه  ــج؛ صمــغ خــام أو معال خــام أو شــبه معال
معالجــة؛ راتنجــات اصطناعيــة شــبه مشــغولة؛ خــالت )أســيتات( ســليولوز 
بأليــاف طبيعيــة  راتنجــات بالســتيكية حراريــة مدعمــة  شــبه معالــج؛ 
ــذوف  ــكل مق ــي ش ــة ف ــات االصطناعي ــغولة[؛ الراتنج ــبه مش ــات ش ]منتج
الســتخدامها فــي التصنيــع؛ الراتنجــات االصطناعيــة فــي شــكل مقــذوف 
ــان  ــكل قضب ــى ش ــة عل ــات اصطناعي ــام؛ راتنج ــي الع ــتخدام الصناع لالس
لالســتخدام فــي التصنيــع ]منتجــات شــبه مشــغولة[؛ راتنجــات اصطناعيــة 
ــغولة[؛  ــبه مش ــات ش ــع ]منتج ــي التصني ــتخدام ف ــل لالس ــكل كت ــى ش عل
البوليمــرات المرنــة علــى شــكل كتــل لالســتخدام فــي التصنيــع؛ البوليمرات 
المرنــة علــى شــكل صفائــح لالســتخدام فــي التصنيــع؛ بالســتيك مشــكل 
علــى شــكل قضبــان لالســتخدام فــي التصنيــع؛ البالســتيك المشــكل 
ــى  ــع؛ البالســتيك المشــكل عل ــي التصني ــل لالســتخدام ف ــى شــكل كت عل
علــى  مقــذوف  بالســتيك  التصنيــع؛  فــي  لالســتخدام  حبيبــات  شــكل 
ــان لالســتخدام فــي التصنيــع؛ بالســتيك مشــكل علــى شــكل  شــكل قضب
صفائــح لالســتخدام فــي التصنيــع؛ بالســتيك مشــكل علــى شــكل أنابيــب 
ــذوف  ــكل مق ــي ش ــات ف ــتيك والراتنج ــع؛ البالس ــي التصني ــتخدام ف لالس
الســتخدامها فــي التصنيــع؛ البالســتيك فــي شــكل مقــذوف لالســتخدام 
فــي التصنيــع وعمليــات التصنيــع؛ راتنجــات بوليمــر حراريــة نصــف معالجة 
لالســتخدام فــي التصنيــع؛ راتنجــات االســتومر الحراريــة فــي شــكل حبيبات 
لالســتخدام فــي التصنيــع؛ مــواد ترشــيح ]رغــوات شــبه معالجــة أو أغشــية 
بالســتيكية[؛ مــواد مقاومــة للحريــق وللوقايــة مــن الحريــق مصنوعــة مــن 
المطــاط؛ أقــواس فاصلــة مصنوعــة مــن المطــاط؛ مصــدات مطاطيــة ماصــة 

ــزاز.  ــة، ومثبطــات االهت ــات والتعبئ ــواد امتصــاص الصدم لالرتجــاج؛ م
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38183 العالمة التجارية رقم :  38183

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Technoform Caprano + Brunnhofer 
GmbH 

المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, GERMANY العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  
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Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة لإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــو والتبريــد والتجفيــف 

والتهويــة وإمــداد الميــاه واألغــراض الصحيــة. 
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38184 العالمة التجارية رقم :  38184

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: Technoform Caprano + Brunnhofer 
GmbH 

المحــدودة  برونهوفــر   + كابرانــو  تكنوفــورم  شــركة    : بإســم 
لية  لمســؤو ا

Applicant Address :Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, 
GERMANY

العنوان :  فريدريشسبالتز 8، 34117 كاسيل، ألمانيا  

Applicant for Correspondence:  Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

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

Goods/Services:
Building materials, not of metal; building panels, not 
of metal; cladding, not of metal, for building; frame-
work, not of metal, for building; reinforcing materials, 
not of metal, for building; construction materials of 
plastics; construction materials, not of metal; structures 
and transportable buildings, not of metal; non-metallic 
structural elements for use in building; prefabricated 
building components, not of metal; non-metal frame-
work for building; non-metal profiles for building con-
struction; expanded plastics for use in construction; 
insulating glass for building; windows, not of metal; 
window frames, not of metal; casement windows, not 
of metal; vinyl windows; window frames of plastic; 
window panes for building; window jambs, not of 
metal; window surrounds, not of metal; non-metal win-
dow frames; non-metal window casements; non-metal 
Windows; window panes for buildings; window sashes 
of plastic; non-metal doors; door units, not of metal; 
water-resistant boards and panels, not of metal, for con-
struction; multilayer panels of plastic for use in build-
ing; facings, not of metal, for building; fascias, not of 
metal; building fronts, not of metal; facades of non-me-
tallic materials; facade construction components of 
non-metallic materials; non-metallic building facade 
elements; facade elements of non-metallic materials; 
window facades, not of metal; ceilings, not of metal;  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد غيــر معدنيــة للبنــاء؛ ألــواح غيــر معدنيــة للبنــاء؛ مــواد تغليــف غيــر 
معدنيــة للبنــاء؛ ســقاالت غيــر معدنيــة للبنــاء؛ مــواد تقويــة غيــر معدنيــة 
للبنــاء؛ مــواد انشــاء مــن البالســتيك؛ مــواد انشــاء غيــر معدنيــة؛ الهيــاكل 
والمبانــي القابلــة للنقــل غيــر معدنيــة؛ عناصــر هيكليــة غيــر معدنيــة 
الســتخدامها فــي البنــاء؛ منصــات غيــر معدنيــة مســبقة الصنــع؛ إطــار غيــر 
معدنــي للبنــاء؛ بروفيــالت غيــر معدنيــة لتشــييد المبانــي؛ بالســتيك موســع 
لالســتخدام فــي البنــاء؛ زجــاج عــازل للبنــاء؛ نوافــذ غيــر معدنيــة؛ أطــر غيــر 
معدنيــة للنوافــذ؛ نوافــذ اطاريــة غيــر معدنيــة؛ نوافــذ مــن الفينيــل؛ اطــر 
للنوافــذ مــن البالســتيك؛ زجــاج النوافــذ للبنــاء؛ عضــادات النوافــذ غيــر 
ــة؛  ــر المعدني ــذ غي ــارات النواف ــي؛ إط ــر معدن ــذ غي ــط النواف ــة؛ محي معدني
نوافــذ اطاريــة غيــر معدنيــة؛ نوافــذ غيــر معدنيــة؛ ألــواح النوافــذ للمبانــي؛ 
نوافــذ مــن البالســتيك؛ أبــواب غيــر معدنيــة؛ وحــدات أبــواب غيــر معدنيــة؛ 
ألــواح مقاومــة للمــاء غيــر معدنيــة للبنــاء؛ ألــواح بالســتيكية متعــددة 
الطبقــات لالســتخدام فــي البنــاء؛ طــالءات غيــر معدنيــة للبنــاء؛ رباطــات غيــر 
ــات  ــة؛ مكون ــر معدني ــة؛ واجهــات غي ــر معدني ــاء غي ــة؛ واجهــات بن معدني
ــى  ــات واجهــة المبن ــة؛ مكون ــر المعدني ــن المــواد غي تشــييد الواجهــات م
غيــر المعدنيــة؛ واجهــات النوافــذ الغيــر معدنيــة؛ أســقف غيــر معدنيــة؛ 
مــواد تســقيف غيــر معدنيــة؛ أغطيــة غيــر معدنيــة لأســقف؛ مــواد 
ــدران  ــة لج ــر معدني ــات غي ــي؛ بطان ــدران المبان ــة لج ــر معدني ــف غي تغلي
المبانــي؛ لوحــات حائــط غيــر معدنيــة؛ لوحــات الحائــط البالســتيكية؛ ألــواح 
مزججــة بإطــر غيــر معدنيــة للبنــاء؛ عناصــر زجاجيــة مصنوعــة مــن الزجــاج؛ 
بطانــات غيــر معدنيــة للبنــاء؛ فواصــل التمــدد غيــر معدنيــة للجــدران؛ 
أنابيــب قاســية غيــر معدنيــة للمبانــي؛ زجــاج النوافــذ بخــالف زجــاج نوافــذ 

ــي.  ــي؛ زجــاج للمبان ــذ المبان الســيارات؛ زجــاج لنواف
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roofing, not of metal; roof coverings, not of metal; wall 
claddings, not of metal, for building; wall linings, not 
of metal, for building; wall panels, not of metal; wall 
boards, not of metal; plastic wallboards; glazed panels 
with non-metallic frame for construction; glazing ele-
ments made from glass; linings, not of metal, for building; 
expansion joints, not of metal, for walls; rigid pipes, not 
of metal, for building; window glass, other than vehicle 
window glass; window glass for building; building glass.
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38189 العالمة التجارية رقم :  38189

Class: 9 في الصنف :   9

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

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

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

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

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

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments ; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; com-
pact discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing equipment 
and computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; amusement apparatus adapted for use with 
an external display screen or monitor; all computer 
programs and software regardless of remote compute 
network; coin-operated mechanisms for television sets; 
compact disc players; compact discs (audio-video); 
compact discs (ready-only memory); computer game 
programs; apparatus for games adapted for use with 
an external display screen or monitor; computer game 
discs, programs and software, Computer games pro-
grammes ( downloadable software), Computer games 
programs recorded on tapes (software),

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

ــات ــو مبرمجــة وبرمجي فيدي
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Computer programmes for interactive television and for 
interactive games and/or quizzes; electronic game pro-
grams and softwares, interactive multimedia computer 
game program, Programmed video games (software( 
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38190 العالمة التجارية رقم :  38190

Class: 38 في الصنف :   38

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

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

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

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

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

Goods/Services:
Telecommunications, television and radio broadcast-
ing, communication by computer terminals, fiber optic 
networks, telegrams &amp; telephone, computer aided 
transmission of messages and images; information about 
telecommunications; news agencies; providing telecom-
munication channels for teleshopping services, providing 
telecommunication connections to a global computer net-
work, rental of telecommunication equipment, wireless 
communication system and satellite broadcast equipment; 
teleconferencing services, wireless communication ser-
vices, cables and satellite broadcasting &amp; transmis-
sion services, satellite communication services information 
about telecommunication and wireless communication; 
telecommunications routing and junction services; trans-
mission of videotext and teletext information ; voice mail 
services; video broadcasting &amp; transmission services; 
video communication services, video messaging services; 
wire services; all services that consist essentially of the dif-
fusion of radio or television programmes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصــاالت، االذاعــة بالراديــو والبــث بالتلفزيــون، االتصــاالت عبــر الطرفيــات 
نقــل   ، والتلفــون  والبرقيــات  البصريــة  االليــاف  وشــبكات  الحاســوبية 
الرســائل والصــور عبــر الحاســوب، معلومــات حــول االتصــاالت ، وكاالت 
االنبــاء ، توفيــر قنــوات إتصــال للتســوق عــن بعــد ، توفيــر توصيــالت خاصــة 
ــر معــدات االتصــال وأنظمــة االتصــال  ــة ، تأجي ــر شــبكة حاســوب دولي عب
ــر االقمــار الصناعيــة ، االجتماعــات عــن بعــد  الالســلكي ومعــدات البــث عب
، خدمــات االتصــال الالســلكي ، خدمــات البــث واالرســال عبــر الكبــالت 
واالقمــار الصناعيــة ، خدمــات اإلتصــاالت عبــر االقمــار الصناعيــة، معلومــات 
حــول االتصــاالت واالتصــال الالســلكي ، توجيــه وربــط االتصــاالت ، إرســال 
معلومــات النصــوص المرئيــة والنصــوص عــن بعــد، خدمــات البريــد الصوتي 
، خدمــات البــث واإلرســال المرئــي، خدمــات االتصــال المرئــي، خدمــات 
إرســال الرســائل المرئــي، خدمــات ســلكية، جميــع الخدمــات التــى تتكــون 

ــة  ــة والتلفزيوني ــج اإلذاعي ــث البرام بصفــة أساســية مــن ب
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Trademark No.:38191 العالمة التجارية رقم :  38191

Class: 41 في الصنف :   41

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

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

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

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

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

Goods/Services:
Education, providing of training, entertainment, sporting 
and cultural activities, arranging of beauty contests; book-
ing of seats for shows; cinema presentations; digital imag-
ing services; dubbing; entertainment &amp; education in-
formation, film production, layout services other than for 
advertising purposes; presentation of live performances, 
microfilming; rental of motion pictures; providing of mov-
ie theater facilities, news reporters services, photographic 
reporting; photography; party planning (entertainment); 
production; preparation &amp; presentation of radio and 
television programmes; production of shows; production 
(videotape film); rental of radio and television sets; radio; 
television &amp; cinema entertainment; rental of video 
cassette recorders; recording studio services; providing of 
entertainment facilities, rental of audio equipment; rent-
al of camcorders, rental of cine-films, rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios, rental 
of movie projectors and accessories, rental of scenery, 
rental of sound recordings, rental of video cameras; rent-
al of videotapes; scriptwriting services; movie studios; 
subtitling; publication &amp; writing of texts other than 
publicity texts; theater productions; ticket agency services 
(entertainment); timing of sports events; translation; vid-
eotape editing; videotape film productions; videotaping, 
organization of competitions (entertainment); Animated 
musical entertainment services, Arranging of musical and 
visual entertainment; Audio entertainment services; Au-
dio visual display presentation services for entertainment 
purposes; interactive entertainment; Organization of en-
tertainment events; Preparation of entertainment events,  
Preparation of entertainment programmes for broadcast-
ing; Providing facilities for entertainment; Video &amp; 
computer game entertainment services; game services 
providing on-line (from a computer network) or any oth-
er communication network, distribution of TV series for 
broadcast by independent television stations; Direction of 
radio and television programs; News programme services 
for radio , television; providing online electronic publica-
tions (not downloadable); publication of books; publica-
tion of electronic books and journals on-line, provision 
of news information; services having the basic aim of the 
entertainment; amusement or recreation; presentation of 
works of visual art or literature to the public for cultural, 
entertainment of educational purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليــم و التهذيــب، التدريــب ، الترفيــه، األنشــطة الرياضيــة و الثقافيــة، 
ــة، إعــادة  ــة بدني حجــز المقاعــد للعــروض المســرحية، إقامــة حصــص لياق
تســجيل الصــوت، معلومــات عــن التربيــة والتعليــم، معلومــات عــن الترفيــه، 
إنتــاج أفلــم بخــالف أفــالم الدعايــة واالعــالن، تعليمــات الرياضــة البدنيــة، 
خدمــات النــوادي الصحيــة )تدريــب للياقــة البدنيــة والحفــاظ علــى الصحــة(، 
ــة واالعــالن، عــرض  ــات الدعاي ــات تصميــم بخــالف المســتخدمة لغاي خدم
تمثيليــات حيــة، التصويــر بالميكروفلــم ، تزويــد العارضيــن للفنانيــن، 
خدمــات  الســينما،  دور  تســهيالت  توفيــر  ســينمائية،  ســتوديوهات 
التأليــف الموســيقي، قاعــات موســيقية، خدمــات مراســلي النبــاء، خدمــات 
الترفيــه(،  أو  )للتعليــم  المنافســات  أو  المباريــات  تنظيــم  االوركســترا، 
تنظيــم المعــارض لالغــراض الثقافيــة أو التعليميــة، تنظيــم العــروض 
الرياضيــة، خدمــات  المباريــات  الحفــالت(، تنظيــم  )خدمــات متعهــدي 
ــم  ــة، تنظي ــة البدني ــة(، التربي ــة البدني ــب للياق ــخصي )تدري ــدرب الش الم
حفــالت )ترفيــه(، إنتــاج الموســيقى، إنتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون، 
إنتــاج عــروض مســرحية، توفيــر المطبوعــات اللكترونيــة الفوريــة غيــر 
ــة للتنزيــل، توفيــر تســهيالت رياضيــة، نشــر الكتــب، نشــر الكتــب  القابل
ــة  ــة، نشــر نصــوص بخــالف نصــوص الدعاي ــة الفوري والصحــف اللكتروني
تأجيــر  التســجيل،  ســتديوهات  خدمــات  بالراديــو،  الترفيــه  واالعــالن، 
معــدات إرســال وإســتقبال الصــوت، تأجيــر كاميــرات الفيديــو، تأجيــر 
االفــالم الســينمائية، تأجيــر أجهــزة االضــاءة للمســارح أو ســتوديوهات 
ــزة  ــر أجه ــا، تأجي ــرض( وملحقاته ــرات )آالت ع ــر بروجكت ــون، تأجي التلفزي
ــر مســجالت الصــوت،  ــر مشــاهد العــرض، تأجي ــون، تأجي ــو والتلفزي الرادي
تأجيــر معــدات الرياضــة عــدا المركبــات، تأجيــر المالعــب الرياضيــة، تأجيــر 
مشــاهد مســرحية، تأجيــر مالعــب التنــس، تأجيــر كاميــرات الفيديــو، 
تأجيــر مســجالت الفيديــو بالحافظــات الشــريطية، تأجيــر أشــرطة الفيديــو، 
خدمــات المعســكرات الرياضيــة، ترجمــة االفــالم، الترفيــه التلفزيونــي ، 
النتــاج المســرحي ، خدمــات وكاالت التذاكــر، توقيــت المناســبات الرياضيــة، 
الترجمــة، إعــداد أشــرطة الفيديــو، إنتــاج أفــالم الفيديــو، تســجيل أشــرطة 
الفيديــو، كتابــة نصــوص بخــالف نصــوص الدعايــة واالعــالن، التعليــم 

ــة  ــة والثقافي ــطة الرياضي ــه، االنش ــب، الترفي ــب، التدري والتهذي
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38192 العالمة التجارية رقم :  38192

Class: 42 في الصنف :   42

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

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

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

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

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

Goods/Services:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services; de-
sign and development of computer hardware and software. 
Authenticating works of art, computer hardware (consultancy 
in the design and development of ----),  computer program-
ming, Computer programs (duplication of ---), computer rent-
al, computer software consultancy, computer software design, 
computer software (installation of ---), computer software 
(maintenance of ----),  computer software (updating of ----), 
computer system analysis, computer system design, computer 
virus protection services, construction drafting, consultancy 
(computer software ---), consultancy in the design and devel-
opment of computer hardware, conversion of data or docu-
ments from physical to electronic media, cosmetic research,  
creating and maintaining websites for others, data conversion 
of computer programs and data [not physical conversion], Dé-
cor (design of interior ---), Design (computer system --- ), De-
sign of interior décor, Design services (packaging ---), Dig-
itization of documents [scanning], Duplication of computer 
programs, Environmental protection (research in the field of 
---), Forecasting (weather ---),  Graphic arts designing , Hand-
writing analysis [graphology], Hosting computer sites [web 
sites], Dress designing, Installation of computer software, 
Maintaining (creating and ---) web sites for others, Mainte-
nance of computer software, Meteorological information, 
Monitoring of computer systems by remote access, packaging 
design, quality control, Recovery of computer date, Rental 
(Computer ---), Rental of computer software, Rental of web 
servers, Research and development for others, Search engines 
(Providing ---), for the internet, Servers (Rental of Web ---), 
Software design (Computer ---), Software (Rental of comput-
er ---), Software(Updating of computer ---), Studies (Techni-
cal project), Technical research, Urban planning, Valuation of 
standing timber (Quality ---), Vehicle roadworthiness testing, 
weather forecasting, works of art (Authenticating ---). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات العلميــة و التقنيــة و خدمــات البحــث و التصميــم المتعلقــة بهــا، 
خدمــات التحاليــل و األبحــاث الصناعيــة، خدمــات تصميــم و تطويــر عتــاد و 
برامــج الكمبيوتــر، توثيــق االعمــال الفنيــة ، استشــارات فــي مجــال تصميــم 
و تطويــر معــدات الكمبيوتــر ، برمجــة الكمبيوتــر ، تأجيــر اجهــزة  الكمبيوتر، 
نســخ برامــج الكمبيوتــر، استشــارات برامــج الكمبيوتــر، تحميــل برامــج 
ــل  ــر، تحلي ــج الكمبيوت ــث برام ــر، تحدي ــج الكمبيوت ــة برام ــر، صيان الكمبيوت
ــر  ــة الكمبيوت ــر، خدمــات حماي ــر، تصميــم انظمــة كمبيوت أنظمــة الكمبيوت
مــن الفيروســات ، رســم تصاميــم و مخططــات اإلنشــاء ، االستشــارات فــي 
برامــج الكمبيوتــر، االستشــارات فــي تصميــم و تطويــر معــدات الكميوتــر 
، تحويــل البيانــات أو الوثائــق مــن اوســاط ماديــة الــى الكترونيــة ، ابحــاث 
التجميــل ، إنشــاء و صيانــة المواقــع علــى شــبكة االنترنــت لآلخريــن ، 
تحويــل بيانــات برامــج الكمبيوتــر و معلوماتــه ]تحويــل غير مــادي[، تصميم 
الديكــور الداخلــي ، تصميــم أنظمــة الكمبيوتــر ، تصميــم الديكــور الداخلــي 
، خدمــات تصميــم العبــوات ، تصميــم االزيــاء، تحويــل بيانــات الوثائــق الــى 
رقميــة ]مســح[، نســخ برامــج الكمبيوتــر، أبحــاث فــي مجــال حمايــة البيئــة 
، التنبــؤ باألحــوال الجويــة ، تصميــم الفنــون التخطيطــة ، تحليــل الخطــوط 
ــاء و  ــر ، إنش ــج كمبيوت ــل برام ــت ، تحمي ــع االنترن ــل مواق ــة ، تفعي اليدوي
صيانــة المواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت لآلخريــن، صيانــة برامــج الكمبيوتــر، 
ــق  ــن طري ــر ع ــة الكمبيوت ــة أنظم ــة ، مراقب ــوال الجوي ــن االح ــات ع المعلوم
الوصــول مــن بعيــد، تصميــم العبــوات، مراقبــة الجــودة، اســترجاع بيانــات 
الكمبيوتــر، تاجيــر اجهــزة كمبيوتــر، تاجيــر برامــج كمبيوتــر، تاجيــر خــوادم 
الشــبكة ، البحــث و التطويــر لآلخريــن، تزويــد محــركات بحــث علــى اإلنترنــت، 
تاجيــر خــوادم الشــبكة ، تصميــم برامــج كمبيوتــر ، تاجيــر برامــج كمبيوتــر 
، تحديــث برامــج كمبيوتــر، دراســات المشــاريع التقنيــة، االبحــاث التقنيــة، 
كفــاءة  اختبــار   ، الدائمــة  للغابــات  النوعــي  التقييــم  المــدن،  تخطيــط 
المركبــات علــى الطــرق، التنبــؤ باالحــوال الجويــة ، توثيــق االعمــال الفنيــة. 
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38193 العالمة التجارية رقم :  38193

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Zareefco for the manufacture and trad 
of food

بإســم :  شــركة  زريفكــو لصناعــة وتجــارة المــواد الغذائيــة العاديــة 
العامة 

Applicant Address :Betonia next to cocacola                                        العنوان :  بيتونيا / بالقرب من شركة كوكاكوال

Applicant for Correspondence:  Advocate tamer 
hamdallah khatib Ramallah al irsal st -hindi center- five 
floor

عنــوان التبليــغ  : المحامــي تامــر حمــد اللــه خطيــب رام اللــه /
/ط5 الهنــدي  االرســال/عمارة 

Goods/Services:
Meat, fish, poiltry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products;edible oils and 
fats and all that was mentioned in class 29

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه 
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هالم)جلــي( ومربيــات وفواكــه 
مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون 

ــف 30 ــي الصن ــر ف ــا ذك ــالكل وكل م ــة ل الصالح
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38194 العالمة التجارية رقم :  38194

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Zareefco for the manufacture and trad 
of food

بإســم :  شــركة  زريفكــو لصناعــة وتجــارة المــواد الغذائيــة العاديــة 
العامة 

Applicant Address :Betonia next to cocacola                                        العنوان :  بيتونيا- بجانب شركة الكوكاكوال

Applicant for Correspondence:  Advocate tamer 
hamdallah khatib Ramallah al irsal st -hindi center- five 
floor

عنــوان التبليــغ  : المحامــي تامــر حمــد اللــه خطيــب رام اللــه /
/ط5 الهنــدي  االرســال/عمارة 

فلسطين
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Goods/Services:
Coffee ,tea,cocoa and artificial coffee; rice,tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces(condi-
ments); spices;ice and all that was mentioned in class 30

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والقهــوة االصطناعيــة ؛ االرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق 
والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر والحلويــات ؛ 
الحلويــات المثلجــة ؛ عســل النحــل والعســل االســود ؛ الخميــرة ومســحوق 
الخبيــز ؛ الملــح ؛ الخــرذل ؛ الخــل والصلصــات ) التوابــل( ؛البهــارات ؛ الثلــح 

وكل مــا ذكــر فــي الصنــف 30
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38195 العالمة التجارية رقم :  38195

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Zareefco for the manufacture and trad 
of food

بإســم :  شــركة  زريفكــو لصناعــة وتجــارة المــواد الغذائيــة العاديــة 
العامة 

Applicant Address :Betonia next to cocacola                                        العنوان :  بيتونيا / بالقرب من شركة كوكاكوال

Applicant for Correspondence:  Advocate tamer 
hamdallah khatib Ramallah al irsal st -hindi center- five 
floor

عنــوان التبليــغ  : المحامــي تامــر حمــد اللــه خطيــب رام اللــه /
/ط5 الهنــدي  االرســال/عمارة 

فلسطين

Goods/Services:
Transport; packaging and storage of goods; travel ar-
range ment and all that was mentioned in class 39

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل وتغليــف الســلع وتنظيــم الرحــالت والســفر  وكل مــا ذكــر فــي 

39 الصنــف 
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Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38196 العالمة التجارية رقم :  38196

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ideal Family Markets Company for 
the import and marketing of food and petty cash 

ــة إلســتيراد و تســويق  ــة النموذجي بإســم :  شــركة أســواق العائل
ــات ــة والنثري ــواد الغذائي الم

Applicant Address :Jenin city - albasaten        العنوان :  جنين - حي البساتين

Applicant for Correspondence:  jenin - hifa street عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا - 0569200021
فلسطين
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Goods/Services:
cakes ( raice ) , rice , rice cakes , rice based snack food 
, snack food ( rice - snack ) .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أقــراص أرز ، أرز ، أقــراص أرز ، وجبــات خفيفــة أساســها أرز ، وجبــات خفيفــة 

أساســها أرز .

( 150 )

 

Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38197 العالمة التجارية رقم :  38197

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Alhan Company for restaurants and 
tourist services

بإسم :  شركة الحان للمطاعم والخدمات السياحية

Applicant Address :jenin       العنوان :  جنين

Applicant for Correspondence:  jenin - hifa - street 0569200021                عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا
فلسطين

Goods/Services:
Bar services,cafes,cafeterias,canteens,catering(food 
and drink-),hotels,houses(boarding),rental of meeting 
room,rental of temporatry accommodation,restau-
rants,restauraants (self-service),self -service restau-
rants,snack-bars/tourist homes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــم المؤقت ــات ، المطاع ــي ، الكافتيري ــارات ، المقاه ــات الب ــات الحان خدم
ــة ، التزويــد بالطعــام والشــرب ، الفنــادق ، النــزل ، تأجيــر غــرف  أو المتنقل
االجتماعــات ، تاجيــر أماكــن اإلقامــة المؤقتــة ، المطاعــم ، مطاعــم الخدمــة 

ــات الخفيفيــة ، أماكــن إقامــة الســياح . الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجب

( 151 )

 

Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38198 العالمة التجارية رقم :  38198

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Amr mahmoud ghaleb salama, بإسم :  عمرو محمود غالب سالمة 

Applicant Address :jenin        العنوان :  جنين

Applicant for Correspondence:  jenin - hifa street عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا - 0569200021
فلسطين
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Goods/Services:
Bone oil, edible / coconut oil / colza oil for food / corn 
oil / edible oils / flaxseed oil for culinary purposes / lin-
seed oil for culinary purpouses / mazize oil / margarine / 
olive oil for food / olives, preseved / palm kernel oil for 
food / paln oil for food / rape oil for food / semsame oil / 
sunflower oil for food /ajvar(preserved peppers)/albumen 
for culinary purposes/albumin milk/almonds,ground/aloe 
vera preparedfor human consumption/anchovy/animal 
marrow for food/apple puree/beans,preserved/bouillon/
bouillon concentrates/bouillon (preparations for making)/
butter/butter(chocolate nut)/butter(cicoa)/butter(coconut)/
butter(peanut)/buttercream/caviar/charcuterie/cheese/
chips (fruit)/chips(potato)/cocoa butter/coconut,butter/
coconut,desiccated/coconut fat/cranberry sauce(compote)/
crayfish(not live)/cream(dairy producle)/cream(whipped)/
crisps(potato)/croquettes/crustaceans,not live/curd/dates/
edible birds nests/edible fats/eggs/eggs(powdered)/fer-
ments (milk)for for human consumption/fish ,not live /fish 
preserved/fishsalted/fish ,salted/fish tinned,canned(am.)/
flaes ,potato/foods prepared from fish/frosted fruits /fro-
zen fruits/fruit chips/fruits jellies/fruit pulp/fruit salads/
fruit,stewed/fruit-based snack food/fruits(crystallized)/
fruit tinned (canned (am))/garlic(preserved)/gelatine/gher-
kins/ginger jam/herrings/hummus (chickpea paste) /jams/
juices(vegetable)for cooking/kefir (milk beverage)/keph-
ir(milk beverage)/koumiss(milk beverage)/kumys (milk 
beverage)/lentils,preserved/liver/margarine/marmalade/
meat/meat extracts/meat preserved/meat tinned/milk/milk 
(albumin)/milk beverages (milk predominating)/milk prod-
ucts/milk shakes/mushrooms ( preserved/nuts ,prepared/
olives,preserved/peanuts putter/peanuts, processed/peas, 
processed/peas processed/piccalilli/prawns, not live/pro-
tein milk/raisins/salads(fruit)/salads(vegetable)/sardines/
sauerkraut/shrimps,not live/snack food (fruit-based)/soup 
(preparation for making)soup preparations for making /
soup preparations(vegetable)/soups/soya beans,preserved 
for food/soya milk (milk substitute)/tahini (sesame seed 
paste)/tomato juice for cooking/tomato puree/tuna fish/
vegetables dried/whey/whipped cream/yoghurt.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيــت عظــام معــد لــالكل ، زيــت جــوز الهنــد ، زيــت لفــت للطعــام ، زيــت ذرة 
، زيــوت صالحــة لــالكل ، زيــت الكتــان ألغــراض الطهــو ، زيــت بــزر الكتــان 
ألغــراض الطهــو ، زيــت الــذرة الصفــراء ، ســمن نباتــي ، زيــت زيتــون للطعــام،  
زيــت لــب النخــل للطعــام ، زيــت نخيــل للطعــام ، زيــت لفــت للطعــام ، 
زيــت سمســم ، زيــت عبــاد الشــمس للطعــام ،  مخلــل الفلفــل الحار)فلفــل 
مطحــون،  لــوز  البومينــي،  لبــن  الطهــو،  الغــراض  بيــض  زالل  محفــوظ(، 
االلــو فيــرا المعــد لالســتهالك البشــري، ســمك االنشــوف، نخــاع عضــم 
ــم/ركازات  ــرق لح ــة ، رم ــول محفوض ــاح، بق ــس تف ــام، هري ــات لطع الحيوان
ــب الشــكوالتة،  ــدة ل ــدة، زب مــرق الحم/مســتحضرات العــداد مــرق الحــم ، زب
ــدة،  ــة الزب ــدة الفــول الســوداني، كريم ــد، زب ــدة جــوز الهن ــكاكاو، زب ــدة ال زب
كافيــار، لحــوم مطبوخــة، جبنــة، رقائــق فواكــه، رقائــق بطاطــا، زبــدة الــكاكاو، 
جــوز الهنــد مجفــف ، دهــن جــوز الهنــد ، تــوت بــري مطبــوخ ، ســرطان 
ــة ،  ــا ،كب ــق بطاط ــة ، رقائ ــدة محفوق ــان( ، قش ــدة)منتجات الب ــر ، قش النه
ــالكل ، دهــون  ــح ل ــن ، تمــور ، بيــض صال فواكــه مغطــا بســكر ، خثــارة اللب
صالحــة لــالكل، بيــض،  بيــض مســحوق ، خميــرة الحليــب الغــراض الطهــو 
ــماك  ــن االس ــدة م ــة مع ــات غذائي ــه( ، منتج ــة )فيلي ــمك طري ــرائح س ، ش
، دقيــق ســمك لالســتهالك البشــري ، ســمك محفــوظ ، ســمك مملــح 
ــمك ،  ــن الس ــدة م ــة مع ــات غذائي ــا ، منتج ــق بطاط ــب ، رقائ ــمك معل ، س
ــب  فواكــه مثلجــة ، فواكــه مجمــدة ، رقائــق فواكــه ، هالم)جلي(الفواكــه، ل
فواكــه ، ســلطة فواكــه ، فواكــه مطبوخــة ، اطعــام خفيفــة اساســها الفواكــه 
، فواكــه معلبــة ، ثــوم محفــوظ ، جيالتين)هــالم( للطعــام ، خيــار مخلــل 
، مربــى زنجبيــل ، ســمك فســيخ ، حمــص )عجينــة الحمــص( ، مربيــات ، 
جلــي )هــالل( للطعام،عصيــر خضــروات للطبيــخ ، كفير)مشــروب مــن اللبــن( ، 
كفير)مشــروب مــن اللبــن( ، كوميس)مشــروب مــن اللبــن( ، كوميس)مشــروب 
مــن اللبــن( ، عــدس محفــوظ ، لحــم الكبــد ، ســمن نباتــي  ، مربــى فواكــه ، 
لحــوم ، خالصــات لحــم ، لحــم محفــوظ  ، لحــم معلــب ، حليــب ، لبــن البومينــي 
ــب ،  ــات حلي ــا ، منتج ــائد فيه ــب و الس ــون الحلي ــب )يك ــروبات الحلي ، مش
ــدة  مخفــوق الحليــب ، فطــر محفــوظ ، بنــدق محضــر ، زيتــون محفــوظ ، زب
فــول الســوداني ، فــول ســوداني معالــج ، بازيــالء محفوظــة ، مخلــالت ، 
قريــدس )غيــر حــي( ، بروتيــن لالســتهالك البشــري ، زبيــب ، ســلطة فواكــه 
، ســلطة خضــراوات  ، ســردين ، مخلــل ملفــوف ، جمبــري غيــر حــي ، اطعمــة 
خفيفــة اساســها الفواكــه ، مســتحضرات العــداد الشــوربة ، مســتحضرات 
ــب  ــام ، حلي ــوظ للطع ــا محف ــول الصوي ــوربات ، ف ــراوات ، ش ــوربة الخض ش
الصويــا ، طحينيــة )عجينــة بــذور السمســم( ، عصيــر بنــدورة للطبيــخ ، 
معجــون بنــدورة ، ســمك تونــا ، خضــراوات مجففــة ، لبــن مخيــض ، قشــدة 

ــادي(. ــن رائب)زب ــة ، لب مخفوق

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 :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31
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Trademark No.:38199 العالمة التجارية رقم :  38199

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: Pal-ray diagnostic radiology company بإسم :  شركة بال راي لالشعة التشخيصية

Applicant Address :nablus city        العنوان :  نابلس

Applicant for Correspondence:  jenin - hifa street عنوان التبليغ  : جنين- شارع حيفا - 0569200021 فلسطين

Goods/Services:
Beds specially made for medical purposes/furniture es-
pecially made for medical purposes/ultraviolet ray lamps 
for medical purposes/x-rays apparatus for medical pur-
poses/x-rays photographs for medical purposes/x-rays 
tubes for medical purposes/x-rays (apparatus and installa-
tions for the production of -)for medical purposes/x-rays 
(protectione devices against-)for medical purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اســرة وختصــة المصنوعــة لغايــات طبيــة/ اثــات مصنــوع خصيصــا لغايــات 
طبية/مصابيــح االشــعة فــوق البنفســجية لغايــات طبية/اجهــزة اشــعة 
اكــس لغايــات طبية/صــور اشــعة اكــس لغايــات طبية/انابيــب اشــعة اكــس 
لغايــات طبية/اجهــزة ومعــدات النتــاج اشــعة اكــس لغايــات طبية/اجهــزة 

واقيــة مــن اشــعة اكــس لغايــات طبيــة.

( 153 )

 

Date :01/06/2020 التاريخ : 2020/06/01

Trademark No.:38206 العالمة التجارية رقم :  38206

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: The Kuwaiti Danish Dairy Co., KCSC  )بإسم :  شركة اآللبان الكويتية الدانماركية )ش.م.ك.م

Applicant Address :P.O.Box 835, Safat 13009, Kuwait العنوان :  ص.ب. 835 ، الصفاة 13009 ، الكويت  

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة  الســاغو،  التابيــوكا،  األرز،  الســكر،  الــكاكاو،  الشــاي،  القهــوة، 
االصطناعيــة؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب، الخبــز، 
الخميــرة،  الدبــس؛  العســل،  المثلجات؛الســكر،  الحلويــات،  و  المعجنــات 
مســحوق الخبيــز؛ الملــح، الخــردل؛ الخــل، الصلصات)توابــل(؛ البهــارات؛ الثلج 
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Trademark No.:38208 العالمة التجارية رقم :  38208
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Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Pal Wonderful Land For Entertainment 
Games 

بإسم :  شركة بال وندرفل الند لألعاب الترفيهية 

Applicant Address :Ramallah Albireh   Palestine 
Commercial Mall    

العنوان :  رام الله البيرة  مول فلسطين التجاري      

Applicant for Correspondence:  Nazmi Abu Maizer 
office / Ramallah Alnozeha St No 28 JAWAL 
0599964298

عنــوان التبليــغ  : مكتــب المحامــي نظمــي أبــو ميــزر / رام اللــه شــارع 
النزهــة رقــم 28 جــوال 0599964298  

فلسطين

Goods/Services:
Education  providing of training  entertainment  sport-
ing and cultural activities

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية

( 155 )

 

Date :01/06/2020 التاريخ : 2020/06/01 

Trademark No.:38209 العالمة التجارية رقم :  38209

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: .Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications Corp., Ltd 

بإســم :  ريالمــي شــونغكينغ موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــورب.، 
ليمتد. 

Applicant Address :No.178 Yulong Avenue, 
Yufengshan, Yubei District, Chongqing, China

يوبيــي  يوفينغشــان،  افينيــو،  يولونــغ   178 نمبــر.    : العنــوان 
الصيــن   شــونغكينغ،  ديســتريكت، 

Applicant for Correspondence:  PO Box 21/ Tammun - 
State of Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
فلسطين

Goods/Services:
Materials for electricity mains [wires, cables]; tele-
phone wires; optical fibres for the transmission of 
sounds and images; adapter cables for headphones; 
USB cables for mobile phones; USB cables; wireless 
chargers for smartphones; battery chargers for mobile 
phones; battery chargers for tablet computers; bat-
tery chargers for laptop computers; batteries, electric; 
charging appliances for rechargeable equipment; bat-
teries for mobile phones; USB chargers; wireless char-
gers; mobile power (rechargeable battery)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــالت[؛ أســالك  ــي ]أســالك وكاب ــار الكهربائ ــواد للمصــادر الرئيســية للتي م
محولــة  كابــالت  والصــور؛    األصــوات  لنقــل  بصريــة  أليــاف  الهاتــف؛ 
لســماعات الــرأس؛  كابــالت يــو اس بــي للهواتــف النقالــة؛ كابــالت يــو اس 
ــات للهواتــف  ــة؛ شــواحن البطاري ــي؛ شــواحن الســلكية للهواتــف الذكي ب
البطاريــات   ؛ شــواحن  اللوحــي  للكمبيوتــر  البطاريــات  النقالــة؛ شــواحن 
للكمبيوتــر المحمــول؛ بطاريــات، كهربائيــة؛  أجهــزة الشــحن للمعــدات 
القابلــة للشــحن؛ بطاريــات للهواتــف المحمولــة؛ شــواحن يــو اس بــي؛ 

شــواحن ال ســلكية؛ طاقــة متنقلــة ) بطاريــة قابلــة للشــحن(
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Date :01/06/2020 التاريخ : 2020/06/01 

Trademark No.:38210 العالمة التجارية رقم :  38210

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: ZAID  OSAMA   ABDULMAJEED   
IBRAHIM   

بإسم :  زيد اسامه عبد المجيد ابراهيم  

Applicant Address :Nablus. North Mountain / Baker 
Street / Ghazal Building 2 Phone: 0595641177   

العنــوان :  نابلــس . الجبــل الشــمالي /   شــارع بيكــر / عمــارة غــزل 2     
هاتــف : 0595641177     

Applicant for Correspondence:  Nablus. North 
Mountain / Baker Street / Ghazal Building 2 Phone: 
0595641177

عنــوان التبليــغ  : نابلــس . الجبــل الشــمالي /   شــارع بيكــر / عمــارة 
غــزل 2     هاتــف : 0595641177 

فلسطين

Goods/Services:
Clothing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس

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

( 157 )

 

Date :02/06/2020 التاريخ : 2020/06/02

Trademark No.:38211 العالمة التجارية رقم :  38211

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

Trademark No.:38212 العالمة التجارية رقم :  38212

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: British American Tobacco (Brands) 
Limited 

بإسم :  بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتد 

Applicant Address :Globe House, 4 Temple Place, 
London WC2R 2PG, United Kingdom

ــي2ار  ــو س ــدن دبلي ــس، لن ــل بلي ــاوس، 4 تمب ــوب ه ــوان :  غل العن
ــدة   ــة المتح ــي، المملك ــي ج 2ب

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:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purpos-
es); cigars; cigarillos; lighters; matches; smokers’ ar-
ticles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held ma-
chines for injecting tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; cartridges for electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the pur-
pose of being heated; devices and parts for devices for 
heating tobacco; tobacco substitutes for the purpose of 
inhalation; cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarette cases; cigarette boxes; snus with tobacco; 
snuff with tobacco; snus without tobacco; snuff with-
out tobacco; tobacco free oral nicotine pouches (not for 
medical use); oral vaporizers for smoking purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــغ )ليســت  ــغ، بدائــل التب ــغ النيــئ او المصنــع، منتجــات التب الســجائر، التب
ــوازم  الغــراض طبيــة(، الســيغار، الســجائر الصغيــرة، الوالعــات، الكبريــت، ل
ــزة  ــجائر، أجه ــات الس ــجائر، مصفي ــب الس ــجائر، انابي ــن، ورق الس المدخني
الجيــب للــف الســجائر، االت تحمــل باليــد لحقــن التبــغ داخــل االنابيــب 
الورقيــة، الســجائر االلكترونيــة، خراطيــش للســجائر االلكترونيــة، الســوائل 
ــراض التســخين، ادوات واجــزاء  ــغ الغ ــة، منتجــات التب للســجائر االلكتروني
الجهــزة تســخين التبــغ، بدائــل التبــغ الغــراض االستنشــاق، الســجائر 
التــي تحتــوي علــى بدائــل التبــغ، علــب الســجائر، صناديــق الســجائر، 
ســنوس يحتــوي علــى التبــغ، ســعوط يحتــوي علــى التبــغ، ســنوس بــدون 
تبــغ، ســعوط بــدون تبــغ، اكيــاس نيكوتيــن تؤخــذ بالفــم خاليــة مــن التبــغ 

ــن.  ــراض التدخي ــن طــرق الفــم الغ ــة(، مبخــرات ع ــراض طبي )ليســت الغ

( 159 )

 

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

Trademark No.:38214 العالمة التجارية رقم :  38214

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Qingdao Haishang Zhicai 
Management Consulting Co., Ltd. 

بإســم :  كينغــداو هايشــانغ زهيــكاي مانجمنــت كونســلتينغ كــو.، 
لميتــد. 

Applicant Address :Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, 
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, China

العنــوان :  هايــر اندســتريال بــارك، رقــم 1 هايــر رود، الوشــان 
دســتركت، كينغــداو ســيتي، شــاندونغ بروفانــس، الصيــن  
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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:
 Blenders, electric, for household purposes; Kitchen machines,
 electric; Fruit presses, electric, for household purposes;
 Dishwashers; Soybean milk machine for household purposes;
 Washing machines ]laundry[; dry cleaning machine; Wringing
 machines for laundry; Disintegrators; industrial robots;
 Compressors for refrigerators; garbage disposal units;
 Machines and apparatus for cleaning , electric; Machines and
 .apparatus for carpet shampooing, electric; Vacuum cleaners

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخالطــات الكهربائيــة الغــراض منزليــة، ماكنــات المطبــخ الكهربائيــة، 
مكابــس الفاكهــة الكهربائيــة الغــراض منزليــة، الجاليــات، ماكنــات حليــب 
فــول الصويــا الغــراض منزليــة، الغســاالت )للغســيل(، النشــافات، ماكنــات 
الفــرك للغســيل، االت الطحــن، الروبوتــات الصناعيــة، الضواغــط للثالجــات، 
وحــدات التخلــص مــن القمامــة، االت وماكنــات التنظيــف الكهربائيــة، االت 

وماكنــات غســل الســجاد بالشــامبو الكهربائيــة، المكانــس الكهربائيــة. 
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Date :02/06/2020 التاريخ : 2020/06/02

Trademark No.:38215 العالمة التجارية رقم :  38215

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Qingdao Haishang Zhicai 
Management Consulting Co., Ltd. 

بإســم :  كينغــداو هايشــانغ زهيــكاي مانجمنــت كونســلتينغ كــو.، 
لميتــد. 

Applicant Address :Haier Industrial Park, No.1 Haier 
Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong 
Province, China

العنــوان :  هايــر اندســتريال بــارك، رقــم 1 هايــر رود، الوشــان 
دســتركت، كينغــداو ســيتي، شــاندونغ بروفانــس، الصيــن  

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:
Notebook computers; Computers; Computer peripher-
al devices; Computer software, recorded; Navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; Video 
telephones; Navigational instruments; humanoid robots 
with artificial intelligence; Television apparatus; Re-
mote control apparatus; Plugs, sockets and other con-
tacts [electric connections]; Video screens; Locks, elec-
tric; Batteries, electric; Chargers for electric batteries. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة الحاســوب المحمولــة، الحواســيب، أجهــزة الحاســوب وتوابعهــا، 
أنظمــة الحاســوب المســجلة، أجهــزة المالحــة للمركبــات )اجهــزة الحاســوب 
الخاصــة بالمركبــات(، هواتــف الفيديــو، ادوات المالحــة، روبوتــات علــى 
ــن بعــد،  ــاز، أجهــزة التحكــم ع ــي، اجهــزة التلف ــذكاء صناع شــكل البشــر ب
المقابــس وغمدهــا وجهــات اتصــال اخــرى )وصــالت كهربائيــة(، شاشــات 
الفيديــو، االقفــال الكهربائيــة، البطاريــات الكهربائيــة، شــواحن للبطاريــات 

ــة.  الكهربائي
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Date :02/06/2020 التاريخ : 2020/06/02
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Trademark No.:38216 العالمة التجارية رقم :  38216

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Qingdao Haishang Zhicai 
Management Consulting Co., Ltd. 

بإســم :  كينغــداو هايشــانغ زهيــكاي مانجمنــت كونســلتينغ كــو.، 
لميتــد. 

Applicant Address :Haier Industrial Park, No.1 Haier 
Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong 
Province, China

العنــوان :  هايــر اندســتريال بــارك، رقــم 1 هايــر رود، الوشــان 
دســتركت، كينغــداو ســيتي، شــاندونغ بروفانــس، الصيــن  

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:
Microwave ovens [cooking apparatus]; Gas burners; 
Cooking apparatus and installations; Cooking utensils, 
electric; Refrigerators; Freezers; Extractor hoods for 
kitchens; Air cooling apparatus; Air conditioning instal-
lations; Air purifying apparatus and machines; Heating 
apparatus, electric; Toilets [water-closets]; Bath instal-
lations; Heaters for baths; Water purifying apparatus 
and machines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
افــران المايكرويــف )اجهــزة الطبــخ(، مواقــد الغــاز، اجهــزة ومعــدات الطبــخ، 
اوانــي الطبــخ الكهربائيــة، الثالجــات، الفريــزرات، شــفاطات للمطابــخ، اجهزة 
التبريــد، معــدات التكييــف، اجهــزة وماكنــات تنقيــة الهــواء، اجهــزة 
الحمــام،  معــدات  الميــاه(،  )خزانــات  المراحيــض  الكهربائيــة،  التدفئــة 

ــاه.  ــم المي ــات تعقي ــزة وماكن ــات، اجه ــخانات الحمام س
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Date :02/06/2020 التاريخ : 2020/06/02

Trademark No.:38217 العالمة التجارية رقم :  38217

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: mohammad bassam mohammad 
aljiawi

بإسم :  محمد بسام محمد الجياوي

Applicant Address :hebron idna       العنوان :  الخليل اذنا بجانب مسجد الراس

Applicant for Correspondence:  hebron idna عنوان التبليغ  : الخليل اذنا بجانب مسجد الراس
فلسطين

Goods/Services:
coal

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفحم

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :03/06/2020 التاريخ : 2020/06/03

Trademark No.:38220 العالمة التجارية رقم :  38220

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Marg Ibn Amrs Company for Trade 
and Industry

بإسم :  شركة مطاحن مرج ابن عامر للتجارة والصناعة 

Applicant Address :jenin- industrial        العنوان :  جنين - المنطقة الصناعية

Applicant for Correspondence:  jenin-abu baker street- 
next to the investment bank

عنــوان التبليــغ  : جنيــن - بجانــب بنــك االســتثمار - عمــارة زهيــر 
ــث 568386964 ــق الثال ــبري - الطاب كس

Goods/Services:
Animal fattening preparations , wheat , fodder , barley

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات لتسمين الحيوان ، شعير ، قمح ، علف 

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 :03/06/2020 التاريخ : 2020/06/03

Trademark No.:38221 العالمة التجارية رقم :  38221

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: HAMZA ZOUHER  JASER   ASAD  بإسم :  حمزة زهير جاسر أسعد

Applicant Address : Nablus  Askar The entrance to the 
new Askar camp / Alawneh Building   

العنوان :  نابلس مدخل مخيم عسكر الجديد عمارة عالونة     

Applicant for Correspondence:   Nablus  Askar The 
entrance to the new Askar camp / Alawneh Building

عنــوان التبليــغ  : نابلــس مدخــل مخيــم عســكر الجديــد عمــارة 
عالونــة فلســطين

Goods/Services:
 Meat, fish, poultry and game  meat extracts  preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables  jellies, jams, 
compotes  eggs, milk and milk products  edible oils and 
fats Everything mentioned in class 29

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه 
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هــالم    جيلــي    ومربيــات وفواكــه 
مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون 

الصالحــة لــأكل   وكل مــا ذكــر فــي الصنــف 29
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Date :03/06/2020 التاريخ : 2020/06/03

Trademark No.:38222 العالمة التجارية رقم :  38222

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Churros & Lokma  Restaurant 
services 

بإسم :  شركة تشوروز اند لقمة لخدمات المطاعم 

Applicant Address :Ramallah _ Rukab Street العنوان :  رام الله  - شارع ركب - مقابل معرض جوال  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services for the provision of food and drink (catering 
and restaurants) 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات )المطاعم وتقديم الطعام ( 
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Date :03/06/2020 التاريخ : 2020/06/03

Trademark No.:38223 العالمة التجارية رقم :  38223

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Deem Company for Collective 
Development Servicecs 

بإسم :  شركة ديم للخدمات المتكاملة لتطوير االعمال 

Applicant Address :Ramallah Old Sity-Orthodox 
Church Building-3rdfoor

العنــوان :  رام اللــه التحتــا البلــدة القديمــة عمــارة ديــر الــروم 
ط.3   االرثوذكــس 

Applicant for Correspondence:  Adv Salim Saad 
Ramallah, Clock Tower Roundabout, Clock Tower 
Complex, 5th Mobile 0599118736 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي ســليم ســعد رام اللــه دوار الســاعة 
 0599118736 الســاعة ط5 جــوال  بــرج  مجمــع 

فلسطين
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Goods/Services:
Clothin.footwear headgear Everything mentioned in 
class 25 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم واغطية الراس   وكل ما ذكر في الصنف 25 

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

( 167 )

 

Date :03/06/2020 التاريخ : 2020/06/03

Trademark No.:38224 العالمة التجارية رقم :  38224

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Rana Ahmad Ali Madiah بإسم :  رانا احمد علي مضية

Applicant Address :Hebron shareef maountain        العنوان :  الخليل جبل الشريف

Applicant for Correspondence:   Hebron 599366645 عنوان التبليغ  : الخليل دوار المنارة عمارة المنارة 0599366645

Goods/Services:
WOMEN WEDDING CLOTHE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبس ستاتية لالفراح

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

( 168 )

 

Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38226 العالمة التجارية رقم :  38226

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Johnson & Johnson بإسم :  جونسون اند جونسون 

Applicant Address :One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, NJ, USA 08933                   

ــويك، ان  ــو برنس ــالزا، ني ــون ب ــد جونس ــون ان ــوان :  ون جونس العن
ــدة 08933                      ــات المتح ــه، الوالي جي

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 for the treatment of onco-
logical diseases and disorders. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدالنية لعالج امراض واضطرابات االورام. 
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Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38229 العالمة التجارية رقم :  38229

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Inash Al Usra Society  بإسم :   جمعية انعاش االسرة

Applicant Address :Al Bireh, Old City , Samiha Khalil 
St    

العنوان :  البيرة شارع سميحة خليل     

Applicant for Correspondence:  Al Bireh, Old City , 
Samiha Khalil St 

عنوان التبليغ  : البيرة شارع سميحة خليل 
فلسطين

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear  Everything mentioned in 
class 25 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس وكل ما ذكر في الصنف 25

( 170 )

 

Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38232 العالمة التجارية رقم :  38232

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: VALENTINO SPA   .بإسم :  فالينتينو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Turati 16/18, Milan, Italy العنوان :  فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا  

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:
Cosmetics, including night and day creams; preparations 
for cleaning and care of the face and body, bubble  bath; 
shaving foam, aftershave; make-up foundation; nail 
polish; body deodorants for men and women;  hand and 
body soap; shampoos and hair rinses; hair spray; denti-
frices; fragrances, namely perfume, eau de  Cologne, and 
essential oils for personal use for men and women 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــتحضرات  ــار؛ مس ــل والنه ــات اللي ــا كريم ــا فيه ــل بم ــتحضرات تجمي مس
ــا  ــة، م ــوة الحالق ــات؛ رغ ــام الفقاع ــه والجســم، حم ــة الوج ــف ولعناي لتنظي
بعــد الحالقــة؛ مكيــاج االســاس؛ ملمــع اظافــر؛ مزيــالت روائــح  الجســم للرجــال 
والنســاء؛ صابــون اليديــن والجســم؛ شــامبو وغســول الشــعر؛ رذاذ )ســبراي( 
ــا  ــاء الكولوني ــور، م ــص العط ــة باالخ ــح طيب ــنان؛ روائ ــات اس ــعر؛ منظف للش

ــوت االســاس لالســتخدام  الشــخصي للرجــال والنســاء  وزي

( 171 )

 

Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38233 العالمة التجارية رقم :  38233

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: VALENTINO SPA   .بإسم :  فالينتينو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Turati 16/18, Milan, Italy العنوان :  فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا  

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:
Optical apparatus and instruments, optical lenses, mag-
nifying  glasses, monocles, binoculars, opera glasses, 
 goggles for sports, goggles for skiing, contact lenses, 
cases for contact lenses, spectacles, sunglasses, pince-
nez;  pince-nez mountings, cases for spectacles and sun-
glasses, cases for pince-nez, chains for spectacles and 
 sunglasses, frames  for spectacles and sunglasses, eye-
glass cords; telephone receivers, telephone apparatus, 
 video telephones, mobile phones, antennas for mobile 
phones, batteries for mobile phones, chargers for mo-
bile  phones, cases for mobile phones,  mobile phone 
straps, microphones for mobile phones,  loudspeakers 
for  mobile phones, earphones for mobile phones,  hand-
free kits for mobile phones; apparatus and instruments  
 for recording, transmission or reproduction of sounds 
or images, magnetic data carriers, recording discs, 
sound   recording discs, sound recording carriers, radi-
os, television apparatus, recorded video discs, recorded 
video  tapes, video recorders, games conceived for use 
with television receivers; compact discs, compact disc 
players,  compact disc portable music players, portable 
music players, cases for portable  music players; video 
cassettes,  DVD players, DVD recorders; photographic 
and cinematographic apparatus and instruments, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نظــارات  مكبــرة،  نظــارات  بصريــة،  عدســات  بصريــة،  وأدوات  أجهــزة 
أحاديــة، مناظيــر، نظــارات أوبــرا، نظــارات رياضيــة، نظــارات تزلــج، عدســات 
نظــارات  نظــارات  شمســية،  نظــارات،  الصقــة،  عدســات  علــب  الصقــة، 
انفيــة؛ حوامــل نظــارات انفيــة، علــب النظــارات والنظــارات الشمســية، 
الشمســية،  والنظــارات  النظــارات  وسالســل  األنفيــة،  النظــارات  علــب 
ــتقبالت  ــارات؛ مس ــالك النظ ــارات والنظــارات الشمســية،  أس ــارات النظ إط
المحمولــة،  الهواتــف  الفيديــو،  هواتــف  الهاتــف،  أجهــزة  الهاتــف، 
ــواحن  ــة، ش ــف المحمول ــات للهوات ــة، بطاري ــف المحمول ــات للهوات هوائي
للهواتــف المحمولــة، حافظــات  للهواتــف المحمولــة، أشــرطة للهواتــف 
ــف  ــرات صــوت للهوات ــة، مكب ــف المحمول ــات للهوات ــة، ميكروفون المحمول
المحمولــة، ســماعات أذن للهواتــف المحمولــة، عــدة الــرد عالمكالمــات 
ــة؛ أجهــزة وأدوات لتســجيل أو نقــل أو نســخ  ــن بعــد للهواتــف  المحمول ع
ــجيل،  ــراص التس ــية، أق ــات المغناطيس ــل البيان ــور، نواق ــوات أو الص األص
أقــراص التســجيل الصوتــي، نواقــل التســجيل الصوتــي، أجهــزة الراديــو، 
اجهــزة  التلفزيــون، أقــراص الفيديــو المســجلة، اشــرطة الفيديــو المســجلة، 
مســجالت الفيديــو، األلعــاب المصنوعــة لالســتخدام مــع أجهــزة اســتقبال 
ــغالت  ــة،  مش ــراص المدمج ــغالت األق ــة، مش ــراص المدمج ــون؛ األق التلفزي
ــة،  ــج، مشــغالت الموســيقى المحمول ــة للقــرص المدم الموســيقى المحمول
علــب مشــغالت الموســيقى المحمولــة؛ أشــرطة الفيديــو، مشــغالت اقــراص 
الفيديــو الرقميــة، مســجالت اقــراص الفيديــو  الرقميــة؛ أجهــزة وأدوات 
التصويــر الفوتوغرافــي والســينمائي، كاميــرات التلفزيــون، الكاميــرات 
الرقميــة، كاميــرات الفيديــو؛ اجهــزة للتســجيل ومعالجــة البيانــات ومعــدات 
الكمبيوتــر، برامــج الكمبيوتــر  المســجلة، برامــج الكمبيوتــر القابلــة للتنزيــل، 

ــر،    ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــة، لوح ــراص المرن ــر، األق ــزة الكمبيوت أجه



121 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

television  cameras, digital cameras, video cameras; ap-
paratus for recording, data processing and computer 
equipment,  recorded computer software, downloadable 
computer programs, computers, floppy disks, computer 
 keyboards, compact discs, computer peripheral devic-
es, magnetic cards, monitors, optical discs, notebook 
 computers (notebook) , mouse pads, computer game 
programs;  chronographs, electronic agendas; protective 
 helmets; covers for portable  multimedia players; covers 
for mobile phones; covers for DVDs; covers for CDs; 
 covers for  computer cables; covers for audio reproduc-
tion devices; covers for palmtops; covers for electronic  
 agendas; covers for photographic cameras and covers for 
film cameras

األقــراص المدمجــة، أجهــزة الكمبيوتــر الطرفيــة، البطاقــات الممغنطــة، 
ــر  ــة )الكمبيوت ــر المحمول ــة، أجهــزة الكمبيوت ــراص  الضوئي الشاشــات، األق
المحمــول(، مســند فــأرة الحاســوب، برامــج ألعــاب الكمبيوتــر؛ الكرونوغرافــات 
]موقتــات مســجلة[ ]ســاعات[، وجــداول األعمــال اإللكترونيــة؛ الخــوذات 
أغطيــة  المحمولــة؛  المتعــددة  الوســائط  لمشــغالت  أغطيــة   الواقيــة؛ 
ــو الرقميــة؛ أغطيــة األقــراص  ــة؛ أغطيــة أقــراص الفيدي للهواتــف المحمول
المدمجــة؛ أغطيــة كابــالت الكمبيوتــر؛ أغطيــة أجهــزة إعــادة إنتــاج  الصــوت؛ 
أغطيــة لســطح المكتــب؛ أغطيــة جــداول األعمــال اإللكترونيــة؛ أغطيــة 

ــالم ــرات األف ــة كامي ــر وأغطي ــرات التصوي كامي

( 172 )

 

Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38234 العالمة التجارية رقم :  38234

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: VALENTINO SPA   .بإسم :  فالينتينو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Turati 16/18, Milan, Italy العنوان :  فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا  

                                     

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 :

Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith; precious stones and their 
 imitations; jewelry cases; boxes of precious metal; 
jewelry and imitation of jewelry; earrings; bracelets; 
 trinkets; brooches; tie clips; pins; necklaces; rings; cuff 
links; key rings; shoe  ornaments of precious metal; 
 clocks and watches; chronometers;  alarm clocks; wrist 
watches; table clocks; pocket watches; cases for  watch-
es; watch chains; watch bands and straps 

مــن  المصنوعــة  والبضائــع  منهــا  خليــط  وكل  النفيســة  المعــادن 
الكريمــة  واالحجــار  الكريمــة  االحجــار  بهــا؛  المطليــة  أو  المعــادن  تلــك 
ــرات  ــة؛ المجوه ــادن نفيس ــن مع ــق م ــرات؛ صنادي ــب المجوه ــدة؛ عل المقل
 والمجوهــرات المقلــدة؛ أقــراط؛ أســاور؛ حلــي صغيــرة؛ دبابيــس للزينــة؛ 
مشــابك ربطــات العنــق؛ دبابيــس؛ قالئــد؛ خواتــم؛ زمامــات )مرابــط( أكمــام؛ 
حلفــات للمفاتيــح؛ حلــي أحذيــة مــن معــادن نفيســة؛  ســاعات الحائــط 
وســاعات الجيــب واليــد؛ كرونومتــرات )موقتــات دقيقــة(؛ ســاعات منبهــة؛ 
ســاعات اليــد؛ ســاعات الطاولــة؛ ســاعات الجيــب؛ علــب للســاعات؛ سالســل 

للســاعات؛ ســيور وســوار  للســاعات 
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Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38235 العالمة التجارية رقم :  38235

Class: 18 في الصنف :   18

Applicant Name: VALENTINO SPA   .بإسم :  فالينتينو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Turati 16/18, Milan, Italy العنوان :  فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا  

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:
Leather and imitations of leather; purses; school book 
bags, school satchels; card wallets; traveling trunks; 
 travelling bags; backpacks; wallets; grocery tote bags; 
attache cases; beach bags; handbags; travel baggage; 
 Handbag frames; purses; document cases; cases made 
of leather; beauty cases sold empty; key-cases of  leath-
er  and skins; travel garment covers; sport bags; hat 
boxes of  leather;  straps (leather shoulder -); straps 
  (Leather-); fur; raw skins; dog collars; clothing for pets; 
umbrellas; walking sticks; walking staffs; whips,  har-
ness and saddlery; harness fittings 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب  ــب مدرســية؛ حقائ ــب كت ــن؛ حقائ ــة وتقليدهــا؛ جزادي ــود المدبوغ الجل
ســفر؛  حقائــب  ســفرية؛  ثيــاب  بطاقــات؛ صناديــق  محافــظ  مدرســية؛ 
صغيــرة؛  حقائــب  حقائــب  البقالــة؛  أكيــاس  محافــظ؛  ظهــر؛  حقائــب 
للشــاطئ؛ حقائــب يــد؛ أمتعــة الســفر؛ هيــاكل حقائــب اليــد؛ جزاديــن؛ 
حقائــب مســتندات؛ حقائــب مــن الجلــد؛ حقائــب تجميــل تبــاع فارغــة؛ علــب 
ــد؛ اغطيــة مالبــس  الســفر؛ حقائــب رياضييــن؛ صناديــق  مفاتيــح مــن الجل
ــود خــام؛  ــرو؛ جل ــة؛ ف ــة؛ ســيور جلدي ــة للقبعــات؛ ســيور كتــف جلدي جلدي
ياقــات للــكالب؛ مالبــس للحيوانــات االليفــة؛ مظــالت؛ عصــي مشــي؛ عصــي 

ــات  ــم الحيوان ــوازم الطق ــروج؛ ل ــات والس ــم الحيوان ــياط واطق ــي؛  س مش
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Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38236 العالمة التجارية رقم :  38236

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: VALENTINO SPA   .بإسم :  فالينتينو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Turati 16/18, Milan, Italy العنوان :  فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا  

                                     

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:
Clothing; Coveralls; Underwear; Jumpers; Shirts; 
Sweaters; Suits, Ready made clothing; Articles of knit-
wear;  Coats; Skirts; Petticoats; Pullover; Topcoats; 
Jackets; Quilted jackets; Ski jackets; Ski  trousers; Par-
kas;  Leather clothing; T-shirts; Chemisettes; Trousers; 
outer clothing; Dressing gowns; Tights; Gilets; Jerseys; 
 Pajamas (am.); Robes; Brassieres; Vest tops; Bustiers; 
Briefs; Children&apos;s wear; Layettes; Swimming 
caps;  Swimming costumes;  Clothing for gymnastic; 
Rainproof clothing; Mackintoshes;  Masquerade cos-
tumes;  Footwear; Slippers; Bath sandals; Boots;  boots 
for sports; Riding shoes; Galoshes; Shoes; Beach shoes;  
 Sandals; Training shoes; Gymnastic shoes; Overshoes; 
Headgear; Hats; Berets; Visors; Socks; stocking  sus-
penders; Stockings; Garters; Gloves; Shawls; Neckties; 
bow ties; Scarves and foulards, Veils; Bandanas;  Furs  
(clothing); Stoles of fur; Waist belts; Wedding dresses 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس؛ المــآزر؛ مالبــس داخليــة؛ جرزايــة؛ قمصــان؛ ســترات؛ بــذالت؛ 
مالبــس جاهــزة؛ مصنوعــات مالبــس محبوكــة؛ معاطــف؛ تنانيــر؛ تنانيــر 
تحتيــة؛ كنــزات صوفيــة؛ معاطــف خفيفــة؛ جاكيتــات؛  جاكيتــات مبطنــة؛ 
بناطيــل تزلــج؛ جاكيتــات مقلنســة؛ مالبــس جلديــة؛  جاكيتــات تزلــج؛ 
قمصــان نصــف كــم؛ قمصــان داخليــة؛ بالطيــن؛ مالبــس خارجيــة؛ عبــاءات؛ 
اثــواب ضيقــة؛ جاكيتــات مبطنــة  بــدون اكمــام؛ قمصــان صوفيــة؛ بيجامــات؛ 
أرواب؛ مشــدات للصــدر؛ صــدارات؛ مشــدات؛ ســراويل داخليــة؛ مالبــس 
اطفــال؛ مالبــس للمواليــد؛ قبعــات ســباحة؛ أزيــاء الســباحة؛ مالبــس للرياضــة 
 البدنيــة؛ مالبــس ضــد المطــر؛ معاطــف ضــد المطــر؛ مالبــس للحفــالت 
التنكريــة؛ لبــاس القــدم؛ شباشــب؛ صنــادل اســتحمام؛ احذيــة؛ احذيــة 
ــة  ــة؛ احذي ــي؛  احذي ــي خارج ــذاء مطات ــل؛ ح ــوب الخي ــة رك ــة؛ أحذي للرياض
واقيــات  البدنيــة؛  الرياضــة  احذيــة  تدريــب؛  احذيــة  شــاطئ؛ صنــادل؛ 
ــطحة(؛  ــتديرة مس ــات مس ــه )قبع ــات؛ بيري ــرأس؛ قبع ــة ال ــة؛ اغطي لالحذي
اربطــة  طويلــة؛  جــوارب  للجــوارب  الطويلــة؛  حمــاالت  جــوارب؛  واقيــات؛ 
للجــوارب؛ قفــازات؛ شــاالت؛ ربطــات عنــق؛ ربطــة القــوس؛ لفاعــات واوشــحة؛ 
خمــار؛ بندانــات؛ فــرو )مالبــس(؛ شــاالت مــن الفــرو؛ أحزمــة الخصــر؛ فســاتين 

ــاف  الزف
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Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04 

Trademark No.:38237 العالمة التجارية رقم :  38237

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: VALENTINO SPA   .بإسم :  فالينتينو اس.بي.ايه

Applicant Address :Via Turati 16/18, Milan, Italy العنوان :  فيا توراتي 18/16, 20121 ميالن, ايطاليا  

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 admin-
istration; Office functions; Dissemination of  advertise-
ments; Dissemination of advertising matter; Rental of 
advertising space; Commercial and industrial  business 
management, Professional business consulting;  Mod-
elling for advertising or sales promotion; services  ren-
dered by a franchisor, namely assistance in the running 
or management of industrial or commercial  enterprises 
(services for third parties); provision of information re-
lating to organisation of fashion shows for  promotional 
purposes; providing an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services,  presentation of  goods 
on communications media, including online, for retail 
sales purposes; the bringing  together, for others, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النشــاط  وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وادارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات 
المكتبــي؛ نشــر االعالنــات؛ نشــر مــواد الدعايــة واالعــالن؛ تأجيــر المســاحات 
األعمــال  والصناعيــة،  استشــارات  التجاريــة  األعمــال  إدارة  االعالنيــة؛ 
ــات؛  ــج المبيع ــالن أو تروي ــة واالع ــاذج الدعاي ــداد نم ــات اع ــة؛ خدم المهني
الخدمــات التــي يقدمهــا صاحــب االمتيــاز باالخــص المســاعدة فــي تشــغيل 
أو إدارة المؤسســات الصناعيــة أو  التجاريــة )خدمــات ألطــراف ثالثــة(؛ توفيــر 
المعلومــات المتعلقــة بتنظيــم عــروض األزيــاء لأغــراض الترويجيــة؛ توفيــر 
ســوق عبــر اإلنترنــت لمشــتري وبائعــي الســلع والخدمــات، عــرض البضائــع 
علــى وســائط  االتصــاالت، بمــا فيهــا اإلنترنــت، ألغــراض مبيعــات التجزئــة؛ 
الجمــع، مــن أجــل اآلخريــن، لمجموعــة متنوعــة مــن الســلع )باســتثناء 
نقلهــا(، ممــا يتيــح للعمــالء عــرض هــذه الســلع وشــرائها بســهولة؛ يمكــن 
 تقديــم الخدمــات المذكــورة عبــر منافــذ البيــع بالتجزئــة أو مخــازن الجملــة أو 
كتالوجــات الطلبــات البريديــة أو عــن طريــق الوســائط اإللكترونيــة، بمــا فــي 

ــر المواقــع اإللكترونيــة؛  ذلــك عب
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of a  variety of goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently  view and purchase those goods; The 
aforesaid services may be provided via retail outlets, wholesale 
 warehouse, mail order catalogues or by means of electronic 
media, including via websites; Services relating to  e-commerce 
included in this class, including online retail sales via websites 
on which users can view, search and  buy goods of various kinds; 
retailing and wholesaling of cosmetics, spectacles, mobile tele-
phones, jewellery,  clocks and watches, bags, accessories of 
leather, clothing, footwear, haberdashery articles

الخدمــات المتعلقــة  بالتجــارة اإللكترونيــة المدرجــة فــي هــذه الفئــة، بمــا 
فــي ذلــك مبيعــات التجزئــة عبــر اإلنترنــت مــن خــالل مواقــع االنترنــت 
التــي يمكــن للمســتخدمين مــن خاللهــا عــرض الســلع المختلفــة وبحثهــا 
وشــرائها؛ تجــارة  الجملــة والتجزئــة لمســتحضرات التجميــل والنظــارات 
والهواتــف المحمولــة والمجوهــرات والســاعات والحقائــب واالكسســوارات 

ــة ــف خياط ــة ومســتلزمات كل ــس واالحذي ــد والمالب ــن الجل م

( 176 )

 

Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38239 العالمة التجارية رقم :  38239

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Emad Mohamad Saleh بإسم :  عماد محمد صالح

Applicant Address :Nazareth the eastern district, Street No. 66        66العنوان :  الناصرة  الحي الشرقي شارع رقم

Applicant for Correspondence:  Nablus - Sufyan Street 
- Antar Building0598648320 

عنوان التبليغ  : نابلس شارع سفيان  عمارة عنتر 0598648320 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pastries, confectionery, baklava, knafe and cakes المعجنات,الحلويات,البقالوة,الكنافة ,الكعك

( 177 )

 

Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38240 العالمة التجارية رقم :  38240
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Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Emad Mohamad Saleh بإسم :  عماد محمد صالح

Applicant Address :Nazareth the eastern district, Street No. 66        66العنوان :  الناصرة  الحي الشرقي شارع رقم

Applicant for Correspondence:  Nablus - Sufyan Street 
- Antar Building PO BOX 677 0598648320 

عنــوان التبليــغ  : نابلــس شــارع ســفيان  عمــارة عنتــر ص . ب 677 
0598648320  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Restaurants,Self-service restaurants,Snack-bars,Cater-
ing (Food and drink—), Canteens, Cafeterias, Cafes

المطاعم,مطاعــم الخدمــة الذاتيــة, مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة, 
التزويــد بالطعــام والشــراب, المطاعــم المؤقتــة أو المتنقلــة )الكانتينــات(, 

الكافتيريــات, المقاهــي

( 178 )

 

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07 

Trademark No.:38243 العالمة التجارية رقم :  38243

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: AL REEHYAH COOPERATIVE 
AGRICULTUREDEVELOPMENT SOCITY

بإسم :  جمعية الريحية التعاونية للتطوير الزراعي

Applicant Address :HEBRON ALTYHYA       العنوان :  الخليل الريحية مدخل البلد

Applicant for Correspondence:  HEBRON ALTYHYA عنوان التبليغ  : الخليل الريحية مدخل البلد فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

MILK AND MILK PRODUCTS AND VEGETABLES 
OIL

الحليب ومنتجات الحليب والزيوت النباتية

( 179 )

 

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38244 العالمة التجارية رقم :  38244

Class: 43 في الصنف :   43
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Applicant Name:  Pal Wonderful Land For 
Entertainment Games 

بإسم :  شركة بال وندرفل الند لألعاب الترفيهية 

Applicant Address :Ramallah Albireh  Palestine 
Commercial Mall    

العنوان :  رام الله البيرة  مول فلسطين التجاري      

Applicant for Correspondence:  Nazmi Abu Maizer 
Office/  Ramallah Alnozeha St No 28 jawwal: 
0599964298

عنــوان التبليــغ  : مكتــب المحامــي نظمــي أبــو ميــزر / رام اللــه شــارع 
النزهــة رقــم 28 جــوال 0599964298  

فلسطين

Goods/Services:
 Services for providing food and drink; temporary ac-
comodation

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

( 180 )

 

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38245 العالمة التجارية رقم :  38245

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Pal Wonderful Land For Entertainment Games  بإسم :  شركة بال وندرفل الند لألعاب الترفيهية

Applicant Address :Ramallah Albireh  Palestine 
Commercial Mall    

العنوان :  رام الله البيرة  مول فلسطين التجاري      

Applicant for Correspondence:  Nazmi Abu Maizer 
Office/  Ramallah Alnozeha St No 28 jawwal: 
0599964298

عنــوان التبليــغ  : مكتــب المحامــي نظمــي أبــو ميــزر / رام اللــه شــارع 
النزهــة رقــم 28 جــوال 0599964298  

فلسطين

Goods/Services:
Education  providing of Training  Entertainment  
Sporting and Cultural activities

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعيــم ، التهذيــب ، التدريــب ، الترفيــه ، األنشــطة الرياضيــة 

والثقافيــة 

( 181 )

 

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07 

Trademark No.:38246 العالمة التجارية رقم :  38246
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Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Pal Wonderful Land For Entertainment 
Games 

بإسم :  شركة بال وندرفل الند لألعاب الترفيهية 

Applicant Address :Ramallah Albireh  Palestine 
Commercial Mall    

العنوان :  رام الله البيرة  مول فلسطين التجاري      

Applicant for Correspondence:  Nazmi Abu Maizer 
Office/  Ramallah Alnozeha St No 28 jawwal: 
0599964298

عنــوان التبليــغ  : مكتــب المحامــي نظمــي أبــو ميــزر / رام اللــه شــارع 
النزهــة رقــم 28 جــوال 0599964298  

فلسطين

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

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

( 182 )

 

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38250 العالمة التجارية رقم :  38250

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: nour almesk group بإســم :  شــركة نــور المســك جــروب لالســتيراد والتســويق عاديــة 
عامــة

Applicant Address :Hebron – ALsalam st. behind arab 
bank   

العنوان :  الخليل -شارع السالم - خلف البنك العربي     

Applicant for Correspondence:  Hebron – ALsalam st. 
behind arab bank

عنوان التبليغ  : الخليل -شارع السالم - خلف البنك العربي 
فلسطين

Goods/Services:
Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النشــاط  وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات 

المكتبــي.
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Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38252 العالمة التجارية رقم :  38252
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Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Eisai R&amp;D Management Co., 
Ltd. 

بإسم :  إيساي ار اند دي مانجمنت كو.، ال تي دي 

Applicant Address :6-10, Koishikawa 4-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan

العنــوان :  6-10، كويشــيكاوا -4شــومي، بونكيو-كــو، طوكيــو 112-
8088، اليابــان  

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 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية 

( 184 )

 

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38253 العالمة التجارية رقم :  38253

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Tencent Holdings Limited  بإسم :  تينسنت هولدنغز ليمتد

Applicant Address :P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George Town, Grand 
Cayman CAYMAN ISLANDS

العنــوان :  ص.ب 3681 جــي تــي، ســنتوري يــارد، كريكيت ســكوير، 
هوتشــينز درايــف، جــورج تــاون، جرانــد كايمــان ، جــزر كايمان  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; assistance with purchas-
ing goods and services for others; retail services con-
nected to the sale of computer game software, video 
games, computer games, game programs, download-
able games, accessories for computer games and vid-
eo games, computer game and video game expansion 
packs, downloadable content for computer games and 
video games, downloadable in-game points and cur-
rency for computer games and video games; distrib-
utorship services in the field of computer game soft-
ware, video games, computer games, game programs, 
downloadable content for computer games and video 
games; retail of third-party pre-paid cards for the pur-
chase of multimedia content and downloadable content 
for computer games and video games; bill presentment 
services; administration, billing and reconciliation of 
accounts on behalf of others. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للبضائــع  والباعــة  للمشــترين  االنترنــت  عبــر  أســواق  توفيــر  خدمــات 
ــن؛  ــات لآلخري ــع والخدم ــراء البضائ ــي ش ــاعدة ف ــم المس ــات؛ تقدي والخدم
خدمــات البيــع بالتجزئــة المتعلقــة ببيــع برمجيــات ألعــاب الكمبيوتــر، العاب 
الفيديــو، ألعــاب الحاســوب، برامــج األلعــاب، ألعــاب للتحميــل، ملحقــات 
ألعــاب الكمبيوتــر وألعــاب الفيديــو، حــزم التوســعة أللعــاب الكمبيوتــر 
وألعــاب الفيديــو، محتــوى ألعــاب الكمبيوتــر وألعــاب الفيديــو القابــل 
للتنزيــل، النقــاط والعمــالت القابلــة للتنزيــل فــي ألعــاب الكمبيوتــر وألعــاب 
الفيديــو؛ خدمــات التوزيــع فــي مجــال برمجيــات ألعــاب الكمبيوتــر، العــاب 
الفيديــو، ألعــاب الحاســوب، برامــج األلعــاب، محتــوى ألعــاب الكمبيوتــر 
لبطاقــات  بالتجزئــة  البيــع  للتنزيــل؛ خدمــات  القابــل  الفيديــو  وألعــاب 
ــددة  ــائط المتع ــوى الوس ــراء محت ا لش

ً
ــبق ــة مس ــرى المدفوع ــراف األخ األط

ومحتــوى ألعــاب الكمبيوتــر وألعــاب الفيديــو القابــل للتنزيــل؛ خدمــات 
تســليم الفواتيــر ؛ وتنظيــم، إصــدار الفواتيــر وتســوية الحســابات بالنيابــة 

ــن  عــن اآلخري
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Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38254 العالمة التجارية رقم :  38254

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Tencent Holdings Limited  بإسم :  تينسنت هولدنغز ليمتد

Applicant Address :P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George Town, Grand 
Cayman CAYMAN ISLANDS

العنــوان :  ص.ب 3681 جــي تــي، ســنتوري يــارد، كريكيت ســكوير، 
هوتشــينز درايــف، جــورج تــاون، جرانــد كايمــان ، جــزر كايمان  

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:
Electronic commerce payment services; virtual currency ex-
change; virtual currency services; virtual currency transfer 
services; issuing tokens of value; e-wallet payment services; 
issuing of computer game and video game currency; financial 
services, namely, providing virtual computer game currency; 
financial services, namely, electronic funds transfer; clearing 
and reconciling financial transactions; providing a wide vari-
ety of payment and financial services, namely, electronic pay-
ment services involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data, bill payment services with 
guaranteed payment delivery, all conducted via a global com-
munications network; credit card and debit card transaction 
processing services; providing payment and financial services, 
namely, creating, preparing, managing, sending, processing, 
tracking, and reconciling invoices; reimbursement of funds for 
disputed items in the field of electronic payment purchases; 
providing purchase protection services for goods and services 
purchased by others via a global computer network and wire-
less networks; credit card transaction processing services; bill 
payments services; providing electronic mobile payment ser-
vices for others; credit card and payment processing services; 
electronic foreign exchange payment processing. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الكترونيــة للدفــع التجــاري؛ صــرف العمــالت االفتراضــي؛ خدمــات 
إصــدار  االفتراضــي؛  العمــالت  تحويــل  خدمــات  االفتراضيــة؛  العمــالت 
إصــدار  اإللكترونيــة؛  المحفظــة  مدفوعــات  خدمــات  الرمزيــة؛  العمــالت 
ــدا:  ــة، تحدي ــات المالي ــو؛ الخدم ــاب الفيدي ــر وألع ــاب الكمبيوت ــالت ألع عم
ــة،  ــات المالي ــة؛ الخدم ــول العمل ــة ح ــر االفتراضي ــاب الكمبيوت ــر ألع ، توفي
وتســوية  المقاصــة  الكترونيــا؛  االمــوال  تحويــل  خدمــات   ، تحديــدا: 
المعامــالت الماليــة؛ توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات الدفــع والخدمــات 
الماليــة، تحديــدا: ، خدمــات الدفــع اإللكترونــي التــي تنطــوي علــى معالجــة 
ــر  ــع الفواتي ــات دف ــا، خدم

ً
ــر الحق ــع الفواتي ــات دف ــة وإرســال بيان إلكتروني

مــع تســليم مدفــوع مضمــون، كل ذلــك يتــم عبــر شــبكة اتصــاالت عالميــة؛ 
خدمــات معالجــة معامــالت بطاقــات االئتمــان وبطاقــات االئتمــان؛ تقديــم 
خدمــات الدفــع والخدمــات المالــي، تحديــدا: ، إنشــاء، التجهيــز، وإدارة، 
للســلع  األمــوال  ســداد  الفواتيــر؛  وتســوية  وتتبــع،  ومعالجــة،  إرســال، 
المتنــازع عليهــا فــي مجــال مشــتريات الدفــع اإللكترونــي؛ توفيــر خدمــات 
حمايــة المشــتريات للســلع والخدمــات التــي يشــتريها اآلخــرون عبــر شــبكة 
ــز إجــراءات بطاقــات االئتمــان؛ خدمــات  ــات تجهي ــة ؛ خدم ــر عالمي كمبيوت
ــة  ــر الهواتــف النقال دفــع الفواتيــر؛ توفيــر خدمــات الدفــع اإللكترونيــة عب
ــات  ــع؛ معالجــة مدفوع ــان ومعالجــة الدف ــة االئتم ــات بطاق ــن ؛ خدم لآلخري

ــة  ــي اإللكتروني ــرف األجنب الص
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Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38256 العالمة التجارية رقم :  38256
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Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Riyad Ahmad Said Thaher بإسم :  رياض احمد سعيد ظاهر

Applicant Address :jenin- haifa street -abu riyad 
althaher bulding    

العنوان :  جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر
جوال : 0599502113    

Applicant for Correspondence:  jenin- haifa street -abu 
riyad althaher bulding 

عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا - عمارة ابو رياض الظاهر
جوال : 0599502113 فلسطين

Goods/Services:
detergets, soaps , perfumery , essential oils , cosmetics 
, hair and body lotions , bath foam , shampoos , hair 
conditioners , creams , gels , moisturizers , powders , 
toiletries , aftershaves ,make - up preparations , prepa-
rations for solar radiation protection deodorants for per-
sonal use , dentifrices .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة ،مســتحضرات التجميــل ، كريمــات  ــون والعطــور والزيــوت العطري الصاب
،مطريــات  الشــامبوهات   ، االســتحمام  ،رغــوة  والجســم  للشــعر  ســائلة 
الشــعر ، الكريمــات والجــل ومريمــات ترطيــب البشــرة ، مســاحيق التبــرج ، 
مســاحيق الزينــة ، مســتحضرات مــا بعــد الحالقــة ، مســتحضرات التجميــل 
، مســتحضرات الحمايــة مــن االشــعة الشمســية ومزيلــت الروائــح الكريهــة 

ــنان  ــف االس ــتحضرات تنظي ــخصي ، مس ــتعمال الش لالس
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Trademark No.:38257 العالمة التجارية رقم :  38257

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Al-Bader Company for tiles industry 
and general trade 

بإســم :  شــركة البــدر لصناعــة البــالط والتجــارة العامــة المســاهمة 
الخصوصيــة

Applicant Address :Ramalla and Al-Birh       العنوان :  رام الله والبيرة

Applicant for Correspondence:  Khader M Rayyan /
Beedea-Salfet /Abu yousef AL Qurm Building

ــا/   ــلفيت/ بدي ــان /س ــد ري ــر محم ــي خض ــغ  : المحام ــوان التبلي عن
عمــارة ابويوســف القــرم /جــوال 0598579410 فلســطين

Goods/Services:
Apparatus for lightind heating steam generating cook-
ing refigerating drying ventilating water supply sanitary 
puroses and all that is metntioned in the item

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــف  ــد و التجفي ــي والتبري ــار والطه ــد البخ ــة وتولي ــارة والتدفئ ــزة االن أجه
والتهويــة وتوريــد الميــاه ولأغــراض الصحيــة وكل مــا ذكــر فــي الصنــف

( 188 )

 

Date :08/06/2020 التاريخ : 2020/06/08

Trademark No.:38258 العالمة التجارية رقم :  38258



131 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Mahmoud Falah Mohammed Abed alrazeq          بإسم :  محمود فالح محمد عبد الرازق

Applicant Address :Tubas / Tayasir / Main Street / 
Mobile: 0598944901    

العنــوان :  طوبــاس  / تياســير  /   الشــارع الرئيســي  / جــوال :    
             0598944901

Applicant for Correspondence:  Tubas / Tayasir / Main 
Street / Mobile: 0598944901 

عنــوان التبليــغ  : طوبــاس  / تياســير  /   الشــارع الرئيســي  / جــوال 
         0598944901    :

Goods/Services:
Coffee

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة  

( 189 )

 

Date :08/06/2020 التاريخ : 2020/06/08

Trademark No.:38259 العالمة التجارية رقم :  38259

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 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Unwrought or semi-wrought common metals; pipes 
of metal; sleeves [metal hardware]; fittings of metal 
for  building; railway material of metal; bands of met-
al for tying-up purposes; clips of metal for cables and 
pipes;  small hardware of metal; buckles of common 
metal [hardware]; nails; fittings of metal for furniture; 
non- electric door bells of metal; locks of metal, other 
than electric; padlocks; keys of metal; safes [strong 
boxes];  vice claws of metal; tool chests of metal, emp-
ty; labels of metal; bells for animals; rods of metal for 
welding;  anchors; identification bracelets of metal; 
weather- or wind-vanes of metal; tree protectors of 
metal; traps for  wild animals; works of art of common 
metal; iron ores; monuments of metal; angle irons of 
metal; props of  metal; elbows of metal for pipes; junc-
tions of metal for pipes; valves of metal, other than 
parts of machines;  reinforcing materials of metal for 
pipes; collars of metal for fastening pipes; staircases 
of metal; buildings,  transportable, of metal; fences of 
metal; building materials of metal; scaffolding of metal; 
steel wire; ropes of  metal; wall plugs of metal; screws 
of metal; hinges of metal; hooks [metal hardware]; pul-
leys of metal, other  than for machines 

المعــادن الغيــر نفيســة الغيــر مشــغولة او نصــف مشــغولة؛ أنابيــب مــن 
ــواد  ــي؛ م ــة للمبان ــزات معدني ــة[؛ تجهي ــة ]خــردوات معدني المعــدن؛ أغلف
ــابك  ــط؛  مش ــراض الرب ــة ألغ ــرطة معدني ــة؛ اش ــكك الحديدي ــة للس معدني
معدنيــة للكبــالت والمواســير؛ خــردوات معدنيــة صغيــرة؛ أبازيــم مــن معادن 
ــراس  ــاث؛ أج ــة لأث ــزات معدني ــامير؛ تجهي ــردوات[؛ مس ــة ]خ ــر نفيس غي
ــة؛  ــر كهربائي ــة غي ــال  معدني ــة؛ أقف ــر كهربائي ــة وغي ــر معدني ــواب غي اب
ــياء  ــق واألش ــظ الوثائ ــن حف ــة؛ خزائ ــح معدني ــات؛ مفاتي ــال ذات حلق أقف
الثمينــة ]خزائــن متينــة[؛ مخالــب معدنيــة للمــالزم؛ علــب معدنية لــأدوات، 
فارغــة؛ رقــع معدنيــة؛ اجــراس  للحيوانــات؛ قضبــان معدنيــة للحــام؛ مراســي؛ 
ــاح؛  ــاه الري ــان اتج ــة لبي ــف معدني ــة؛ زعان ــد الهوي ــة لتحدي ــاور معدني أس
واقيــات معدنيــة لأشــجار؛ مصائــد للحيوانــات البريــة؛ أشــغال فنيــة مــن 
معــادن غيــر  نفيســة؛ خامــات حديديــة؛ نصــب تذكاريــة معدنيــة؛ دعامــات 
زاويــة معدنيــة؛ مســاند معدنيــة؛ وصــالت مرفقيــة معدنيــة للمواســير؛ 
وصــالت معدنيــة للمواســير؛ صمامــات معدنيــة، بخــالف أجــزاء  اآلالت؛ 
مــواد تقويــة معدنيــة للمواســير؛ أطــواق معدنيــة لربــط المواســير؛ ســاللم 
معدنيــة؛ مبانــي متنقلــة معدنيــة؛ ســياجات معدنيــة؛ مــواد بنــاء معدنيــة؛ 
ســقاالت معدنيــة؛ اســالك فوالذيــة؛ حبــال معدنيــة؛  خوابيــر جداريــة 
معدنيــة؛ براغــي معدنيــة؛ مفصــالت معدنيــة؛ كالبــات ]خــردوات معدنيــة[؛ 

ــآلالت[   ــة ]بخــالف المســتخدمة ل بكــرات معدني
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( 190 )

 

Date :08/06/2020 التاريخ : 2020/06/08

Trademark No.:38261 العالمة التجارية رقم :  38261

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: SHARIKAT M AND B LLISTIRAD 
WLTASWEEK

بإسم :  شركة ام اند بي لالستيراد والتسويق

Applicant Address :ALKHALIL       0599870258 العنوان :  الخليل سوق العدل

Applicant for Correspondence:  hebron عنوان التبليغ  : الخليل - نمرة مقابل صيدلية االيمان فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cosmetics and perfumes مواد التجميل -عطور 

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

( 191 )

 

Date :08/06/2020 التاريخ : 2020/06/08 

Trademark No.:38262 العالمة التجارية رقم :  38262

Class: 8 في الصنف :   8

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 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Abrading instruments [hand instruments]; hand-op-
erated agricultural implements; hand-operated gar-
den 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]; trow-
els for mason; secateurs; sabres; table cutlery [knives, 
forks and  spoons]; handles for hand-operated hand 
tools; hand-operated hand tools 

عــدد ســحج ]ســنفرة[ ]عــدد يدويــة[؛ معــدات زراعــة تــدار باليــد؛ عــدد 
حدائــق ]تــدار باليــد[؛ أدوات وعــدد لســلخ الحيوانــات؛ حــراب خطافيــة؛ 
أطقــم العنايــة بأظافــر اليديــن؛ لقــم ]أجــزاء مــن عــدد  يدويــة[؛ أدوات 
ــد؛  ــدار بالي ــات ت ــة[؛ رافع ــدد يدوي ــمات ]ع ــة[؛ مبرش ــدد يدوي ــب ]ع تثقي
المعاجيــن المصطكاويــة؛ أدوات نقــش ]عــدد يدويــة[؛  لبثــق  مرشــات 
ــدة  ــارزة؛ أدوات للمائ ــيوف  للمب ــم؛ س ــات تقلي ــاء؛ مقراض ــطرينات للبن مس
]ســكاكين وشــوك ومالعــق[؛ مقابــض لــأدوات اليدويــة التــي تعمــل باليــد؛ 

أدوات يدويــة تعمــل باليــد 
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( 192 )

 

Date :08/06/2020 التاريخ : 2020/06/08

Trademark No.:38266 العالمة التجارية رقم :  38266

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: Aseel Zuhair Omar Yacoub بإسم :  أسيل زهير عمر يعقوب

Applicant Address :Al-Birah Sateh Marhaba       العنوان :  البيره سطج مرحبا

Applicant for Correspondence:  Al-Birah Sateh 
Marhaba

عنوان التبليغ  : البيره سطج مرحبا
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Medical services  veterinary services  hygienic and beau-
ty care for human beings or animals  agriculture, horticul-
ture and forestry services All mentioned in class 44

الصحيــة  العنايــة  خدمــات  البيطريــة،  الخدمــات  الطبيــة،  الخدمــات 
والمحافظــة علــى الجمــال للكائنــات البشــرية أو الحيوانــات، خدمــات الزراعــة 

والبســتنة والغابــات  وكل مــا ذكــر فــي الصنــف 44

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

( 193 )

 

Date :08/06/2020 التاريخ : 2020/06/08

Trademark No.:38268 العالمة التجارية رقم :  38268

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MAJED H SHAHEEN بإسم :  ماجد حلمي شاهين

Applicant Address :al khalil- daheat singer        العنوان :  الخليل سنجر

Applicant for Correspondence:  al khalil- daheat singer عنوان التبليغ  : الخليل سنجر 
فلسطين
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Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice.

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

الثلــج

( 194 )

 

Date :08/06/2020 التاريخ : 2020/06/08

Trademark No.:38269 العالمة التجارية رقم :  38269

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Rafat alaa izzat azizi بإسم :  رأفت عالء عزت عزيزي

Applicant Address :Nablus/17th street/jureshi 
bui lding/0599456689   

العنوان :  نابلس/ش 17/عمارة الجوريشي/0599456689    

Applicant for Correspondence:  Nablus/17th street/
jureshi building/0599456689

عنوان التبليغ  : نابلس/ش 17/عمارة الجوريشي/0599456689
فلسطين

Goods/Services:
telecommunications channels providing for teleshop-
ping serices

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير قنوات اتصال لخدمات التسويق عن بعد 

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

( 195 )

 

Date :08/06/2020 التاريخ : 2020/06/08

Trademark No.:38270 العالمة التجارية رقم :  38270

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Advanced power Generating  
Company

بإسم :  الشركة المتقدمة لتوليد الطاقة 

Applicant Address :Ramalla - Albaloh        0598163484 : العنوان :  رام الله - البالوع جوال
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Applicant for Correspondence:  jenin - albank alarabi 
bulding - abu baker street 

عنــوان التبليــغ  : جنيــن - عمــارة البنــك العربــي - الطابــق الثالــث - 
شــارع ابــو بكــر جــوال : 0568808068  فلســطين

Goods/Services:
transformer ( electricity ) , remot control of singals , 
control panels , distributions boards , commutation ( 
electric apparatus ( , dalaprocessing apparatus .  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محــوالت كهربائيــة ، اجهــزة الكترودينامكيــة للتحكــم عــن بعــد باالشــارات 
، لوحــات تحكــم كهربائيــة ، لوحــات توزيــع كهربائيــة ، اجهــزة كهربائيــة 

لتبديــل التيــار الكهربائــي ، اجهــزة معالجــة البيانــات 

( 196 )

 

Date :09/06/2020 التاريخ : 2020/06/09

Trademark No.:38271 العالمة التجارية رقم :  38271

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Hani Sami Bani Fadel بإسم :  هاني سامي بني فضل

Applicant Address :Nablus aladel st. Saadeen building 
F9   

العنوان :  نابلس شارع العدل عمارة سعد الدين ط9    

Applicant for Correspondence:  Nablus aladel st. 
Saadeen building F9

عنوان التبليغ  : نابلس شارع العدل عمارة سعد الدين ط9
فلسطين

Goods/Services:
Scientific and technological services and research 
design relating thereto. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها

( 197 )

 

Date :09/06/2020 التاريخ : 2020/06/09

Trademark No.:38274 العالمة التجارية رقم :  38274

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name: DSM IP Assets B.V.  .بإسم :  دي اس ام اي بي استس بي.في

Applicant Address :Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, Netherlands

العنوان :  هت اوفرلون 1، 6411 تي اي، هيرلن، 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:
Chemicals used in industry; chemical additives for coat-
ings; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; ad-
hesives used in industry; artificial and synthetic resins and 
plastics in the form of liquids, powders, granules, pastes, 
emulsions, suspensions, dispersions; polymers in the form 
of liquids, powders, granules, pastes, emulsions, suspen-
sions and dispersions; plastics in the nature of raw mate-
rials; polyurethanes in the form of aqueous dispersions, 
emulsions and suspensions; UV curable polymers in the 
form of aqueous dispersions, emulsions and suspensions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكيماويــات المســتعملة فــي الصناعــة، االضافــات الكيماويــة للطــالء، 
مــواد  المعالــج،  غيــر  والبالســتيك  معالجــة  غيــر  اصطناعيــة  راتنجــات 
الصقــة مســتعملة فــي الصناعــة، الراتنجــات االصطناعيــة والبالســتيك 
ــودرة وحبــوب ومعاجيــن ومســتحلبات  االصطناعــي علــى شــكل ســوائل وب
ومعلقــات ومشــتتات، البالســتك الخــام، البوليريثينــز علــى شــكل مشــتات 
مائيــة ومســتحلبات ومعلقــات، بوليمــرات قابلــة للعــالج باألشــعة فــوق 

البنفســجية علــى شــكل مشــتتات مائيــة ومســتحلبات ومعلقــات. 

( 198 )

 

Date :09/06/2020 التاريخ : 2020/06/09

Trademark No.:38275 العالمة التجارية رقم :  38275

Class: 17 في الصنف :   17

Applicant Name: DSM IP Assets B.V.  .بإسم :  دي اس ام اي بي استس بي.في

Applicant Address :Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, Netherlands

العنوان :  هت اوفرلون 1، 6411 تي اي، هيرلن، 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:
Plastics in the form of foils, films, sheets, plates, rods, 
tubes, blocks, strips and shaped sections; artificial res-
ins in the nature of polymerization products (semi-man-
ufactured) on a basis of monomers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب  ــواح وصفائــح وحبــال وانابي ــكل رقائــق وافــالم وال ــتك علــى ش البالس
شــكل  علــى  المصنعــة  الراتنجــات  مشــكلة،  وقواطــع  وشــرائط  وكتــل 

منتجــات مــن البوليمــر )شــبه مصنعــة( علــى شــك المرابــط. 

( 199 )

 

Date :09/06/2020 التاريخ : 2020/06/09

Trademark No.:38276 العالمة التجارية رقم :  38276

Class: 39 في الصنف :   39
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Applicant Name: Hanni Investment Company بإسم :  شركة هني لالستثمار مساهمة خصوصية 

Applicant Address :Ramallah Al - Rayhan Building 6        6 العنوان :  رام الله  الريحان عمارة

Applicant for Correspondence:  Ramallah Al - Rayhan 
Building 6

عنوان التبليغ  : رام الله  الريحان عمارة 6 
فلسطين

Goods/Services:
Brokerage (Transport) , Bus transport , Car transport , 
Carting , Furniture (Transporting ) , Goods (Delivery 
of)  , Taxi transport , Transport , Transportation logistics 
, Parcel delivery , Newspaper delivery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
السمســرة بالنقــل ،  النقــل بالحافــالت ، النقــل بالســيارات ، النقــل بعربــات 
الجــر أو الدفــع ، نقــل االثــاث ، تســليم البضائــع ، النقــل بســيارات األجــرة ، 

النقــل ، لوجســتيات النقــل ، تســليم الطــرود ، تســليم الصحــف 

( 200 )

 

Date :10/06/2020 التاريخ : 2020/06/10

Trademark No.:38278 العالمة التجارية رقم :  38278

Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being 
heated, electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release nic-
otine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic ciga-
rettes as substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing aero-
sol; oral vaporising devices for smokers, tobacco prod-
ucts and tobacco substitutes; smoker&apos;s articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو المصّنــع؛ منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك الســيجار، الســجائر، 
تبــغ  الغليــون،  تبــغ  اليدويــة،  اللــف  ماكينــات  تبــغ  الرفيــع،  الســيجار 
ــغ والقرنفــل؛  ــج التب ــن مزي ــة م ــغ الســعوط، الســجائر المصنوع المضــغ، تب
ــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن،  الســعوط؛ بدائــل التب
بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ــن، أدوات الجي ــجائر، الغاليي ــض الس ومناف
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة 
ــالق  ــل إط ــن أج ــغ م ــجائر أو التب ــخين الس ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه إلكتروني
رذاذ النيكوتيــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة 
الســجائر  اإللكترونــي؛  التدخيــن  أجهــزة  االلكترونيــة؛  الســجائر  فــي 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ 
األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة 
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات 
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا 
ن 

ّ
ــخ ــيجار المس ــجائر والس ــاء الس ــزة إطف ــة 34؛ أجه ــي الفئ ــة، ف المتضمن

نة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة 
ّ
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخ

الشــحن 
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Date :10/06/2020 التاريخ : 2020/06/10

Trademark No.:38279 العالمة التجارية رقم :  38279

Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being 
heated, electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release nic-
otine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic ciga-
rettes as substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing aero-
sol; oral vaporising devices for smokers, tobacco prod-
ucts and tobacco substitutes; smoker&apos;s articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو المصّنــع؛ منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك الســيجار، الســجائر، 
تبــغ  الغليــون،  تبــغ  اليدويــة،  اللــف  ماكينــات  تبــغ  الرفيــع،  الســيجار 
ــغ والقرنفــل؛  ــج التب ــن مزي ــة م ــغ الســعوط، الســجائر المصنوع المضــغ، تب
ــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن،  الســعوط؛ بدائــل التب
بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ــن، أدوات الجي ــجائر، الغاليي ــض الس ومناف
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة 
ــالق  ــل إط ــن أج ــغ م ــجائر أو التب ــخين الس ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه إلكتروني
رذاذ النيكوتيــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة 
الســجائر  اإللكترونــي؛  التدخيــن  أجهــزة  االلكترونيــة؛  الســجائر  فــي 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ 
األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة 
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات 
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا 
ن 

ّ
ــخ ــيجار المس ــجائر والس ــاء الس ــزة إطف ــة 34؛ أجه ــي الفئ ــة، ف المتضمن

نة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة 
ّ
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخ

الشــحن 

( 202 )

 

Date :10/06/2020 التاريخ : 2020/06/10 
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Trademark No.:38282 العالمة التجارية رقم :  38282

Class: 18 في الصنف :   18

Applicant Name: tareq jawad zakaria karaki بإسم :  طارق جواد زكريا كركي

Applicant Address :hebron king fisal st/ alatqiya 
mousque   

العنوان :  الخليل شارع فيصل بجانب مسجد االتقياء    

Applicant for Correspondence:  hebron king fisal st/ 
alatqiya mousque

عنوان التبليغ  : الخليل شارع فيصل بجانب مسجد االتقياء
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

hand bags and backage and kids bags and school bags 
and lady bags and travel bags

مدرســية  وحقائــب  اطفــال  وحقائــب  ســتاتي  وحقائــب  يــد  حقائــب 
ســفر وحقائــب 

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

( 203 )

 

Date :10/06/2020 التاريخ : 2020/06/10 

Trademark No.:38283 العالمة التجارية رقم :  38283

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: tareq jawad zakaria karaki بإسم :  طارق جواد زكريا كركي

Applicant Address :hebron king fisal st/ al-atqiya 
mosque   

العنوان :  الخليل شارع فيصل بجانب مسجد االتقياء    

Applicant for Correspondence:  hebron king fisal st/ al-
atqiya mosque

عنوان التبليغ  : الخليل شارع فيصل بجانب مسجد االتقياء
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

clothes wedding dress evening dress kids clo˙ وبــدالت وفســاتين  مالبــس ســتاتي ومالبــس عملــي ومالبــس شــرعي 
ــال  ــتاتي واطف ــة س ــال واحذي ــس اطف ــهرة ومالب ــة والس ــاف والخطوب الزف

وشــال ووشــاح ســتاتي

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 :10/06/2020 التاريخ : 2020/06/10

Trademark No.:38284 العالمة التجارية رقم :  38284

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: tareq jawad zakaria karaki بإسم :  طارق جواد زكريا كركي

Applicant Address :hebron king fisal st/ al- atqiya mosque       العنوان :  الخليل شارع فيصل بجانب مسجد االتقياء

Applicant for Correspondence:  hebron king fisal st/ al- 
atqiya mosque

عنوان التبليغ  : الخليل شارع فيصل بجانب مسجد االتقياء
فلسطين

Goods/Services:
accessories and jewelry 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلي ومجوهرات مقلدة 

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

( 205 )

 

Date :11/06/2020 التاريخ : 2020/06/11

Trademark No.:38285 العالمة التجارية رقم :  38285

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al-Jabrini Dairy and Foodstuff Company  بإسم :  شركة الجبريني لمنتجات األلبان والمواد الغذائية

Applicant Address :Hebron-Hebron العنوان :  الخليل -الخليل  

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

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه -البيــرة -الشــرفة- شــارع جمــزو- بجانــب 
نــادي الســيارات 

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, fishing, meat extracts, fruit and 
vegetables preserved and dried, cooked, gel (clear), 
and jams and fruit cooked with sugar, eggs, milk Milk, 
cheese and dairy products, edible oils and fats to eat. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ,خالصــات اللحــم, فواكــه 
ــه  ــات وفواك ــالم )جلي(,ومربي ــوة, ه ــة, مطه ــة ومجفف ــروات محفوظ وخض
ــان   ــان واألجب ــب واأللب ــات الحلي ــب ومنتج ــكر,البيض والحلي ــة بالس مطبوخ

ــأكل.  ــة ل ــون الصالح ــوت والده ,الزي
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Date :11/06/2020 التاريخ : 2020/06/11

Trademark No.:38286 العالمة التجارية رقم :  38286

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al-Jabrini Dairy and Foodstuff Company  بإسم :  شركة الجبريني لمنتجات األلبان والمواد الغذائية

Applicant Address :Hebron-Hebron العنوان :  الخليل -الخليل  

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

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه -البيــرة -الشــرفة- شــارع جمــزو- بجانــب 
نــادي الســيارات  فلســطين

Goods/Services:
Meat, fish, poultry, fishing, meat extracts, fruit and 
vegetables preserved and dried, cooked, gel (clear), 
and jams and fruit cooked with sugar, eggs, milk Milk, 
cheese and dairy products, edible oils and fats to eat. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ,خالصــات اللحــم, فواكــه 
ــه  ــات وفواك ــالم )جلي(,ومربي ــوة, ه ــة, مطه ــة ومجفف ــروات محفوظ وخض
ــان  ــان واأللب مطبوخــة بالســكر,البيض والحليــب ومنتجــات الحليــب  واألجب

ــأكل.  ــة ل ــون الصالح ــوت والده ,الزي

( 207 )

 

Date :11/06/2020 التاريخ : 2020/06/11

Trademark No.:38288 العالمة التجارية رقم :  38288

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   فلســطين  3800 لمتــد - ص ب  اجنتــس 

Goods/Services:
biscuits, chocolate, ice creams, ice dessert, cake, energy 
bar and spread 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البســكويت، الشــوكوالته، البوظــة، الحلويــات المثلجــة، الكعــك، قضبــان 

ــن  ــة والَده الطاق
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Date :11/06/2020 التاريخ : 2020/06/11

Trademark No.:38289 العالمة التجارية رقم :  38289

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Ningbo Fulman Communication 
Technology Co., Ltd.  

بإســم :  نينغبــو فولمــان كوميونيكيشــن تكنولوجــي كــو.، ال تــي 
دي.  

Applicant Address :No.98,Yuanzhong Road, Economic 
Development Zone, Xiangshan  County, Zhejiang, 
China

العنــوان :  نــو. 98، يوانزهونــغ رود، ايكونوميــك ديفيلوبمنــت زون، 
تشيانغتشــان كاونتــي، زهيجانــغ، الصيــن  

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

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

Goods/Services:
branch boxes [electricity]; audio- and video-receivers; 
batteries, electric; covers for tablet computers; selfie 
 sticks [hand-held monopods]; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; microphones; couplers 
  [data processing equipment]; audio interfaces; digi-
tal photo frames; covers for smartphones; cases for 
 smartphones; protective films adapted for smartphones; 
virtual reality headsets; computer hardware; covers  for 
electric outlets; computer peripheral devices; coaxial 
cables; wires, electric; headphones 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صناديــق فرعيــة ]كهربائيــة[؛ مســتقبالت ســمعية وبصريــة؛ بطاريــات 
كهربائيــة؛ أغطيــة ألجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي؛ عصــي الصــور الشــخصية 
]مثبــت كاميــرا محمــول باليــد[؛ قوابــس ومآخــذ وأدوات  توصيــل أخــرى 
ــات[؛  ــات ]معــدات معالجــة البيان ــات؛ قارن ]وصــالت كهربائيــة[؛ ميكروفون
وســائط الصــوت؛ إطــارات الصــور الرقميــة؛ اغطيــة للهواتــف الذكيــة؛ علــب 
ــماعات  ــة؛ س ــف الذكي ــة للهوات ــة  مخصص ــالم واقي ــة؛ أف ــف الذكي للهوات
الواقــع االفتراضــي؛ قطــع الكمبيوتــر؛ اغطيــة للمخــارج الكهربائيــة؛ اجهــزة 
ملحقــة بالكمبيوتــر؛ كبــالت متحــدة المحــور؛ اســالك كهربائيــة؛ ســماعات 

الــرأس 

( 209 )

 

Date :11/06/2020 التاريخ : 2020/06/11

Trademark No.:38291 العالمة التجارية رقم :  38291

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Birzeit Pharmaceutical Company 
PLC 

بإسم :  شركة بيرزيت لالدوية المساهمة العامة 

Applicant Address :Industrial Area, Ramallah, West 
Bank, Palestine

العنوان :  المنطقة الصناعية، رام الله، 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
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Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 
 substances adapted for medical or veterinary use, food 
for babies; dietary supplements for humans and  ani-
mals; plasters, materials for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
 for destroying vermin; fungicides, herbicides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــة، مســتحضرات صحي ــة وبيطري مســتحضرات صيدالني
مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لالســتعمال الطبــي أو البيطــري وأغذيــة للرضــع 
واألطفــال، مكمــالت للحميــة الغذائيــة لإلنســان  والحيــوان؛ لصقــات ومــواد 
ضمــاد، مــواد حشــو األســنان وشــمع طــب األســنان، مطهــرات، مســتحضرات 
البــادة الحشــرات والحيوانــات الضــارة، مبيــدات فطريــات ومبيــدات أعشــاب 
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Date :11/06/2020 التاريخ : 2020/06/11

Trademark No.:38292 العالمة التجارية رقم :  38292

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: Birzeit Pharmaceutical Company PLC  بإسم :  شركة بيرزيت لالدوية المساهمة العامة

Applicant Address :Industrial Area, Ramallah, West 
Bank, Palestine

العنوان :  المنطقة الصناعية، رام الله، 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:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
 articles; suture materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــون  ــراف وعي ــة، أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وادوات جراحي أجه

وأســنان إصطناعيــة، أدوات تجبيــر، مــواد خياطــة أو درز الجــروح 
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Date :14/06/2020 التاريخ : 2020/06/14

Trademark No.:38295 العالمة التجارية رقم :  38295

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Skafi & Partners for Plastic Material 
Trading Company 

بإسم :  شركة سكافي وشركاه لتجارة المواد البالستيكية. 

Applicant Address :Jerusalem/Al-Ram, enterence the 
mosque of forbid bin jabal

العنوان :  القدس/الرام، دخلة مسجد معاذ بن جبل  
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Applicant for Correspondence:  Ramallahl/Almasyoun, 
Alterawi Commercial Complex - second floor 

ــاري-  ــراوي التج ــع الطي ــون، مجم ــغ  : رام الله/الماصي ــوان التبلي عن
الطابــق الثانــي. جــوال 0569244444 

Goods/Services:
Cups of paper or plastic, Disposable table plates, Drink-
ing straws, Paper plates, Plastic materials for packag-
ing, Baskets, for domestic use, Waste paper baskets, 
Plastic baskets, Containers for household or kitchen 
use, Drinking vessels, Fruit cups, Ice buckets, Ice cube 
molds (moulds), Jugs, Mess-tins, Thermally insulated 
containers for food, Beverages (Heat insulated contain-
ers for-), Dustbins, Garbage bags of plastics. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدة،  ــرة واح ــتخدم لم ــدة تس ــاق مائ ــتيك، أطب ــورق أو البالس ــن ال ــواب م أك
قصبــة )مصاصــة( للشــرب، صحــون من الــورق، مــواد التغليف البالســتيكية، 
ــة، ســالل بالســتيك،  ــات الورقي ــي، ســالل النفاي ســالل، لالســتخدام المنزل
أوعيــة لالســتعمال المنزلــي أو للمطبــخ، أوعيــة شــرب، أكــواب للفواكــه، دالء 
ــا  ــة حراري ــج، أباريــق، علــب طعــام، أوعيــة معزول ــات الثل ــب مكعب ــج، قوال ثل
ــا للمشــروبات، صناديــق نفايــات، أكيــاس  ــة حراري لأطعمــة، أوعيــة معزول

للنفايــات مــن البالســتيك. 

( 212 )

 

Date :15/06/2020 التاريخ : 2020/06/15

Trademark No.:38302 العالمة التجارية رقم :  38302

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: AMMAR OMRAN OTHMAN 
SALHAB  AND  FAROOK MOHAMAD ALJABARI  

بإســم :  عمــار عمــران عثمــان ســلهب  و فــاروق محمــد عــودة 
الجعبــري

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

Applicant for Correspondence:  HEBRON -HEBRON 
CENTER B 

   B عنوان التبليغ  : الخليل الهيبرون سنتر
فلسطين

Goods/Services:
FOOD PROVIDING SERVICES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات تقديم الطعام 

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 :15/06/2020 التاريخ : 2020/06/15

Trademark No.:38303 العالمة التجارية رقم :  38303

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي
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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 for human use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري. 
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Date :16/06/2020 التاريخ : 2020/06/16

Trademark No.:38305 العالمة التجارية رقم :  38305

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: AL BUSTAN GARDEN Tourism 
Limited Company Ltd 

بإســم :  شــركة منتــزه البســتان الســياحية المســاهمة الخصوصيــة 
المحدودة 

Applicant Address :JENIN/ Al Nasreh Street. العنوان :  جنين/ شارع الناصرة  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 

فلسطين

Goods/Services:
entertainment; sporting and cultural activities, amuse-
ment arcade services (providing-), amusement parks, 
amusement, arranging and conducting of concerts, ar-
ranging and conducting of conferences, arranging and 
conducting of congresses, arranging of beauty contests, 
camp services (holiday-) entertainment, camp services 
(sports-), cine-films (rental of-), cinema presentations, 
circuses, club services (entertainment or services), 
competition (organization- (education or entertain-
ment)), competitions (organization of sports), conduct-
ing fitness classes, conducting of concerts (arranging 
and-), conferences (arranging and conducting of-), ex-
hibitions (organization of-) for cultural or educational 
purposes, games equipment rental, holiday camp ser-
vices (entertainment), live performances (presentation 
of-), organization of balls, parks (amusements-), pro-
viding amusement arcade services, recreation facilities 
(providing-), zoological garden services.      

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التدريــب، الترفيــه، االنشــطة الرياضيــة والثقافيــة، تقديــم خدمــات قاعــات 
التســلية، حدائــق المالهــي، التســلية، تنظيم وإقامــة الحفالت الموســيقية، 
تنظيــم وإدارة المؤتمــرات، تنظيــم وإدارة االجتماعــات، تنظيــم مســابقات 
ــكرات  ــات المعس ــه(، خدم ــالت )للترفي ــكرات العط ــات معس ــال، خدم الجم
الســينمائية،  األفــالم  عــروض  الســينمائية،  األفــالم  تأجيــر  الرياضيــة، 
الســيرك، خدمــات النــوادي )للترفيــه أو التعليــم(، تنظيــم المباريــات أو 
المنافســات )للتعليــم أو الترفيــه(، تنظيــم المباريــات الرياضيــة، إقامــة 
حصــص لياقــة بدنيــة، تنظيــم وإقامــة الحفــالت الموســيقية، تنظيــم 
وإدارة المؤتمــرات، تنظيــم المعــارض لأغــراض الثقافيــة أو التعليميــة، 
تأجيــر معــدات األلعــاب، خدمــات معســكرات العطــالت )للترفيــه(، عــرض 
تمثيليــات حيــة، تنظيــم الحفــالت الراقصــة، حدائــق المالهــي، توفيــر 
خدمــات قاعــات التســلية، توفيــر تســهيالت االســتجمام، حدائــق الحيــوان. 
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Date :16/06/2020 التاريخ : 2020/06/16

Trademark No.:38306 العالمة التجارية رقم :  38306

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: AL BUSTAN GARDEN Tourism 
Limited Company Ltd 

بإســم :  شــركة منتــزه البســتان الســياحية المســاهمة الخصوصيــة 
المحدودة 

Applicant Address :JENIN/ Al Nasreh Street. العنوان :  جنين/ شارع الناصرة  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary ac-
comodation. 

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

( 216 )

 

Date :16/06/2020 التاريخ : 2020/06/16

Trademark No.:38307 العالمة التجارية رقم :  38307

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: AL BUSTAN GARDEN Tourism 
Limited Company Ltd 

بإســم :  شــركة منتــزه البســتان الســياحية المســاهمة الخصوصيــة 
المحدودة 

Applicant Address :JENIN/ Al Nasreh Street. العنوان :  جنين/ شارع الناصرة  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Hygienic and beauty care for human beings or animals; 
Health spa services,  Homes (Convalescent), Massage, Public 
baths for hygiene purposes, Salons (Beauty), Salons (Hair-
dressing), Sauna services, Solarium services, Turkish baths. 

خدمــات العنايــة الصحيــة و المحافظــة علــى الجمــال للكائنــات البشــرية او 
الحيوانــات; خدمــات المنتجعــات الصحيــة, دور نقاهــة, المســاج )التدليك(, 
التجميــل, صالونــات  الصحيــة, صالونــات  العامــة لالغــراض  الحمامــات 
تســريح الشــعر, خدمــات الســاونا, خدمــات التشــميس, الحمامــات التركيــة. 
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Date :16/06/2020 التاريخ : 2020/06/16

Trademark No.:38308 العالمة التجارية رقم :  38308

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: SAAME TOOLS (SHANGHAI) 
IMPORT & EXPORT CO., LTD. 

بإسم :  سآم تولز )شنغهاي( إمبورت اند اكسبورت كو.، لميتد. 

Applicant Address :Floor 2, Building 1, No. 1369 Kangqiao 
East Road, Pudong New District, Shanghai, China                   

العنــوان :  فلــور 2، بلدينــغ1، رقــم 1369 كانغكيــاو ايســت رود، 
ــن                      ــانغهاي، الصي ــتركت، ش ــو دس ــغ ني بودون

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 :

Tool chests of metal, empty; Tool boxes of metal, 
empty; Clips of metal for cables and pipes; Padlocks; 
Sleeves [metal hardware]; Steps [ladders] of metal; 
Washers of metal; Bolts of metal; Hardware of metal, 
small; Locks of metal for vehicles; Shims; strongbox-
es [metal or non-metal]; Letter boxes of metal; Valves 
of metal, other than parts of machines; Step stools of 
metal. 

ــة،  ــة الفارغ ــق االدوات المعدني ــة، صنادي ــة الفارغ ــن االدوات المعدني خزائ
ــزة  ــة )أجه ــالت انبوبي ــال، وص ــب، االقف ــل واالنابي ــة للكواب ــابك معدين مش
البراغــي  المعدنيــة،  الغســاالت  المعدنــي،  )ســاللم(  الــدرج  معدنيــة(، 
ــات،  ــة للمركب ــال المعدني ــرة، االقف ــة الصغي ــزة المعدني ــة، االجه المعدني
صناديــق  معدنيــة(،  غيــر  او  )معدنيــة  الحديديــة  الخزنــات  الرقائــق، 
الرســائل المعدنيــة، الصمامــات المعدنيــة غيــر تلــك المســتعملة مــع 

االالت، ســاللم صغيــرة مــن المعــدن. 
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Date :16/06/2020 التاريخ : 2020/06/16

Trademark No.:38309 العالمة التجارية رقم :  38309

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: SAAME TOOLS (SHANGHAI) 
IMPORT & EXPORT CO., LTD. 

بإسم :  سآم تولز )شنغهاي( إمبورت اند اكسبورت كو.، لميتد. 

Applicant Address :Floor 2, Building 1, No. 1369 
Kangqiao East Road, Pudong New District, Shanghai, 
China                   

العنــوان :  فلــور 2، بلدينــغ1، رقــم 1369 كانغكيــاو ايســت رود، 
ــن                      ــانغهاي، الصي ــتركت، ش ــو دس ــغ ني بودون

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:
Slide calipers; Rulers [measuring instruments]; Safety 
goggles; Tape measures; Surveyors› levels; Protective 
helmets; Workmen›s protective face-shields; Knee-
pads for workers; Reflective safety vests; Protective 
gloves for industrial use; Carpenters› rules; Protective 
industrial shoes; Protective masks; square rulers for 
measuring; Shoes for protection against accidents, ir-
radiation and fire. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شــريط  االمــان،  نظــارات  القيــاس(،  )ادوات  المســاطر  الفرجــار،  شــرائح 
القيــاس، المســتويات للمســاحين، الخــوذات الواقيــة، دروع الوجــه الواقيــة 
للعمــال، واقيــات الركــب للعمــال، ســترات واقيــة عاكســة، قفــازات الوقايــة 
ــة،  ــة الصناعي ــة الوقاي ــن، احذي ــاطر النجاري ــة، مس ــي الصناع ــتعمل ف تس
ضــد  للحمايــة  احذيــة  للقيــاس،  المربعــة  المســاطر  الواقيــة،  االقنعــة 

الحــوادث واالشــعاعات والنــار. 
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Date :16/06/2020 التاريخ : 2020/06/16

Trademark No.:38310 العالمة التجارية رقم :  38310

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: SAAME TOOLS (SHANGHAI) 
IMPORT & EXPORT CO., LTD. 

بإسم :  سآم تولز )شنغهاي( إمبورت اند اكسبورت كو.، لميتد. 

Applicant Address :Floor 2, Building 1, No. 1369 
Kangqiao East Road, Pudong New District, Shanghai, 
China                   

العنــوان :  فلــور 2، بلدينــغ1، رقــم 1369 كانغكيــاو ايســت رود، 
ــن                      ــانغهاي، الصي ــتركت، ش ــو دس ــغ ني بودون

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:
Saw blades [parts of machines]; Electric hand drills; 
Drilling heads [parts of machines]; Circular saw 
blades (parts of machines); Reciprocating saw; Tools 
[parts of machines]; Grindstones [parts of machines]; 
Blades [parts of machines]; Hand-held tools, other than 
hand-operated; screwdrivers, electric; Threading tool; 
Milling cutters for milling machines; Hot melt glue 
guns; Drilling tool; Saws [machines . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكهربائيــة،  اليدويــة  الحفــارات  االالت(،  مــن  )اجــزاء  المنشــار  شــفرات 
رؤوس الحفــارات )اجــزاء مــن الماكنــات(، شــفرات المنشــار الدائريــة )اجــزاء 
مــن االالت(، منشــار تــرددي، ادوات )اجــزاء مــن االالت(، االحجــار )اجــزاء 
ــك  ــر تل ــا غي ــل يدوي ــن االالت(، ادوات تحم ــزاء م ــن االالت(، الشــفرات )اج م
التــي تعمــل باليــد، المفــكات الكهربائيــة، ادوات الخيــوط، االت التقطيــع 
الحفــر،  ادوات  الســاخن،  الذائــب  الغــراء  مسدســات  الطحــن،  لماكنــات 

)االالت(.  المناشــير 

( 220 )

 

Date :17/06/2020 التاريخ : 2020/06/17

Trademark No.:38313 العالمة التجارية رقم :  38313

Class: 25 في الصنف :   25
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Applicant Name: camel Company for investment and 
shoes manufacturing 

بإسم :  شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار 

Applicant Address :Hebron-Hebron العنوان :  الخليل -الخليل  

Applicant for Correspondence:  Ramallah-AL Birah 
-AL Shrafeh - 29 Gemzo Street - Nadi AL Sayarat AL 
F lstinee Bullding 

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه -البيــرة -الشــرفة- 29 شــارع جمــزو- 
3903 ص.ب.  الســيارات  نــادي  بجانــب 

Goods/Services:
Clothing for women and children, namely: Islamic 
Clothing, Veils .shirts, sweatshirts, tank tops, sweat-
ers, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up 
suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dress-
es, suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, box-
er shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, head-
bands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحجــاب،  الشــرعيه،  المالبــس  وتحديــدا  واالطفــال،   للنســاء  مالبــس 
القمصــان، قمصــان فوتــر،  واق مــن المطــر،  باليــز صــوف، كنــزات، خناقــات، 
شــورتات،  مالبــس رياضيــة، بــدالت تمريــن، جاكيتــات رســمية، جاكيتــات 
رياضــة، بناطيــل، جينــزات،  تنانيــر، فســاتين، اوفرهــوالت،  فســتان طويــل، 
جاكيتــات، معاطــف، جاكيتــات مطــر،  شــاالت لــف،  معاطــف واقيــة،  
مالبــس شــتاء،  مالبــس ســباحة، مالبــس ســباحة قطعتيــن، بــدالت ســباحة،  
مالبــس نــوم، مالبــس حمــام، بيجامــات، مالبــس داخليــة،  بناطيــل داخليــة 
طويلــة، احزمــة،  ربطــات عنــق،  قبعــات،  طاقيــة صيفيــة، لفحــات، ربطــات 
رأس،  اغطيــة اذن، ربطــات  معصــم،  مريــول، جــوارب، جــوارب محبوكــة،  
احذيــة، احذيــة طويلــة،  احذيــة للشــاطئ، صنــادل، بابــوج، كفــوف، حمــاالت 

ــواع الحقائــب  بناطيــل،  جميــع ان

( 221 )

 

Date :21/06/2020 التاريخ : 2020/06/21

Trademark No.:38317 العالمة التجارية رقم :  38317

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: AL JONDI  PHARMACEUTICAL 
COMPANY

بإسم :  شركة الجندي للمستحضرات الطبية العادية العامة

Applicant Address :YATTA - SHARE› FATTOUH 
- NEAR ALQUDS OPEN UNIVERSITY- TEL: 02-
2271812 / Mob.:0598-101506   

العنــوان :  يطــا - شــارع فّتــوح - قــرب جامعــة القــدس المفتوحــة - 
هاتــف: 2271812-02 /

 جوال .:101506-0598   

Applicant for Correspondence:  YATTA - SHARE› 
FATTOUH - NEAR ALQUDS OPEN UNIVERSITY- 
TEL: 02-2271812 / Mob.:0598-101506

عنــوان التبليــغ  : يطــا - شــارع فّتــوح - قــرب جامعــة القــدس 
101506-0598:. جــوال   /  2271812-02 هاتــف:   - المفتوحــة 

فلسطين

Goods/Services:
CLEANING MATERIALS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواد التنظيف

اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا 
حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  

الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العالمــة
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( 222 )

 

Date :21/06/2020 التاريخ : 2020/06/21

Trademark No.:38318 العالمة التجارية رقم :  38318

Class: 28 في الصنف :   28

Applicant Name: Basil Mahmoud Mohammed Al-
Hamidi 

بإسم :  باسل محمود محمد الحميدي 

Applicant Address :Jericho Medvedev Street        العنوان :  أريحا شارع ميديفيدف

Applicant for Correspondence:  Jericho Medvedev 
Street

عنوان التبليغ  : أريحا شارع ميديفيدف 
فلسطين

Goods/Services:
Playing balls 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كرات للعب 

( 223 )

 

Date :21/06/2020 التاريخ : 2020/06/21

Trademark No.:38321 العالمة التجارية رقم :  38321

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Johnson & Johnson بإسم :  جونسون اند جونسون 

Applicant Address :One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, NJ, USA 08933                   

ــويك، ان  ــو برنس ــالزا، ني ــون ب ــد جونس ــون ان ــوان :  ون جونس العن
ــدة 08933                      ــات المتح ــه، الوالي جي

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:
Human pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدالنية بشرية. 

( 224 )

 

Date :21/06/2020 التاريخ : 2020/06/21 

Trademark No.:38322 العالمة التجارية رقم :  38322
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Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Johnson & Johnson بإسم :  جونسون اند جونسون 

Applicant Address :One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, NJ, USA 08933                   

ــويك، ان  ــو برنس ــالزا، ني ــون ب ــد جونس ــون ان ــوان :  ون جونس العن
ــدة 08933                      ــات المتح ــه، الوالي جي

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:
Human pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدالنية بشرية. 

( 225 )

 

Date :22/06/2020 التاريخ : 2020/06/22

Trademark No.:38331 العالمة التجارية رقم :  38331

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Al Ahlia Insurance Group Company  بإسم :  شركة مجموعة األهلية للتأمين

Applicant Address :Ramallah - Al Masyoun - Embassies 
St.

العنوان :  رام الله - الماصيون - شارع السفارات  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Insruance  , insurance Services , and  health insurance

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التأمين ، خدمات التأمين ، التأمين الصحي

( 226 )

 

Date :23/06/2020 التاريخ : 2020/06/23

Trademark No.:38333 العالمة التجارية رقم :  38333

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO  ــة ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح
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Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions, provision of an on-line mar-
ketplace for buyers and sellers of goods and services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واالعــالن وإدارة وتوجيــه واألعمــال وتفعيــل النشــاط 
المكتبــي، توفيــر ســوق عبــر االنترنــت للمشــترين والبائعيــن للبضائــع 

والخدمــات. 

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

( 227 )

 

Date :23/06/2020 التاريخ : 2020/06/23

Trademark No.:38334 العالمة التجارية رقم :  38334

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO  بإسم :  شركة اكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية المحدودة

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions, provision of an on-line mar-
ketplace for buyers and sellers of goods and services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واالعــالن وإدارة وتوجيــه واألعمــال وتفعيــل النشــاط 
المكتبــي، توفيــر ســوق عبــر االنترنــت للمشــترين والبائعيــن للبضائــع 

 . والخدمــات 

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

( 228 )

 

Date :23/06/2020 التاريخ : 2020/06/23
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Trademark No.:38335 العالمة التجارية رقم :  38335

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO  ــة ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 , فلســطين

Goods/Services:
Apparatus for lighting and heating, steam generation, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water sup-
ply, and sanitary purposes Dryers, ranges, cooking 
stoves, microwave ovens, refrigerators, freezers, elec-
tric kettles, electric hair dryers, air conditioners, electric 
fans 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة االنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار والطبــخ والتبريــد والتجفيــف 
والتهوئــة وتوريــد الميــاه والشــؤون الصحيــة، أجهــزة تجفيــف الغســيل، 
غاليــات  المجمــدات،  والثالجــات،  الميكروويــف،  أفــران  الطبــخ،  وافــران 
كهربائيــة ومجففــات الشــعر الكهربائيــة ومكيفــات الهــواء والمــراوح 

الكهربائيــة. 

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

( 229 )

 

Date :23/06/2020 التاريخ : 2020/06/23

Trademark No.:38336 العالمة التجارية رقم :  38336

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO  ــة ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions, provision of an on-line mar-
ketplace for buyers and sellers of goods and services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واالعــالن وإدارة وتوجيــه واألعمــال وتفعيــل النشــاط 
المكتبــي، توفيــر ســوق عبــر االنترنــت للمشــترين والبائعيــن للبضائــع 

والخدمــات. 

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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( 230 )

 

Date :23/06/2020 التاريخ : 2020/06/23

Trademark No.:38337 العالمة التجارية رقم :  38337

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO  ــة ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or im-
ages; magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machine and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-extinguish-
ing apparatus, Televisions, video tapes, sound appara-
tus, loudspeakers, compact disc players, radio tapes, 
accessories for Electronic apparatus and instruments, 
Mobile and smart devices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه والمالحــه والمســاحه  ــي الشــؤون العلمي اآلالت واالجهــزه المســتعمله ف
الفونوغرافيــه  واالدوات  واالجهــزه  الالســلكي(  فيهــا  )بمــا  والكهربــاء 
والســينمائيه والبصريــه وآالت واجهــزة الــوزن والقيــاس واعطــاء االشــارات 
ــدادات  ــات وع ــود والفوتوغراف ــد النق ــم وآالت ع ــاذ والتعلي ــط واالنق والضب
النقــود واآلالت الحاســبه واجهــزة اطفــاء الحريــق، اجهــزة التلفزيــون اجهــزة 
تضخيــم  التصميم،اجهــزة  اإلرســال،  و  االســتقبال  التســجيل،واجهزة 
واستنســاخ الصــوت و / أو الصــور. اقــراص فيديــو رقميــة )دي فــي دي( 
االالت  أكسســوارات  العــرض،  وأجهــزة  االســتقبال  وأجهــزة  مشــغالت 

واالجهــزة االلكترونيــة واالجهــزة الخلويــة والذكيــة . 

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

( 231 )

 

Date :23/06/2020 التاريخ : 2020/06/23
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Trademark No.:38338 العالمة التجارية رقم :  38338

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Akram Sbitany and Sons CO  ــة ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Machines and machine tools; motors and engines (ex-
cept for land vehicles); machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles); home 
and electrical tools. Electric beaters, beating machines, 
electric blenders for household purposes , bread cutting 
machines, electric carpet shampooing machines and 
apparatus, cleaning appliances utilizing steam, electric 
cleaning machines and apparatus, coffee grinders other 
than hand operated , cutters, dish washers, emergency 
power generators, electric fruit presses for household 
purposes, grating machines for vegetables , electric 
grinders of crushers for household purposes, grinding 
machines, ironing machines, electric kitchen machines, 
kneading machines, knitting machines, mills for house-
hold purpose, vacuum cleaner, washing machines, 
water heaters, electric whisks for household purposes, 
wringing machines for laundry, food processor, blend-
er, mixer, steam iron , clothes dryer, dish washer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الماكنــات وأدوات الماكنــات؛ والمحــركات )باســتثناء محــركات المركبــات(؛ 
وأدوات وصــل الماكنــات بعضهــا ببعــض والســيور )باســتثناء مــا يســتعمل 
للمركبــات(؛  وأدوات كهربائيــة ومنزليــة.، خفاقــات كهربائيــة ، االت خفــق، 
خالطــات كهربائيــة لالغــراض المنزليــة ، االت تقطيــع الخبــز، االت واجهــزة 
كهربائيــة لغســل الســجاد بالشــامبو ، أدوات تنظيــف باســتخدام البخــار ، 
االت وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة مطاحــن قهــوة ال تــدار باليــد، قطاعــات، 
غســاالت صحون،مولــدات طاقــة للطــوارئ ، خــالط كهربائــي  لالغــراض 
المنزليــة،االت بشــر او خــرط الخضــراوات، مطاحــن او مجــارش كهربائيــة 
لالغــراط المنزليــة، االت طحــن، االت حياكــة، مطاحــن لالغــراط المنزليــة ، 
مكانــس كهربائيــة ، غســاالت، ســخانات مــاء، خفاقــات كهربائيــة لالغــراض 
المنزليــة ، االت عصــر للغســيل ، محضــر طعــام ، خــالط ، خفــاق ، فــرن 

توســتر ، نشــافة ، جاليــة . 

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

( 232 )

 

Date :23/06/2020 التاريخ : 2020/06/23

Trademark No.:38339 العالمة التجارية رقم :  38339

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 for human use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري. 
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( 233 )
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Trademark No.:38340 العالمة التجارية رقم :  38340

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: –Millenniume Company for Small 
And Medium Sized Agribusiness Enterprises. 

التجاريــة  الزراعيــة  لإلســتثمارات  ميلينيــوم  شــركة    : بإســم 
والمتوســطة  الصغيــرة 

Applicant Address :Albirah, albaloo&apos;, istanbul 
bulding

العنوان :  رام الله، البالوع، عمارة اسطنبول  

Applicant for Correspondence:  albirah, albaloo›, 
istanbul bulding, 6th floor 

عنوان التبليغ  : البيرة البالوع عمارة اسطنبول ط6 
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 :
التابيــوكا  األرز     والقهــوة االصطناعيــة     والــكاكاو  والشــاي  القهــوة 
والســاغو    الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب    الخبــز 
والفطائــر والحلويــات    الحلويــات المثلجــة    عســل النحل والعســل األســود    
الخميــرة ومســحوق الخبيــز    الملــح    الخــردل    الخــل والصلصــات    التوابــل       

ــج.  البهــارات    الثل

( 234 )

 

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24 

Trademark No.:38343 العالمة التجارية رقم :  38343

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: ALJAMEEL Sons modern CO. for 
Slaughterhouses  and poultry 

بإسم :  شركة مسالخ ودواجن الجميل العصرية 

Applicant Address :Nablus / Al-Hasbah Street / Behind 
the Arab Bank / Mobile: _0569555549                   

العنــوان :  نابلــس  / شــارع الحســبة   / خلــف البنــك العربــي  / جــوال 
                     0569555549_ :
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Applicant for Correspondence:  
  Nablus / Al-Hasbah Street / Behind the Arab Bank / 
Mobile: _0569555549                   

عنوان التبليغ  :
ــي  / جــوال : _05  نابلــس  / شــارع الحســبة   / خلــف البنــك العرب

                     69555549

Goods/Services:
poultry meat 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لحوم الدواجن 

( 235 )

 

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24

Trademark No.:38346 العالمة التجارية رقم :  38346

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:  Talal Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bak-
ery 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 des-
serts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  tapioca,  sago, ar-
tificial 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 :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 

( 236 )

 

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24

Trademark No.:38348 العالمة التجارية رقم :  38348

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as ISUZU MOTORS LIMITED)  

بإســم :  ايســوزو جيدوشــا كابوشــيكي كايشــا )اولســو تريدينــغ از 
ايســوزو موتــورز ليمتــد(  
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Applicant Address : 26-1, Minami-Oi 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan

ــو،  ــي-اوي -6تشــومي، شــيناغاوا-كو، توكي ــوان :   26-1، مينام العن
اليابــان  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Automobiles and their parts and fittings; Pickup trucks 
and their parts and fittings; Tow bars; Vehicle running 
 boards; Wheels for vehicles; Seat covers for vehicles; 
Automobile windshields [windscreens]; Windscreens 
of  automobiles; Fitted truck bed liners; Pickup truck 
caps; Tonneau covers; Front grille guards for automo-
biles;  Motorized tailgates for trucks; Luggage racks for 
automobiles; Brake pads for land vehicles; Brake lin-
ings for  vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــا؛  ــا وتراكيبه ــرة وقطعه ــاحنات صغي ــا؛ ش ــا وتراكيبه ــيارات وقطعه الس
اغطيــة  للســيارات؛  دواليــب  للمركبــات؛  عتبــات جانبيــة  الجــر؛  قضبــان 
مقاعــد للمركبــات؛ زجــاج المركبــات االمامــي ]زجــاج المركبــات  االمامــي[؛ 
زجــاج المركبــات االمامــي؛ تركيبــات بطانــات للشــاحنات؛ اغطيــة الشــاحنات 
الصغيــرة؛ اغطيــة تونيــو؛ حراســة الشــبكة األماميــة للســيارات؛ أبــواب 
خلفيــة آليــة للشــاحنات؛ رفــوف األمتعــة  للســيارات؛ فرامــل للمركبــات 

البريــة؛ بطانــات الفرامــل للســيارات 

( 237 )

 

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24

Trademark No.:38351 العالمة التجارية رقم :  38351

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Alayoush Investment Company  بإسم :  شركة العيوش لالستثمار

Applicant Address :Ramallah / Turmusaya/ Main Street                                        العنوان :  رام الله / ترمسعيا/ الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:   Ramallah / Turmusaya/ 
Main Street                   

عنوان التبليغ  :  رام الله / ترمسعيا/ الشارع الرئيسي                     

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكافتيريــات، التوريــد بالطعــام و الشــراب، المطاعــم، مطاعــم الخدمــة 

الذاتيــة، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة

( 238 )

 

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24
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Trademark No.:38352 العالمة التجارية رقم :  38352

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Aِlayoush Investment Company  بإسم :  شركة العيوش لالستثمار

Applicant Address :Ramallah / Turmusaya/ Main Street                                        العنوان :  رام الله / ترمسعيا/ الشارع الرئيسي

Applicant for Correspondence:   Ramallah / Turmusaya/ 
Main Street                   

عنوان التبليغ  :  رام الله / ترمسعيا/ الشارع الرئيسي                     

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكافتيريــات، التوريــد بالطعــام و الشــراب، المطاعــم، مطاعــم الخدمــة 

الذاتيــة، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة

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

( 239 )

 

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24

Trademark No.:38353 العالمة التجارية رقم :  38353

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Nidae Mansour Hanna Awwad بإسم :  ندائي منصور حنا عواد

Applicant Address :Ramallah Clock Square Al Midan 
Building 4th Floor    

العنوان :   رام الله  دوار الساعة عمارة الميدان ط 4    

Applicant for Correspondence:  Ramallah Clock Square 
Al Midan Building 4th Floor 

عنوان التبليغ  :  رام الله  دوار الساعة عمارة الميدان ط 4
فلسطين

Goods/Services:
Broadcasting (Cable television) , Broadcasting (Radio) 
, Broadcasting (Television ) ,  Computer aided trans-
mission of messages and images , News agencies , Sat-
ellite   transmission , Teleshopping services (Providing 
telecommunication channels for) , Wireless broadcast-
ing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البــث بالتلفزيــون الكبلــي ، االذاعــة بالراديــو ، البــث بالتلفزيــون ، نقــل 
ــر  ــال عب ــث أو االرس ــاء ، الب ــر ، وكاالت االنب ــر الكمبيوت ــور عب ــائل والص الرس
األقمــار الصناعيــة  ، توفيــر قنــوات اتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد ، 

ــلكي   ــث الالس الب

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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Trademark No.:38354 العالمة التجارية رقم :  38354

Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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

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

فلسطين

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being 
heated, electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release nic-
otine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic ciga-
rettes as substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing aero-
sol; oral vaporising devices for smokers, tobacco prod-
ucts and tobacco substitutes; smoker&apos;s articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو المصّنــع؛ منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك الســيجار، الســجائر، 
تبــغ  الغليــون،  تبــغ  اليدويــة،  اللــف  ماكينــات  تبــغ  الرفيــع،  الســيجار 
ــغ والقرنفــل؛  ــج التب ــن مزي ــة م ــغ الســعوط، الســجائر المصنوع المضــغ، تب
ــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن،  الســعوط؛ بدائــل التب
بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ــن، أدوات الجي ــجائر، الغاليي ــض الس ومناف
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة 
ــالق  ــل إط ــن أج ــغ م ــجائر أو التب ــخين الس ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه إلكتروني
رذاذ النيكوتيــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة 
الســجائر  اإللكترونــي؛  التدخيــن  أجهــزة  االلكترونيــة؛  الســجائر  فــي 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ 
األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة 
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات 
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا 
ن 

ّ
ــخ ــيجار المس ــجائر والس ــاء الس ــزة إطف ــة 34؛ أجه ــي الفئ ــة، ف المتضمن

نة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة 
ّ
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخ

الشــحن. 
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Trademark No.:38355 العالمة التجارية رقم :  38355

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Mylan Inc.  .بإسم :  مايالن إنك

Applicant Address :1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 
PA 15317 USA

ــه 15317  ــي اي ــوان :  1000 مايــالن بوليفــارد كانونســبيرغ، ب العن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة  

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 

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  حــاالت  لعــالج  الصيدالنيــة  المســتحضرات 
والجهــاز الهضمــي والحــالت العصبيــة وحــاالت الجهــاز التنفســي والطــب 
األيضيــة  والرئويــة  الجلديــة  والحــاالت  الحساســية  وحــاالت  النفســي 
وحــاالت  المعديــة  والحــاالت  االنتصــاب  اعتــالل  وحــاالت  والعضليــة 
االلتهــاب وأمــراض الســرطان ومــرض الســكري والتصلــب المتعــدد؛ وســائل 

ــل  ــم والج ــق الف ــن طري ــل ع ــع الحم من
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Trademark No.:38356 العالمة التجارية رقم :  38356

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: Mylan Inc.  .بإسم :  مايالن إنك

Applicant Address :1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 
PA 15317 USA

ــه 15317  ــي اي ــوان :  1000 مايــالن بوليفــارد كانونســبيرغ، ب العن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Medical fluid injectors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حاقنات السوائل الطبية 

( 243 )
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Trademark No.:38357 العالمة التجارية رقم :  38357

Class: 44 في الصنف :   44
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Applicant Name: Mylan Inc.  .بإسم :  مايالن إنك

Applicant Address :1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 
PA 15317 USA

ــه 15317  ــي اي ــوان :  1000 مايــالن بوليفــارد كانونســبيرغ، ب العن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Providing information relating to diagnostic, prophylactic 
and therapeutic properties of pharmaceuticals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفيــر المعلومــات المتعلقــة بالتشــخيص، الخصائــص الوقائيــة 

والعالجيــة لأدويــة 
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Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38366 العالمة التجارية رقم :  38366

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Golden Pearl Cosmetics (Pvt) Ltd  بإسم :  شركة جولدن بيرل كوزمتيكس )بي في تي( إل تي دي

Applicant Address : 115/1 M, Quaid-e-Azam Industrial 
Estate, Kot Lakhpat Lahore, Pakistan

العنــوان :   1/115 ام، قائــد العظيــم إنديســتريال إيســتيت، كــوت 
لخبــات الهــور، باكســتان  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for laun-
dry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
 preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmet-
ics, hair lotions; dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل فــي غســيل وكــي 
ــون, عطــور  ــي وكشــط, صاب ــس, مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجل المالب
وزيــوت عطريــة, مســتحضرات تجميــل, غســول )لوشــن(  للشــعر, منظفــات 

أســنان 
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Trademark No.:38367 العالمة التجارية رقم :  38367

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Golden Pearl Cosmetics (Pvt) Ltd  بإسم :  شركة جولدن بيرل كوزمتيكس )بي في تي( إل تي دي

Applicant Address : 115/1 M, Quaid-e-Azam Industrial 
Estate, Kot Lakhpat Lahore, Pakistan

العنــوان :   1/115 ام، قائــد العظيــم إنديســتريال إيســتيت، كــوت 
لخبــات الهــور، باكســتان  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــة، مســتحضرات صحي ــة وبيطري مســتحضرات صيدالني
مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لالســتعمال الطبــي أو البيطــري وأغذيــة للرضــع 
واألطفــال، مكمــالت للحميــة الغذائيــة لإلنســان  والحيــوان؛ لصقــات ومــواد 
ضمــاد، مــواد حشــو األســنان وشــمع طــب األســنان، مطهــرات، مســتحضرات 
البــادة الحشــرات والحيوانــات الضــارة، مبيــدات فطريــات ومبيــدات أعشــاب 
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Trademark No.:38368 العالمة التجارية رقم :  38368

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., 
Ltd.  

بإسم :  زهيجيانغ رونغبينغ اير تولز كو.، ال تي دي.  

Applicant Address :Shuiquetou Village, Pengjie Town, 
Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China

ــاو،  ــاو، تايزه ــاون، لوكي ــي ت ــج، بينغج ــويكيتو فيلي ــوان :  ش العن
ــن   ــغ، الصي زهيجيان

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
spray guns for paint; pneumatic nail guns; electric glue 
guns; hand-held tools, other than hand-operated;  com-
pressed air machines; hand-held hydraulic tools; hand-
held pneumatic tools; pumps [machines]; electric  hand 
drills 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مسدســات لــرش الدهانــات؛ مسدســات مســامير تــدار بالهــواء المضغــوط؛ 
ــر التــي تــدار باليــد؛  ــة باليــد غي مسدســات غــراء كهربائيــة؛ ادوات محمول
ــة باليــد؛ ادوات  آالت تــدار بالهــواء المضغــوط؛ ادوات هيدروليكيــة  محمول
ــة باليــد؛ مضخــات ]آالت[؛ مثاقــب يدويــة  تــدار بالهــواء المضغــوط محمول

كهربائيــة 

( 247 )
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Trademark No.:38369 العالمة التجارية رقم :  38369

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd.    .بإسم :  زهيجيانغ رونغبينغ اير تولز كو.، ال تي دي

Applicant Address :Shuiquetou Village, Pengjie Town, 
Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China

ــاو،  ــاو، تايزه ــاون، لوكي ــي ت ــج، بينغج ــويكيتو فيلي ــوان :  ش العن
ــن   ــغ، الصي زهيجيان

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
spray guns for paint; pneumatic nail guns; electric glue 
guns; hand-held tools, other than hand-operated;  com-
pressed air machines; hand-held hydraulic tools; hand-
held pneumatic tools; pumps [machines]; electric  hand 
drills 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مسدســات لــرش الدهانــات؛ مسدســات مســامير تــدار بالهــواء المضغــوط؛ 
ــر التــي تــدار باليــد؛  ــة باليــد غي مسدســات غــراء كهربائيــة؛ ادوات محمول
ــة باليــد؛ ادوات  آالت تــدار بالهــواء المضغــوط؛ ادوات هيدروليكيــة  محمول
ــة باليــد؛ مضخــات ]آالت[؛ مثاقــب يدويــة  تــدار بالهــواء المضغــوط محمول

كهربائيــة 

( 248 )
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Trademark No.:38370 العالمة التجارية رقم :  38370

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: Ningbo Runyes Medical Instrument 
Co.,Ltd.  

بإسم :  نينغبو رونييس ميديكال انسترومنت كو.،ال تي دي 

Applicant Address :NO. 456, Tonghui Road, Jiangbei 
Investment &amp; Pioneering Park C, Ningbo, China

ــد  ــاي، انفيســتمنت ان ــو. 456، تونغهــاو رود، جيانغب ــوان :  ن العن
ــو، الصيــن   ــارك ســي، نينغب ــغ ب بايونيرن

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
medical apparatus and instruments; dental apparatus 
and instruments; X-ray apparatus for medical purposes; 
 feeding bottles; orthopaedic articles; artificial teeth; den-
tists&apos; armchairs; mirrors for dentists; dental appa-
ratus,  electric; beds specially made for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اجهــزة وادوات طبيــة؛ اجهــزة وادوات طــب االســنان؛ اجهــزة اشــعة اكــس 
ــة؛  ــنان اصطناعي ــة؛ اس ــل تجبيري ــال؛ مفاص ــات اطف ــة؛ رضاع ــات طبي لغاي
كراســي ذات ذراعيــن ألطبــاء االســنان؛ مرايــا الطبــاء  االســنان؛ اجهــزة 

ــة  ــات طبي ــة لغاي ــة المصنوع ــرة وبخاص ــنان؛ أس ــب االس ــة لط كهربائي

( 249 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30 
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Trademark No.:38375 العالمة التجارية رقم :  38375

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: abedallah khayat بإسم :  عبد الله محمد خضر عبد السميع الخياط

Applicant Address :hebron       العنوان :  الخليل الحاووز االول

Applicant for Correspondence:  hebron عنوان التبليغ  : الخليل الحاووز االول - فلسطين

Goods/Services:
flakes made of wheat

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق مصنوعة من القمح

( 250 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38377 العالمة التجارية رقم :  38377

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address : 16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg

ســينينغيربيرغ،  ال2633-  تريفيــس،  دي  روت   ،16   : العنــوان 
لوكســيمبورغ  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Pastries and confectionery; Chocolate; Ice Cream, Sor-
bets and other Edible Ices; Chocolate Confectionery; 
 Cocoa based beverages; all the aforementioned goods 
containing peanut butter 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفطائــر والحلويــات؛ الشــوكوالتة؛ بوظــة؛ شــراب ومثلجــات صالحــة لــأكل؛ 
البضائــع  جميــع  الــكاكاو؛  اساســها  مشــروبات  الشــوكوالتة؛  حلويــات 

ــتق  ــدة الفس ــى زب ــوي عل ــي تحت ــورة الت المذك

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

( 251 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38378 العالمة التجارية رقم :  38378

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address : 16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg

ســينينغيربيرغ،  ال2633-  تريفيــس،  دي  روت   ،16   : العنــوان 
لوكســيمبورغ  
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Applicant for Correspondence:  Talal Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Cookies, crackers, muffins, brownies, biscuits, snacks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كعــك محلــى؛ بســكويت؛ فطائــر؛ كعكــة البراونيــز؛ بســكويت؛ وجبــات 

خفيفــة 

( 252 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38379 العالمة التجارية رقم :  38379

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address : 16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg

ســينينغيربيرغ،  ال2633-  تريفيــس،  دي  روت   ،16   : العنــوان 
لوكســيمبورغ  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Biscuits 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بسكويت 

( 253 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38380 العالمة التجارية رقم :  38380

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address : 16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg

ســينينغيربيرغ،  ال2633-  تريفيــس،  دي  روت   ،16   : العنــوان 
لوكســيمبورغ  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة    فلســطين

Goods/Services:
Biscuits 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بسكويت 
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( 254 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38381 العالمة التجارية رقم :  38381

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Dr. Wild & Co. AG  بإسم :  دي ار. وايلد & كو. ايه جي

Applicant Address :Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz, 
Switzerland

العنوان :  هوفاكيرشتراسي 8، 4132 موتينز، سويسرا  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة    فلســطين

Goods/Services:
Dentifrices; polishing products; mouth washes, not for 
medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منظفــات اســنان؛ منتجــات صقــل؛ غســوالت للفــم ليســت لغايــات 

طبيــة 

( 255 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38382 العالمة التجارية رقم :  38382

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Dr. Wild & Co. AG  بإسم :  دي ار. وايلد & كو. ايه جي

Applicant Address :Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz, Switzerland العنوان :  هوفاكيرشتراسي 8، 4132 موتينز، سويسرا  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة    فلســطين

Goods/Services:
Products for dental and oral hygiene, such as 
mouthwashes, toothpastes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفــم ومعجــون  مثــل غســوالت  واالســنان،  الفــم  مــواد لصحــة 

االســنان 

( 256 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38383 العالمة التجارية رقم :  38383
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Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Dr. Wild & Co. AG  بإسم :  دي ار. وايلد & كو. ايه جي

Applicant Address :Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz, 
Switzerland

العنوان :  هوفاكيرشتراسي 8، 4132 موتينز، سويسرا  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة    فلســطين

Goods/Services:
Cosmetic preparations for oral and dental care 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات تجميلية للعناية بالفم واالسنان 

( 257 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38384 العالمة التجارية رقم :  38384

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Dr. Wild & Co. AG  بإسم :  دي ار. وايلد & كو. ايه جي

Applicant Address :Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz, 
Switzerland

العنوان :  هوفاكيرشتراسي 8، 4132 موتينز، سويسرا  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services:
Medicinal preparations for oral and dental care 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات طبية للعناية بالفم واالسنان 

( 258 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38385 العالمة التجارية رقم :  38385

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Dr. Wild & Co. AG  بإسم :  دي ار. وايلد & كو. ايه جي

Applicant Address :Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz, 
Switzerland

العنوان :  هوفاكيرشتراسي 8، 4132 موتينز، سويسرا  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services:
Dental floss; toothbrushes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خيوط لأسنان؛ فراشي اسنان 
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( 259 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38386 العالمة التجارية رقم :  38386

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: AMER AI AREQAT بإسم :  عامر عادل اسماعيل عريقات

Applicant Address :ABUDEES       العنوان :  ابو ديس راس كبسا

Applicant for Correspondence:  HEBRON عنوان التبليغ  : الخليل عين سارة فلسطين

Goods/Services:
CATERING COFFEE MAKING AND ENTERTAINMENT SERVICES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات تقديم وصنع الطعام وخدمات المقاهي والترفية

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

( 260 )

 

Date :30/06/2020 التاريخ : 2020/06/30

Trademark No.:38387 العالمة التجارية رقم :  38387

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: Dr. Wild & Co. AG  بإسم :  دي ار. وايلد & كو. ايه جي

Applicant Address :Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz, Switzerland العنوان :  هوفاكيرشتراسي 8، 4132 موتينز، سويسرا  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services:
Hygienic and beauty care 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال 

( 261 )

 

Date :01/07/2020 التاريخ : 2020/07/01
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Trademark No.:38397 العالمة التجارية رقم :  38397

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: ROLEX SA  بإسم :  رولكس اس اي

Applicant Address :Rue François-Dussaud 3-5-7, 
Geneva, Switzerland

العنوان :  رو فرانسوا-دوسو 3-5-7، جنيف، 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 :

Clock and watchmaking articles, namely watches, wrist-
watches, components for clock and watchmaking articles 
and accessories for clock and watchmaking articles not 
included in other classes, clocks and other chronomet-
ric instruments, chronometers, chronographs (clock and 
watchmaking), watch straps,  dials (clock and watch-
making),  boxes and presentation cases for clock and 
watchmaking and jewellery, watch movements and parts 
thereof; jewellery; precious stones and semi-precious 
stones; precious metals and their alloys; pins (jewellery). 

الســاعات ولــوازم صناعــة الســاعات وتحديــدا الســاعات وســاعات المعصــم 
وعناصــر ولــوازم صنــع الســاعات وكماليــات الســاعات ولــوازم صنع الســاعات 
الكرونومتريــة  واالالت  والســاعات  اخــرى  اصنــاف  فــي  المشــمولة  غيــر 
والكرونومتــرز وادوات قيــاس الوقــت )الســاعات وصناعــة الســاعات( واحزمــة 
والعلــب  الســاعات(  وصناعــة  )الســاعات  الســاعات  واقــراص  الســاعات 
وصناديــق العــرض للســاعات وصناعــة الســاعات والمجوهــرات وتركيبــات 
ــة واالحجــار  الســاعات واالجــزاء التابعــة لهــا، المجوهــرات، االحجــار الكريم

ــس )مجوهــرات(.  ــة وســبائكها، الدبابي ــادن الثمين ــة، المع شــبه الثمين

( 262 )

 

Date :01/07/2020 التاريخ : 2020/07/01

Trademark No.:38399 العالمة التجارية رقم :  38399

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Taklkish Company for E-Marketing  بإسم :  شركة تكلكش للتسويق االلكتروني

Applicant Address :Al- Doha - Bethlehem - Palestine العنوان :  فلسطين بيت لحم  الدوحة  

Applicant for Correspondence:  Adv. Saaed yaseen - 
Ramallah- Arsal street-Alasra bulding-6th flowr. 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي ســائد ياســين  رام اللــه- شــارع االرســال  
عمــارة االســراء  ط 6 جــوال 0595783793  فلســطين

Goods/Services:
Providing telecommunication channels for teleshopping services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفير قنوات إتصال لخدمات التسوق عن بعد 

( 263 )

 

Date :01/07/2020 التاريخ : 2020/07/01
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Trademark No.:38400 العالمة التجارية رقم :  38400

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Factory and mills of Naser Company 
for thyme and spices

بإسم :  شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات 

Applicant Address :Ajja - jenin - alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  Jenin – abo baker st – 
aganinst arab bank 

عنوان التبليغ  :
جنين – شارع ابو بكر – مقابل البنك العربي جوال :599743980

Goods/Services:
COFFEE , coffe (artificial) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بن ، قهوة اصطناعية

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

( 264 )

 

Date :01/07/2020 التاريخ : 2020/07/01

Trademark No.:38402 العالمة التجارية رقم :  38402

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Factory and mills of Naser Company 
for thyme and spices

بإسم :  شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات 

Applicant Address :Ajja - jenin - alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  Jenin – abo baker st – 
aganinst arab bank 

عنوان التبليغ  : جنين – شارع ابو بكر – مقابل البنك العربي
جوال : 0599743980 فلسطين

Goods/Services:
rice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أرز

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

( 265 )

 

Date :01/07/2020 التاريخ : 2020/07/01

Trademark No.:38403 العالمة التجارية رقم :  38403
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Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Factory and mills of Naser Company 
for thyme and spices

بإسم :  شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات 

Applicant Address :Ajja - jenin - alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  Jenin – abo baker st – 
aganinst arab bank 

عنــوان التبليــغ  : جنيــن – شــارع ابــو بكــر – مقابــل البنــك العربــي 
ــوال : 0599743980 ج

Goods/Services:
plants

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نباتات

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

( 266 )

 

Date :01/07/2020 التاريخ : 2020/07/01

Trademark No.:38404 العالمة التجارية رقم :  38404

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Factory and mills of Naser Company 
for thyme and spices

بإسم :  شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات 

Applicant Address :Ajja - jenin - alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  Jenin – abo baker st – 
aganinst arab bank 

عنوان التبليغ  : جنين – شارع ابو بكر – مقابل البنك العربي
جوال : 0599743980 فلسطين

Goods/Services:
herbs , fresh (garden ) .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اعشاب طبية 

( 267 )

 

Date :02/07/2020 التاريخ : 2020/07/02

Trademark No.:38407 العالمة التجارية رقم :  38407

Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  
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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 

فلسطين

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; match-
es; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of 
being heated, electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to re-
lease nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; elec-
tronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; elec-
tronic devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco 
products and tobacco substitutes; smoker&apos;s arti-
cles for electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34; devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as 
heated tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette 
cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو المصّنــع؛ منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك الســيجار، الســجائر، 
تبــغ  الغليــون،  تبــغ  اليدويــة،  اللــف  ماكينــات  تبــغ  الرفيــع،  الســيجار 
ــغ والقرنفــل؛  ــج التب ــن مزي ــة م ــغ الســعوط، الســجائر المصنوع المضــغ، تب
ــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن،  الســعوط؛ بدائــل التب
بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ــن، أدوات الجي ــجائر، الغاليي ــض الس ومناف
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة 
ــالق  ــل إط ــن أج ــغ م ــجائر أو التب ــخين الس ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه إلكتروني
رذاذ النيكوتيــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة 
الســجائر  اإللكترونــي؛  التدخيــن  أجهــزة  االلكترونيــة؛  الســجائر  فــي 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ 
األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة 
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات 
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا 
ن 

ّ
ــخ ــيجار المس ــجائر والس ــاء الس ــزة إطف ــة 34؛ أجه ــي الفئ ــة، ف المتضمن

نة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة 
ّ
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخ

الشــحن. 

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

( 268 )

 

Date :02/07/2020 التاريخ : 2020/07/02

Trademark No.:38408 العالمة التجارية رقم :  38408

Class: 34 في الصنف :   34

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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

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

فلسطين
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Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being 
heated, electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release nic-
otine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic ciga-
rettes as substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing aero-
sol; oral vaporising devices for smokers, tobacco prod-
ucts and tobacco substitutes; smoker&apos;s articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks ; electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو المصّنــع؛ منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك الســيجار، الســجائر، 
تبــغ  الغليــون،  تبــغ  اليدويــة،  اللــف  ماكينــات  تبــغ  الرفيــع،  الســيجار 
ــغ والقرنفــل؛  ــج التب ــن مزي ــة م ــغ الســعوط، الســجائر المصنوع المضــغ، تب
ــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن،  الســعوط؛ بدائــل التب
بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ــن، أدوات الجي ــجائر، الغاليي ــض الس ومناف
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ، أجهــزة 
ــالق  ــل إط ــن أج ــغ م ــجائر أو التب ــخين الس ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه إلكتروني
رذاذ النيكوتيــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل المســتخدمة 
الســجائر  اإللكترونــي؛  التدخيــن  أجهــزة  االلكترونيــة؛  الســجائر  فــي 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ 
األجهــزة اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة 
التبخيــر بالفــم للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات 
المدخنيــن للســجائر اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا 
ن 

ّ
ــخ ــيجار المس ــجائر والس ــاء الس ــزة إطف ــة 34؛ أجه ــي الفئ ــة، ف المتضمن

نة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة 
ّ
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخ

الشــحن. 

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

( 269 )

 

Date :02/07/2020 التاريخ : 2020/07/02 

Trademark No.:38409 العالمة التجارية رقم :  38409

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: LAUNCH TECH CO., LTD.  .بإسم :  لونش تك كو.، ليمتد

Applicant Address :Launch Industrial Park, No.4012, 
North Wuhe Rd, Bantian Street, Longgang, Shenzhen, 
China

ــورث ووهــي  ــر. 4012، ن ــارك، نمب ــوان :  لونــش إنداســتريال ب العن
ــن   ــغ، شــينزهين، الصي ــان ســتريت، لونغان رود، بانتي

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

عنــوان التبليــغ  : جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ص.ب 21
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Goods/Services:
Computer software, recorded; Computer programs, down-
loadable; Computer software applications, downloadable; 
Monitors [computer programs]; Interactive touch screen 
terminals; Data processing apparatus; Pressure measuring 
apparatus; Diagnostic apparatus, not for medical purpos-
es; Measuring apparatus; Torsion tester. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للتنزيــل[؛  ]قابلــة  للحاســوب  برامــج  ]مســجلة[؛  الحاســوب  برمجيــات 
]برامــج  مراقبــة  برامــج  للتنزيــل؛  قابلــة  الحاســوب،  برامــج  تطبيقــات 
الحاســوب[؛ محطــات شاشــات اللمــس التفاعليــة؛ أجهــزة معالجــة البيانــات؛ 
ــة؛ أجهــزة  ــر طبي ــراض غي ــاس الضغــط؛ أجهــزة تشــخيص، ألغ أجهــزة قي

القيــاس؛ جهــاز اختبــار االلتــواء. 

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

( 270 )

 

Date :13/07/2020 التاريخ : 2020/07/13

Trademark No.:38411 العالمة التجارية رقم :  38411

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Tnuva Central Cooperative For The 
Marketing of Agricultural Produce In Israel Ltd. 

بإســم :  شــركة تنوفــا التعاونيــة المركزيــة لتســويق المنتوجــات 
الزراعيــة فــي اســرائيل المحــدودة 

Applicant Address :21 Yagia Kapayim Street, P.O.B. 
300, Petach Tickva, Israel

العنــوان :  شــارع ياجيــا كاباييــم 21، ص. ب. 300 بتــاح تكفــا، 
إســرائيل  

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:
Meat, fish, poultry and game;  meat extracts;  preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables;  jellies, jams, 
compotes;  eggs;  milk, cheese, butter and other milk products; 
milk and dairy products; yogurts; yogurt drinks; fermented 
milk products, plain or flavored; beverages composed mainly 
of milk or milk products; oils and fats for food 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فواكــه  اللحــم؛  خالصــات  والصيــد؛  الدواجــن  لحــوم  أســماك،  لحــوم، 
وخضــراوات محفوظــة و مجمــدة ومجففــة ومطهــوة؛ هــالم )جيلــي( ومربيــات 
وفواكــه مطبوخــة بالســكر؛ البيــض؛ حليــب، جبنــة، زبــدة ومنتجــات الحليــب 
األخــرى؛ الحليــب ومنتجــات األلبــان؛ لبــن رائــب )زبــادي(؛ مشــروبات الزبــادي؛ 
منتجــات الحليــب المخمــر، عــادي او منكــه؛ المشــروبات التــي تتكــون بشــكل 
رئيســي مــن الحليــب أو منتجــات الحليــب؛ الزيــوت والدهــون الصالحــة  

لــأكل. 

( 271 )

 

Date :04/07/2020 التاريخ : 2020/07/04 

Trademark No.:38412 العالمة التجارية رقم :  38412

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: Montres Tudor SA  بإسم :  مونتر تيودور اس اي
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Applicant Address :Rue François-Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland

العنوان :  رو فرانسوا-دوسو 3، جنيف، 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 :

Clock and watchmaking articles, namely watches, wrist-
watches, components for clock and watchmaking articles 
and accessories for clock and watchmaking articles not 
included in other classes, clocks and other chronomet-
ric instruments, chronometers, chronographs (clock and 
watchmaking), watch straps,  dials (clock and watch-
making),  boxes and presentation cases for clock and 
watchmaking and jewellery, watch movements and parts 
thereof; jewellery; precious stones and semi-precious 
stones; precious metals and their alloys; pins (jewellery). 

الســاعات ولــوازم صناعــة الســاعات وتحديــدا الســاعات وســاعات المعصــم 
وعناصــر ولــوازم صنــع الســاعات وكماليــات الســاعات ولــوازم صنع الســاعات 
الكرونومتريــة  واالالت  والســاعات  اخــرى  اصنــاف  فــي  المشــمولة  غيــر 
والكرونومتــرز وادوات قيــاس الوقــت )الســاعات وصناعــة الســاعات( واحزمــة 
والعلــب  الســاعات(  وصناعــة  )الســاعات  الســاعات  واقــراص  الســاعات 
وصناديــق العــرض للســاعات وصناعــة الســاعات والمجوهــرات وتركيبــات 
ــة واالحجــار  الســاعات واالجــزاء التابعــة لهــا، المجوهــرات، االحجــار الكريم

ــس )مجوهــرات(.  ــة وســبائكها، الدبابي ــادن الثمين ــة، المع شــبه الثمين
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Date :11/07/2020 التاريخ : 2020/07/11

Trademark No.:38413 العالمة التجارية رقم :  38413

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: British American Tobacco (Brands) Limited  بإسم :  بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتد

Applicant Address :Globe House, 4 Temple Place, 
London WC2R 2PG, United Kingdom

ــي2ار  ــو س ــدن دبلي ــس، لن ــل بلي ــاوس، 4 تمب ــوب ه ــوان :  غل العن
ــدة   ــة المتح ــي، المملك ــي ج 2ب

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 :

Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purpos-
es); cigars; cigarillos; lighters; matches; smokers’ ar-
ticles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held ma-
chines for injecting tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; cartridges for electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the pur-
pose of being heated; devices and parts for devices for 
heating tobacco; tobacco substitutes for the purpose of 
inhalation; cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarette cases; cigarette boxes; snus with tobacco; 
snuff with tobacco; snus without tobacco; snuff with-
out tobacco; tobacco free oral nicotine pouches (not for 
medical use); oral vaporizers for smoking purposes. 

ــغ )ليســت  ــغ، بدائــل التب ــغ النيــئ او المصنــع، منتجــات التب الســجائر، التب
ــوازم  الغــراض طبيــة(، الســيغار، الســجائر الصغيــرة، الوالعــات، الكبريــت، ل
ــزة  ــجائر، أجه ــات الس ــجائر، مصفي ــب الس ــجائر، انابي ــن، ورق الس المدخني
الجيــب للــف الســجائر، االت تحمــل باليــد لحقــن التبــغ داخــل االنابيــب 
الورقيــة، الســجائر االلكترونيــة، خراطيــش للســجائر االلكترونيــة، الســوائل 
ــراض التســخين، ادوات واجــزاء  ــغ الغ ــة، منتجــات التب للســجائر االلكتروني
الجهــزة تســخين التبــغ، بدائــل التبــغ الغــراض االستنشــاق، الســجائر 
التــي تحتــوي علــى بدائــل التبــغ، علــب الســجائر، صناديــق الســجائر، 
ســنوس يحتــوي علــى التبــغ، ســعوط يحتــوي علــى التبــغ، ســنوس بــدون 
تبــغ، ســعوط بــدون تبــغ، اكيــاس نيكوتيــن تؤخــذ بالفــم خاليــة مــن التبــغ 

ــن.  ــراض التدخي ــن طــرق الفــم الغ ــة(، مبخــرات ع ــراض طبي )ليســت الغ
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Date :09/07/2020 التاريخ : 2020/07/09

Trademark No.:38414 العالمة التجارية رقم :  38414

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: H. Lundbeck A/S  بإسم :  شركة ه لندبيك المساهمة المحدودة

Applicant Address :Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark. العنوان :  9 اوتيليافج، 2005 فالبي، الدنمرك  

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:
Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in, 
generated by or acting on the central nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances acting on 
the central nervous system; central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations and substanc-
es for the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and 
treatment of headaches, migraines, pain, immune and 
inflammatory disorders and diseases, depression, cog-
nitive impairment, cognitive disorders and diseases, 
mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, schizophre-
nia, bipolar disorder and disease, mania, ADHD, PTSD, 
agitation, aggression, autism, melancholy, OCD; prepa-
rations, substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراض  ــات واألم ــالج االضطراب ــة وع ــة للوقاي ــواد الدوائي المســتحضرات والم
المركــزي؛  العصبــي  الجهــاز  فــي  تؤثــر  التــي  أو  عــن  أوالناتجــة  فــي 
العصبــي  الجهــاز  فــي  تؤثــر  التــي  الدوائيــة  والمــواد  المســتحضرات 
ــواد  ــتحضرات والم ــزي؛ المس ــي المرك ــاز العصب ــطات الجه ــزي؛ منش المرك
الدوائيــة للوقايــة وعــالج االضطرابــات واألمــراض النفســية والعصبيــة؛ 
ــداع،  ــالج الص ــة وع ــتخدمة للوقاي ــواد الدوائيــة المس ــتحضرات والم المس
ــة،  ــة وااللتهابي ــراض المناعي ــات واألم ــم، ، االضطراب الصــداع النصفــي، األل
اإلدراكيــة،  واألمــراض  االضطرابــات  اإلدراكيــة،  اإلعاقــة  االكتئــاب، 
الخمــول، انفصــام الشــخصية  القلــق،  الذهــان،  المزاجيــة،  االضطرابــات 
)الشــيزوفرينيا(، مــرض واضطــراب القطبيــة الثنائيــة، الهــوس، اضطــراب 
التالــي للصدمــة  الكــرب  النشــاط، اضطــراب  فــرط  مــع  االنتبــاه  نقــص 
النفســية، الهيــاج، العدوانيــة، التوحــد، االكتئــاب، اضطــراب الوســواس 
القهــري، المســتحضرات والمــواد    والكواشــف والعوامــل لأغــراض الطبيــة 

والتشــخيصية. 
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Date :06/07/2020 التاريخ : 2020/07/06

Trademark No.:38415 العالمة التجارية رقم :  38415

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Nuqul Brothers Company Limited  بإسم :  شركة نقل أخوان ذ.م.م

Applicant Address :P.O. Box 154, Amman 11118, 
Jordan

العنوان :  ص.ب 154 ، عمان 11118 ، األردن  
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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:
Gloves; gowns; nurse pants; nurses&apos; uniforms; 
clothing; footwear; headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القفــازات، العبــاءات، ســراويل الممرضيــن، مالبــس الممرضيــن، 

مالبــس األطبــاء، المالبــس، ولبــاس القــدم واغطيــة الــرأس. 

( 275 )

 

Date :06/07/2020 التاريخ : 2020/07/06

Trademark No.:38416 العالمة التجارية رقم :  38416

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: Nuqul Brothers Company Limited  بإسم :  شركة نقل أخوان ذ.م.م

Applicant Address :P.O. Box 154, Amman 11118, 
Jordan

العنوان :  ص.ب 154 ، عمان 11118 ، األردن  

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

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

Goods/Services:
Anaesthetic masks; anesthesia masks; disposable 
gloves for medical purposes; disposable gloves for 
veterinary purposes; elastic stockings for surgical use; 
gloves for dental purposes; latex gloves for veterinary 
purposes; masks for use by medical personnel; medical 
gowns; patient examination gowns; respiratory masks 
for medical purposes; sanitary masks for dust isolation 
for medical purposes; surgical gowns; surgical scrub 
suits, facial masks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة لالســتعمال  ــراض الطبي ــازات لأغ ــر، قف ــر؛ أقنعــة التخدي أقنعــة التخدي
مــرة واحــدة؛ قفــازات لأغــراض البيطريــة لالســتعمال مــرة واحــدة؛ جــوارب 
مرنــة لالســتخدام الجراحــي. قفــازات ألغــراض طــب األســنان؛ قفــازات 
مطاطيــة لأغــراض البيطريــة؛ أقنعــة لالســتخدام مــن قبــل الطاقــم الطبــي؛ 
العبــاءات الطبيــة، العبــاءات الخاصــة بفحــص المرضــى؛ أقنعــة الجهــاز 
التنفســي لأغــراض الطبيــة؛ أقنعــة صحيــة لعــزل الغبــار لأغــراض الطبيــة؛ 

ــة، أقنعــة الوجــه.  ــات الجراحي ــة للغاي ــاءات  الجراحي العب
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Date :06/07/2020 التاريخ : 2020/07/06

Trademark No.:38417 العالمة التجارية رقم :  38417

Class: 3 في الصنف :   3



179 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

Applicant Name: Nuqul Brothers Company Limited  بإسم :  شركة نقل أخوان ذ.م.م

Applicant Address :P.O. Box 154, Amman 11118, 
Jordan

العنوان :  ص.ب 154 ، عمان 11118 ، األردن  

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

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

Goods/Services:
Laundry bleaching preparations; cleaning preparations; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; cot-
ton sticks for cosmetic purposes; deodorant soap; de-
tergents other than for use in manufacturing operations 
and for medical purposes; disinfectant soap; laundry 
preparations; tissues impregnated with cosmetic Lo-
tions; medicated soap; oils for cleaning purposes; 
preparations for Soaking laundry; Soap; disinfectant 
soap; soap for brightening textile; fabric softeners for 
laundry use; stain removers; starch for laundry purpos-
es; tissues impregnated with cosmetic lotions; washing 
preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــف،  ــس، مســتحضرات تنظي مســتحضرات قصــر االقمشــة لغســيل المالب
ألغــراض  قطــن  اعــواد  التنظيــف،  لغــرض  بمنظــف  مشــربة  اقمشــة 
التجميــل، صابــون إلزالــة الروائــح الكريهــة، منظفــات بخــالف المســتخدمة 
فــي العمليــات التصنيعيــة ولغايــات طبيــة، صابــون مطهــر، مســتحضرات 
للغســيل و الكــي، مناديــل ورقيــة مشــربة بغســوالت لوشــن تجميليــة، 
ــيل،  ــع الغس ــتحضرات لنق ــف، مس ــراض التنظي ــوت ألغ ــي، زي ــون طب صاب
صلبــون، صابــون مطهــر، صابــون لتنصيــع النســيج، منعمــات لأقمشــة 
تســتخدم للغســيل، مزيــالت البقــع، نشــأ ألغــراض الغســيل، مناديــل ورقيــة 

ــيل.  ــتحضرات غس ــة، مس ــن تجميلي ــوالت لوش ــربة بغس مش
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Date :06/07/2020 التاريخ : 2020/07/06

Trademark No.:38418 العالمة التجارية رقم :  38418

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Nuqul Brothers Company Limited  بإسم :  شركة نقل أخوان ذ.م.م

Applicant Address :P.O. Box 154, Amman 11118, 
Jordan

العنوان :  ص.ب 154 ، عمان 11118 ، األردن  

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

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

Goods/Services:
Laundry bleaching preparations; cleaning preparations; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; cotton 
sticks for cosmetic purposes; deodorant soap; detergents 
other than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; disinfectant soap; laundry prepara-
tions; tissues impregnated with cosmetic Lotions; med-
icated soap; oils for cleaning purposes; preparations 
for Soaking laundry; Soap; disinfectant soap; soap for 
brightening textile; fabric softeners for laundry use; 
stain removers; starch for laundry purposes; tissues im-
pregnated with cosmetic lotions; washing preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــف،  ــس، مســتحضرات تنظي مســتحضرات قصــر االقمشــة لغســيل المالب
ألغــراض  قطــن  اعــواد  التنظيــف،  لغــرض  بمنظــف  مشــربة  اقمشــة 
التجميــل، صابــون إلزالــة الروائــح الكريهــة، منظفــات بخــالف المســتخدمة 
فــي العمليــات التصنيعيــة ولغايــات طبيــة، صابــون مطهــر، مســتحضرات 
للغســيل و الكــي، مناديــل ورقيــة مشــربة بغســوالت لوشــن تجميليــة، 
ــيل،  ــع الغس ــتحضرات لنق ــف، مس ــراض التنظي ــوت ألغ ــي، زي ــون طب صاب
صلبــون، صابــون مطهــر، صابــون لتنصيــع النســيج، منعمــات لأقمشــة 
تســتخدم للغســيل، مزيــالت البقــع، نشــأ ألغــراض الغســيل، مناديــل ورقيــة 

ــيل  ــتحضرات غس ــة، مس ــن تجميلي ــوالت لوش ــربة بغس مش
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Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38421 العالمة التجارية رقم :  38421

Class: 45 في الصنف :   45

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa Awladeh 
Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 

Goods/Services:
Personal And social services rendered by other to meet 
the needs of individuals , corporate social responsibility 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات شــخصية واجتماعيــة يقدمهــا آخــرون تلبيــة لحاجــات 

األفــراد، المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
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Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38422 العالمة التجارية رقم :  38422

Class: 45 في الصنف :   45

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa Awladeh 
Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3  فلســطين

Goods/Services:
Personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals, corporate social responsibility 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات شــخصية واجتماعيــة يقدمهــا آخــرون تلبيــة لحاجــات 

األفــراد، المســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
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Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38423 العالمة التجارية رقم :  38423

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa Awladeh 
Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3  فلســطين

Goods/Services:
Computer services, namely, creating virtual communi-
ties for registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage in 
social, business and community networking; Computer 
services, namely, providing search engines for obtain-
ing data via the internet and communications networks; 
Providing software for social networking, creating a 
virtual community, and transmission of audio, video, 
images, text, content and data; Application service pro-
vider (ASP) services, namely, hosting software appli-
cations of others; Providing software to allow users to 
perform electronic business transactions via the internet 
and communications networks; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending and 
receiving electronic messages, notifications and alerts 
and for facilitating electronic business transactions via   
the internet and communications networks; Providing 
software enabling development, assessment, testing, 
and maintenance of mobile software applications for 
portable computing devices; Providing user authenti-
cation services using single sign-on and software tech-
nology for e-commerce transactions; Providing user au-
thentication services of electronic funds transfer, credit 
and debit card and electronic check transactions using 
single sign-on and software technology; Providing an 
application programming interface (API) to allow users 
to perform electronic business monetary transactions 
via the internet; Providing software for processing elec-
tronic payments; Platform as a service (PAAS) services 
featuring software to allow users to perform business 
and e-commerce transactions;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، الكمبيوتــر  خدمــات  الكمبيوتــر؛  وبرامــج  أجهــزة  وتطويــر  تصميــم 
وهــي إنشــاء مجتمعــات افتراضيــة للمســتخدمين المســجلين لتنظيــم 
المناقشــات  فــي  والمشــاركة   ، واألحــداث  واالجتماعــات  المجموعــات 
ــات  ــة ؛ خدم ــة والمجتمعي ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــي الش ــراط ف واالنخ
لتنظيــم  لآلخريــن  إلكترونيــة  مرافــق  اســتضافة  وهــي   ، الكمبيوتــر 
وإجــراء االجتماعــات والمناســبات والمناقشــات التفاعليــة عبــر اإلنترنــت 
وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات الكمبيوتــر فــي طبيعــة الملفــات الشــخصية 
وملفــات المجموعــات اإللكترونيــة المخصصــة أو صفحــات الويــب التــي 
تعــرض معلومــات محــددة مــن قبــل المســتخدم أو محــددة ، بمــا فــي 
ــات ؛ خدمــات  ــو والصــور والنــص والمحتــوى والبيان ــك الصــوت والفيدي ذل
ــر  ــات عب ــى البيان ــر محــركات البحــث للحصــول عل ــر ، وهــي توفي الكمبيوت
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر تســهيالت علــى اإلنترنــت تتميــز 
ملفــات  إنشــاء  مــن  اإلنترنــت  عبــر  المســتخدمين  تمكــن  بتكنولوجيــا 
ــة  ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــات الش ــن معلوم ــخصية تتضم ــف ش تعري
، ونقــل هــذه المعلومــات ومشــاركتها بيــن العديــد مــن المرافــق عبــر 
اإلنترنــت لالنخــراط فــي الشــبكات االجتماعيــة ، وإدارة حســابات الشــبكات 
 ، االجتماعيــة  للشــبكات  برامــج  توفيــر  ؛  بهــم  الخاصــة  االجتماعيــة 
ــو ، والصــور ، والنــص  وإنشــاء مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــوت والفيدي
ــت  ــر االنترن ــة عب ــة شــبكة الكتروني ــر خدم ــات ؛ توفي ــوى ، والبيان ، والمحت
التــي تمكــن المســتخدمين مــن نقــل بيانــات الهويــة الشــخصية إلــى 
ومشــاركتها مــع وبيــن العديــد مــن مرافــق االنترنــت ؛ توفيــر المعلومــات 
مــن الفهــارس وقواعــد بيانــات المعلومــات القابلــة للبحــث ، بمــا فــي ذلــك 
النصــوص والوثائــق اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات والوســائط 
ــر  ــة عب ــات الســمعية البصري ــة والمعلوم ــة والصــور الفوتوغرافي اإللكتروني
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر برامــج التجــارة اإللكترونيــة للســماح 
للمســتخدمين بإجــراء معامــالت األعمــال اإللكترونيــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
العالميــة ؛ خدمــات الكمبيوتــر ، وهــي مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي 
ــتخدمين  ــماح للمس ــات )API( للس ــة التطبيق ــة برمج ــج واجه ــز ببرام يتمي
بإجــراء معامــالت تجاريــة إلكترونيــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة ؛ خدمــات 
ــج إلرســال الرســائل  ــى برام ــوي عل ــي تحت ــة )SAAS( الت ــات كخدم البرمجي
اإللكترونيــة واإلخطــارات والتنبيهــات ، وتســهيل المعامــالت التجاريــة 
ــة ، ــائل اإللكتروني ــتقبال الرس ــال واس ــات وإرس ــال الطلب ــة إلرس اإللكتروني
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Providing application programming interface (API) 
software for use in electronic messaging and transmis-
sion of audio, video, images, text, content and data; 
Providing software for electronic messaging; Mapping 
services; Providing software for mapping services; Ap-
plication service provider (ASP) featuring software for 
mapping services; Providing software for sharing and 
displaying a user’s location, planning activities with 
other users and making recommendations; Providing 
software for social and destination mapping; Applica-
tion service provider (ASP) featuring software to en-
able or facilitate social and destination mapping; Pro-
viding software for making reservations and bookings; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate making reservations and book-
ings; Providing location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, services 
and events of interest; Application service provider 
(ASP) featuring location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, services 
and events of interest; Providing software for facilitat-
ing interaction and communication between humans 
and AI (artificial intelligence) platforms; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate interaction and communication between hu-
mans and AI (artificial intelligence) platforms; Design 
of augmented reality and virtual reality effects for use in 
modifying photographs, images, videos and audio-vi-
sual content; Platform as a service (PAAS) featuring 
software platforms for use in purchasing and dissem-
inating advertising; Providing software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-video 
content with photographic filters and augmented reality 
(AR) effects, namely, graphics, animations, text, draw-
ings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for social 
networking, managing social networking content, cre-
ating a virtual community, and transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Providing personal 
assistant software; Providing social assistant software; 
Providing online facilities featuring temporary use of 
non-downloadable software for sending and receiving 
electronic messages, instant messages, electronic mes-
sage alerts and reminders, photographs, images, graph-
ics,  data, audio, videos and audio-visual content via the 
internet and communication networks; Providing tem-
porary use of non-downloadable computer software for 
use in facilitating voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social networking 
services; Application service provider (ASP) services 
featuring software to enable or facilitate voice over in-
ternet protocol (VOIP) calls,

والســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــالت تجاريــة إلكترونيــة علــى شــبكة 
ــة  ــاس وخدم ــي إدارة وقي ــتخدام ف ــج لالس ــر برام ــة ؛ توفي ــر عالمي كمبيوت
اإلعــالن عــن اآلخريــن ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة 
برمجــة التطبيقــات )API( إلدارة وتتبــع وكتابــة التقاريــر وقيــاس تخطيــط 
وســائل اإلعــالم وشــراء وســائل اإلعــالم واإلعــالن عــن اآلخريــن ؛ مــزود منصــة 
ــل  ــة للتنزي ــر قابل ــج غي ــر برام ــو توفي ــت ، وه ــر اإلنترن ــات عب ــراء اإلعالن ش
ــر اإلنترنــت شــراء وبيــع قوائــم  ــات عب تتيــح للمشــترين والبائعيــن لإلعالن
ــز ببرامــج  ــات التطبيقــات )ASP( الــذي يتمي ــات ؛ مــزود خدم جــرد اإلعالن
ــم ،  ــع ، التقيي ــم ، اإلدارة ، التتب ــع ، التصمي ــراء ، البي ــي الش ــتخدام ف لالس
التحســين ، االســتهداف ، التحليــل ، التســليم ، واإلبــالغ عــن اإلعــالن عبــر 
ــار  ــم واختب ــر وتقيي ــن تطوي ــج تمكــن م ــر برام ــت والتســويق؛ توفي اإلنترن
وصيانــة تطبيقــات البرمجيــات المتنقلــة ألجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة 
الدخــول  تســجيل  باســتخدام  المســتخدم  خدمــات مصادقــة  توفيــر  ؛ 
األحــادي وتكنولوجيــا البرامــج لمعامــالت التجــارة اإللكترونيــة ؛ توفيــر 
ــات  ــوال ، وبطاق ــي لأم ــل اإللكترون ــتخدم للتحوي ــة المس ــات مصادق خدم
إلكترونيــا  الشــيكات  ومعامــالت صــرف   ، الخصــم  وبطاقــات  االئتمــان 
توفيــر  ؛  البرمجيــات  وتكنولوجيــا  الموّحــد  الدخــول  تقنيــة  باســتخدام 
واجهــة برمجــة تطبيقــات )API( للســماح للمســتخدمين بإجــراء المعامــالت 
لمعالجــة  برامــج  ؛ توفيــر  اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة  لأعمــال  الماليــة 
ــز  ــي تتمي ــة )PAAS( الت ــات منصــة كخدم ــة ؛ خدم ــات اإللكتروني المدفوع
بالبرمجيــات للســماح للمســتخدمين بــأداء معامــالت األعمــال والتجــارة 
اإللكترونيــة ؛ توفيــر برنامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات )API( لالســتخدام 
فــي المراســالت اإللكترونيــة ونقــل الصــوت والفيديــو والصــور والنــص 
؛ خدمــات  اإللكترونيــة  للرســائل  برامــج  ؛ توفيــر  والبيانــات  والمحتــوى 
الخرائــط ؛ توفيــر برنامــج لخدمــات الخرائــط ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات 
ــج لمشــاركة  ــر برنام ــط ؛ توفي ــات الخرائ ــا لخدم ــذي يضــم برنامًج )ASP( ال
ــن  ــتخدمين آخري ــع مس ــطة م ــط أنش ــتخدم ، وتخطي ــع المس ــرض موق وع
وتقديــم توصيــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرنامــج 
لتمكيــن أو تســهيل المشــاركة وعــرض موقــع المســتخدم ، وتخطيــط 
أنشــطة مــع مســتخدمين آخريــن وتقديــم توصيــات ؛ توفيــر برنامــج لرســم 
الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي 
يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل رســم الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة 
؛ توفيــر برنامــج إلجــراء الحجــوزات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي 
يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل إجــراء الحجــوزات ؛ توفيــر برامــج 
للطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي 
يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل الطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات 
؛ توفيــر برنامــج علــى درايــة بالموقــع للبحــث عــن وتحديــد ومشــاركة موقــع 
الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة ؛ موفــر خدمــة التطبيقــات 
ا للموقــع للبحــث علــى مواقــع الســلع 

ً
)ASP( الــذي يقــدم برنامًجــا مــدرك

والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة وتحديدهــا ومشــاركتها ؛ توفيــر برامــج 
إلنشــاء وإدارة والوصــول إلــى المجموعــات الخاصــة التي أنشــأها المســتخدم 
وأدارهــا فــي المجتمعــات االفتراضيــة ؛ توفيــر برامــج للبحــث وتحديــد 
ــم  ــى الموقــع ، واألحــداث ، والمعال نقــاط االهتمــام المحليــة والمســتندة ال
ــروض  ــوق والع ــة ، والتس ــداث الثقافي ــه ، واألح ــل ، والترفي ــرص العم ، وف
ــد  ــج لتحدي ــر برنام ــد فــرص العمــل ؛ توفي ــج للبحــث وتحدي ــر برنام ؛ توفي
؛  الحكومــات  بممثلــي  باالتصــال  لهــم  والســماح  المســتخدمين  هويــة 
توفيــر برنامــج لتوفيــر ســوق افتراضــي ؛ توفيــر برنامــج لتوفيــر معلومــات 
الطقــس المســتندة إلــى الموقــع ؛ توفيــر برامــج لتقديــم معلومــات األخبــار 
أو األحــداث الجاريــة أو ربطهــا أو بثهــا؛ منصــة كخدمــة )PAAS( تتميــز 
بمنصــات برمجيــة الســتخدامها فــي شــراء اإلعالنــات ونشــرها ؛ توفيــر 
برامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــوت والصــور والفيديــو ومحتــوى 
 )AR( الفيديــو والصــوت مــع مرشــحات فوتوغرافيــة وتأثيــرات الواقــع المعزز
، أي الرســومات والرســوم المتحركــة والنصــوص والرســومات والعالمــات 
ــر  ــعبية؛ توفي ــات التش ــة واالرتباط ــات الوصفي ــات البيان ــة وعالم الجغرافي

ــة ، ــة الوســائط اإللكتروني ــع تغذي ــل م ــج للعــرض والتفاع برام
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phone calls, video calls, text messages, electronic mes-
sage, instant message, and online social networking 
services; Computer services, namely, providing infor-
mation in the fields of technology and software devel-
opment via the internet and communication networks; 
Providing software for use in taking and editing photo-
graphs and recording and editing videos; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate taking and editing photographs and recording 
and editing videos; Software development; Providing 
online software; Application service provider, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and main-
taining applications, software, web sites, and databases 
in the fields of wireless communication, mobile infor-
mation access, and remote data management for wire-
less delivery of content to handheld computers, laptops 
and mobile electronic devices; Application service pro-
vider (ASP); Providing online facilities that give users 
the ability to upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; Provid-
ing software and applications for customer relationship 
management (CRM); Application service provider 
(ASP) featuring software for customer relationship 
management (CRM); Computer services, namely, ap-
plication service provider featuring application pro-
gramming interface (API) software for customer rela-
tionship management (CRM)

أي الصــور والمحتويــات الســمعية البصريــة والفيديــو والبــث المباشــر الحــي 
والتعليقــات واإلعالنــات واألخبــار وروابــط اإلنترنــت ؛ توفيــر برنامــج للعثــور 
علــى ناشــري المحتــوى والمحتــوى ، واالشــتراك فــي المحتــوى ؛ توفيــر 
برنامــج لتنظيــم الصــور والفيديــو والمحتــوى الســمعي البصــري باســتخدام 
عالمــات البيانــات الوصفيــة ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز 
الشــبكات  محتــوى  وإدارة   ، االجتماعيــة  التواصــل  لشــبكات  ببرمجيــات 
والمحتــوى   ، الصــور  ونقــل   ، افتراضــي  مجتمــع  وإنشــاء   ، االجتماعيــة 
الســمعي البصــري والفيديــو ، والصــور الفوتوغرافيــة ، والفيديــو ، والبيانات 
ــي  ــات ف ــات اإلعالن ــات ، واتصــاالت ومعلوم ، والنــص ، والرســائل ، واإلعالن
وســائط االعــالم؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرامــج 
ــت  ــر اإلنترن ــات عب ــي تســهل الخدم ــات )API( الت واجهــة برمجــة التطبيق
للتواصــل االجتماعــي ، وتطويــر تطبيقــات البرمجيــات ؛ منصــة كخدمــة 
ــوى  ــي ، وإدارة محت ــة للتواصــل االجتماع ــز بمنصــات برمجي )PAAS( تتمي
 ، الصــور  ونقــل   ، افتراضــي  مجتمــع  وإنشــاء   ، االجتماعيــة  الشــبكات 
والمحتــوى الســمعي البصــري والفيديــو ، والصــور الفوتوغرافيــة ، ومقاطــع 
ومواصــالت   ، واإلعالنــات   ، والرســائل   ، والنــص   ، والبيانــات   ، الفيديــو 
ــح  ــي تمن ــج الت ــر البرام ــالم ؛ تأجي ــائط االع ــي وس ــات ف ــات اإلعالن ومعلوم
المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل الصــور ومقاطــع الفيديــو والمحتويــات 
، أي  الكمبيوتــر  ؛ خدمــات  البصريــة وتعديلهــا ومشــاركتها  الســمعية 
ــت  ــر اإلنترن ــتخدم عب ــا المس ــي يحدده ــات الت ــوى واإلعالن ــم المحت تنظي
وإنشــاء قنــوات وســائل اإلعــالم االجتماعيــة ؛ توفيــر برنامــج اللتقــاط الصــور 
وتســجيل المحتــوى الســمعي والســمعي البصــري والفيديــو ؛ توفيــر برامــج 
لتحميــل وتنزيــل وأرشــفة وتمكيــن نقــل ومشــاركة الصــور والمحتــوى 
الســمعي البصــري ومحتــوى الفيديــو والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا 
؛ توفيــر برنامــج لتدفــق محتــوى ترفيــه الوســائط المتعــددة؛ توفيــر برامــج 
إلنشــاء والحفــاظ علــى وجــود عبــر اإلنترنــت لأفــراد والمجموعات والشــركات 
والعالمــات التجاريــة ؛ توفيــر برامــج للمعلنيــن للتواصــل والتفاعــل مــع 
المجتمعــات عبــر اإلنترنــت ؛ تقديــم برنامــج مســاعد شــخصي؛ تقديــم 
برامــج المســاعدة االجتماعيــة ؛ توفيــر تســهيالت علــى اإلنترنــت تتضمــن 
اســتخداًما مؤقًتــا لبرامــج غيــر قابلــة للتنزيــل إلرســال واســتقبال الرســائل 
اإللكترونيــة والرســائل الفوريــة وتنبيهــات وتذكيرات الرســائل اإللكترونية 
والصــور الفوتوغرافيــة والصــور والرســومات والبيانــات والصــوت والفيديــو 
والمحتويــات الســمعية والبصريــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت 
؛ توفيــر برامــج الســتخدامها فــي تســهيل المكالمــات الصوتيــة عبــر 
بروتوكــول اإلنترنــت )VOIP( ، والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو ، 
والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة ، وخدمــات 
الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت ؛ خدمــات مــزودي خدمــات التطبيقــات 
)ASP( التــي تتميــز ببرمجيــات لتمكيــن أو تســهيل المكالمــات الصوتيــة 
عبــر بروتوكــول اإلنترنــت )VOIP( ، والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات 
الفيديــو ، والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة 
، وخدمــات الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر برامــج الســتخدامها 
؛  وتعديلهــا  الفيديــو  مقاطــع  وتســجيل  الصــور  وتحريــر  التقــاط  فــي 
تســهيل  أو  لتمكيــن  برنامًجــا  يضــم   )ASP( التطبيقــات  خدمــة  مــزود 
ــر  ــو وتعديلهــا ؛ تطوي ــل الصــور وتســجيل مقاطــع الفيدي ــاط وتعدي التق
 )ASP( ــة التطبيقــات ــزود خدم ــت؛ م ــر اإلنترن ــج عب ــر برام ــات؛ توفي البرمجي
؛ توفيــر مرافــق علــى اإلنترنــت تمنــح المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل 
وتعديــل ومشــاركة الصــوت والفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة والنصــوص 
والرســومات والبيانــات ؛ توفيــر البرامــج والتطبيقــات إلدارة عالقــات العمــالء 
)CRM( ؛ الخدمــات العلميــة والتكنولوجيــة والبحــوث والتصميــم المتعلــق 
بهــا ؛ خدمــات التحليــل والبحــوث الصناعيــة؛ توفيــر برامــج لتســهيل 
وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات ؛ توفيــر برامــج لخدمــات جمــع 

ــة. ــات المالي ــات التبرع ــت وخدم ــر اإلنترن ــة عب ــات الخيري التبرع
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Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa Awladeh 
Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 

فلسطين

Goods/Services:
Computer services, namely, creating virtual communi-
ties for registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage in 
social, business and community networking; Computer 
services, namely, providing search engines for obtain-
ing data via the internet and communications networks; 
Providing software for social networking, creating a 
virtual community, and transmission of audio, video, 
images, text, content and data; Application service pro-
vider (ASP) services, namely, hosting software appli-
cations of others; Providing software to allow users to 
perform electronic business transactions via the internet 
and communications networks; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending and 
receiving electronic messages, notifications and alerts 
and for facilitating electronic business transactions via   
the internet and communications networks; Providing 
software enabling development, assessment, testing, 
and maintenance of mobile software applications for 
portable computing devices; Providing user authenti-
cation services using single sign-on and software tech-
nology for e-commerce transactions; Providing user au-
thentication services of electronic funds transfer, credit 
and debit card and electronic check transactions using 
single sign-on and software technology; Providing an 
application programming interface (API) to allow users 
to perform electronic business monetary transactions 
via the internet; Providing software for processing elec-
tronic payments; Platform as a service (PAAS) services 
featuring software to allow users to perform business 
and e-commerce transactions;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، الكمبيوتــر  خدمــات  الكمبيوتــر؛  وبرامــج  أجهــزة  وتطويــر  تصميــم 
وهــي إنشــاء مجتمعــات افتراضيــة للمســتخدمين المســجلين لتنظيــم 
المناقشــات  فــي  والمشــاركة   ، واألحــداث  واالجتماعــات  المجموعــات 
ــات  ــة ؛ خدم ــة والمجتمعي ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــي الش ــراط ف واالنخ
الكمبيوتــر ، وهــي اســتضافة مرافــق إلكترونيــة لآلخريــن لتنظيــم وإجــراء 
االجتماعــات والمناســبات والمناقشــات التفاعليــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات 
االتصــاالت ؛ خدمــات الكمبيوتــر فــي طبيعــة الملفــات الشــخصية وملفــات 
المجموعــات اإللكترونيــة  المخصصــة أو صفحــات الويــب التــي تعــرض 
معلومــات محــددة مــن قبــل المســتخدم أو محــددة ، بمــا فــي ذلــك الصــوت 
والفيديــو والصــور والنــص والمحتــوى والبيانــات ؛ خدمــات الكمبيوتــر 
، وهــي توفيــر محــركات البحــث للحصــول علــى البيانــات عبــر اإلنترنــت 
وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر تســهيالت علــى اإلنترنــت تتميــز بتكنولوجيا 
تمكــن المســتخدمين عبــر اإلنترنــت مــن إنشــاء ملفــات تعريــف شــخصية 
هــذه  ونقــل   ، والتجاريــة  االجتماعيــة  الشــبكات  معلومــات  تتضمــن 
المعلومــات ومشــاركتها بيــن العديــد مــن المرافــق عبــر اإلنترنــت لالنخــراط 
فــي الشــبكات االجتماعيــة ، وإدارة حســابات الشــبكات االجتماعيــة الخاصــة 
ــي  ــع افتراض ــاء مجتم ــة ، وإنش ــبكات االجتماعي ــج للش ــر برام ــم ؛ توفي به
ــات ؛  ــوى ، والبيان ــص ، والمحت ــور ، والن ــو ، والص ــوت والفيدي ــل الص ، ونق
توفيــر خدمــة شــبكة الكترونيــة عبــر االنترنــت التــي تمكــن المســتخدمين 
مــن نقــل بيانــات الهويــة الشــخصية إلــى ومشــاركتها مــع وبيــن العديــد 
وقواعــد  الفهــارس  مــن  المعلومــات  توفيــر  ؛  االنترنــت  مرافــق  مــن 
ــق  ــوص والوثائ ــك النص ــي ذل ــا ف ــث ، بم ــة للبح ــات القابل ــات المعلوم بيان
اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات والوســائط اإللكترونيــة والصــور 
الفوتوغرافيــة والمعلومــات الســمعية البصريــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات 
االتصــاالت ؛ توفيــر برامــج التجــارة اإللكترونيــة للســماح للمســتخدمين 
ــة ؛  ــر العالمي ــبكة الكمبيوت ــر ش ــة عب ــال اإللكتروني ــالت األعم ــراء معام بإج
ــذي يتميــز ببرامــج  خدمــات الكمبيوتــر ، وهــي مــزود خدمــة التطبيقــات ال
واجهــة برمجــة التطبيقــات )API( للســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــالت 
تجاريــة إلكترونيــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة ؛ خدمــات البرمجيــات 
كخدمــة )SAAS( التــي تحتــوي علــى برامــج إلرســال الرســائل اإللكترونيــة 
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Providing application programming interface (API) 
software for use in electronic messaging and transmis-
sion of audio, video, images, text, content and data; 
Providing software for electronic messaging; Mapping 
services; Providing software for mapping services; Ap-
plication service provider (ASP) featuring software for 
mapping services; Providing software for sharing and 
displaying a user’s location, planning activities with 
other users and making recommendations; Providing 
software for social and destination mapping; Applica-
tion service provider (ASP) featuring software to en-
able or facilitate social and destination mapping; Pro-
viding software for making reservations and bookings; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate making reservations and book-
ings; Providing location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, services 
and events of interest; Application service provider 
(ASP) featuring location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, services 
and events of interest; Providing software for facilitat-
ing interaction and communication between humans 
and AI (artificial intelligence) platforms; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate interaction and communication between hu-
mans and AI (artificial intelligence) platforms; Design 
of augmented reality and virtual reality effects for use in 
modifying photographs, images, videos and audio-vi-
sual content; Platform as a service (PAAS) featuring 
software platforms for use in purchasing and dissem-
inating advertising; Providing software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-video 
content with photographic filters and augmented reality 
(AR) effects, namely, graphics, animations, text, draw-
ings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for social 
networking, managing social networking content, cre-
ating a virtual community, and transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Providing personal 
assistant software; Providing social assistant software; 
Providing online facilities featuring temporary use of 
non-downloadable software for sending and receiving 
electronic messages, instant messages, electronic mes-
sage alerts and reminders, photographs, images, graph-
ics,  data, audio, videos and audio-visual content via the 
internet and communication networks; Providing tem-
porary use of non-downloadable computer software for 
use in facilitating voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social networking 
services; Application service provider (ASP) services 
featuring software to enable or facilitate voice over in-
ternet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls,

وتســهيل المعامــالت التجاريــة اإللكترونيــة إلرســال الطلبــات وإرســال 
بإجــراء  للمســتخدمين  والســماح   ، اإللكترونيــة  الرســائل  واســتقبال 
معامــالت تجاريــة إلكترونيــة علــى شــبكة كمبيوتــر عالميــة ؛ توفيــر برامــج 
لالســتخدام فــي إدارة وقيــاس وخدمــة اإلعــالن عــن اآلخريــن ؛ مــزود خدمــة 
ــات )API( إلدارة  ــج واجهــة برمجــة التطبيق ــز ببرام ــذي يتمي ــات ال التطبيق
وتتبــع وكتابــة التقاريــر وقيــاس تخطيــط وســائل اإلعــالم وشــراء وســائل 
اإلعــالم واإلعــالن عــن اآلخريــن ؛ مــزود منصــة شــراء اإلعالنــات عبــر اإلنترنــت 
، وهــو توفيــر برامــج غيــر قابلــة للتنزيــل تتيــح للمشــترين والبائعيــن 
لإلعالنــات عبــر اإلنترنــت شــراء وبيــع قوائــم جــرد اإلعالنــات ؛ مــزود خدمــات 
ــع ،  ــز ببرامــج لالســتخدام فــي الشــراء ، البي ــذي يتمي التطبيقــات )ASP( ال
التصميــم ، اإلدارة ، التتبــع ، التقييــم ، التحســين ، االســتهداف ، التحليــل 
، التســليم ، واإلبــالغ عــن اإلعــالن عبــر اإلنترنــت والتســويق؛ توفيــر برامــج 
البرمجيــات  تطبيقــات  وصيانــة  واختبــار  وتقييــم  تطويــر  مــن  تمكــن 
مصادقــة  خدمــات  توفيــر  ؛  المحمولــة  الكمبيوتــر  ألجهــزة  المتنقلــة 
ــج  ــا البرام ــادي وتكنولوجي ــول األح ــجيل الدخ ــتخدام تس ــتخدم باس المس
لمعامــالت التجــارة اإللكترونيــة ؛ توفيــر خدمــات مصادقــة المســتخدم 
للتحويــل اإللكترونــي لأمــوال ، وبطاقــات االئتمــان وبطاقــات الخصــم 
الدخــول  تقنيــة  باســتخدام  إلكترونيــا  الشــيكات  صــرف  ومعامــالت   ،
 )API( الموّحــد وتكنولوجيــا البرمجيــات ؛ توفيــر واجهــة برمجــة تطبيقــات
ــة  ــال اإللكتروني ــة لأعم ــالت المالي ــراء المعام ــتخدمين بإج ــماح للمس للس
عبــر اإلنترنــت ؛ توفيــر برامــج لمعالجــة المدفوعــات اإللكترونيــة ؛ خدمــات 
منصــة كخدمــة )PAAS( التــي تتميــز بالبرمجيــات للســماح للمســتخدمين 
بــأداء معامــالت األعمــال والتجــارة اإللكترونيــة ؛ توفيــر برنامــج واجهــة 
برمجــة التطبيقــات )API( لالســتخدام فــي المراســالت اإللكترونيــة ونقــل 
ــج  ــر برام ــات ؛ توفي ــوى والبيان ــص والمحت ــو والصــور والن الصــوت والفيدي
للرســائل اإللكترونيــة ؛ خدمــات الخرائــط ؛ توفيــر برنامــج لخدمــات الخرائــط 
ــات الخرائــط  ــا لخدم ــذي يضــم برنامًج ــة التطبيقــات )ASP( ال ــزود خدم ؛ م
ــط أنشــطة  ــع المســتخدم ، وتخطي ــج لمشــاركة وعــرض موق ــر برنام ؛ توفي
مــع مســتخدمين آخريــن وتقديــم توصيــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات 
وعــرض  المشــاركة  أو تســهيل  لتمكيــن  ببرنامــج  يتميــز  الــذي   )ASP(
ــم  ــن وتقدي ــع مســتخدمين آخري ــط أنشــطة م ــع المســتخدم ، وتخطي موق
ــزود  ــة ؛ م ــة والوجه ــط االجتماعي ــم الخرائ ــج لرس ــر برنام ــات ؛ توفي توصي
خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل رســم 
الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ توفيــر برنامــج إلجــراء الحجــوزات ؛ مــزود 
خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل إجــراء 
الحجــوزات ؛ توفيــر برامــج للطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ مــزود خدمة 
ــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل الطلــب و /  التطبيقــات )ASP( ال
ــث  ــع للبح ــة بالموق ــى دراي ــج عل ــر برنام ــات ؛ توفي ــلع والخدم ــراء الس أو ش
عــن وتحديــد ومشــاركة موقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة 
ا للموقــع 

ً
؛ موفــر خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يقــدم برنامًجــا مــدرك

للبحــث علــى مواقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة وتحديدهــا 
ومشــاركتها ؛ توفيــر برامــج إلنشــاء وإدارة والوصــول إلــى المجموعــات 
الخاصــة التــي أنشــأها المســتخدم وأدارهــا فــي المجتمعــات االفتراضيــة 
؛ توفيــر برامــج للبحــث وتحديــد نقــاط االهتمــام المحليــة والمســتندة الــى 
الموقــع ، واألحــداث ، والمعالــم ، وفــرص العمــل ، والترفيــه ، واألحــداث 
ــرص  ــد ف ــث وتحدي ــج للبح ــر برنام ــروض ؛ توفي ــوق والع ــة ، والتس الثقافي
العمــل ؛ توفيــر برنامــج لتحديــد هويــة المســتخدمين والســماح لهــم 
ــر ســوق افتراضــي ؛  ــج لتوفي ــر برنام ــات ؛ توفي ــي الحكوم باالتصــال بممثل
توفيــر برنامــج لتوفيــر معلومــات الطقــس المســتندة إلــى الموقــع ؛ توفيــر 
ــا؛  ــا أو بثه ــة أو ربطه ــداث الجاري ــار أو األح ــات األخب ــم معلوم ــج لتقدي برام
منصــة كخدمــة )PAAS( تتميــز بمنصــات برمجيــة الســتخدامها فــي شــراء 
اإلعالنــات ونشــرها ؛ توفيــر برامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــوت 
والصــور والفيديــو ومحتــوى الفيديــو والصــوت مــع مرشــحات فوتوغرافيــة 
المتحركــة  والرســوم  الرســومات  أي   ،  )AR( المعــزز  الواقــع  وتأثيــرات 
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text messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; Computer ser-
vices, namely, providing information in the fields of 
technology and software development via the internet 
and communication networks; Providing software for 
use in taking and editing photographs and recording 
and editing videos; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate taking and 
editing photographs and recording and editing videos; 
Software development; Providing online software; Ap-
plication service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of wire-
less communication, mobile information access, and re-
mote data management for wireless delivery of content 
to handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; Application service provider (ASP); Providing 
online facilities that give users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic images, 
text, graphics and data; Providing software and appli-
cations for customer relationship management (CRM); 
Application service provider (ASP) featuring software 
for customer relationship management (CRM); Com-
puter services, namely, application service provider 
featuring application programming interface (API) 
software for customer relationship management (CRM) 

وعالمــات البيانــات الوصفيــة واالرتباطــات التشــعبية؛ توفيــر برامــج للعــرض 
والتفاعــل مــع تغذيــة الوســائط اإللكترونيــة ، أي الصــور والمحتويــات 
الســمعية البصريــة والفيديــو والبــث المباشــر الحــي والتعليقــات واإلعالنات 
واألخبــار وروابــط اإلنترنــت ؛ توفيــر برنامــج للعثــور علــى ناشــري المحتــوى 
ــور  ــم الص ــج لتنظي ــر برنام ــوى ؛ توفي ــي المحت ــتراك ف ــوى ، واالش والمحت
البيانــات  باســتخدام عالمــات  البصــري  الســمعي  والمحتــوى  والفيديــو 
الوصفيــة ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميز ببرمجيات لشــبكات 
التواصــل االجتماعيــة ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء 
مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري والفيديــو 
، والصــور الفوتوغرافيــة ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص ، والرســائل ، 
ــات فــي وســائط االعــالم؛ مــزود  ــات ، واتصــاالت ومعلومــات اإلعالن واإلعالن
خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات 
 ، االجتماعــي  للتواصــل  اإلنترنــت  عبــر  الخدمــات  تســهل  التــي   )API(
وتطويــر تطبيقــات البرمجيــات ؛ منصــة كخدمــة )PAAS( تتميــز بمنصــات 
برمجيــة للتواصــل االجتماعــي ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة ، 
وإنشــاء مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري 
والفيديــو ، والصــور الفوتوغرافيــة ، ومقاطــع الفيديــو ، والبيانــات ، والنــص 
ــائط  ــي وس ــات ف ــات اإلعالن ــالت ومعلوم ــات ، ومواص ــائل ، واإلعالن ، والرس
ــى تحميــل  االعــالم ؛ تأجيــر البرامــج التــي تمنــح المســتخدمين القــدرة عل
الصــور ومقاطــع الفيديــو والمحتويــات الســمعية البصريــة وتعديلهــا 
واإلعالنــات  المحتــوى  تنظيــم  أي   ، الكمبيوتــر  خدمــات  ؛  ومشــاركتها 
التــي يحددهــا المســتخدم عبــر اإلنترنــت وإنشــاء قنــوات وســائل اإلعــالم 
االجتماعيــة ؛ توفيــر برنامــج اللتقــاط الصــور وتســجيل المحتــوى الســمعي 
ــفة  ــل وأرش ــل وتنزي ــج لتحمي ــر برام ــو ؛ توفي ــري والفيدي ــمعي البص والس
ــوى  ــوى الســمعي البصــري ومحت ــل ومشــاركة الصــور والمحت ــن نق وتمكي
الفيديــو والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا ؛ توفيــر برنامــج لتدفــق 
محتــوى ترفيــه الوســائط المتعــددة؛ توفيــر برامــج إلنشــاء والحفــاظ علــى 
وجــود عبــر اإلنترنــت لأفــراد والمجموعــات والشــركات والعالمــات التجاريــة ؛ 
توفيــر برامــج للمعلنيــن للتواصــل والتفاعــل مــع المجتمعــات عبــر اإلنترنــت 
؛ تقديــم برنامــج مســاعد شــخصي؛ تقديــم برامــج المســاعدة االجتماعيــة ؛ 
ــا لبرامــج غيــر  توفيــر تســهيالت علــى اإلنترنــت تتضمــن اســتخداًما مؤقًت
قابلــة للتنزيــل إلرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة والرســائل الفوريــة 
الفوتوغرافيــة  والصــور  اإللكترونيــة  الرســائل  وتذكيــرات  وتنبيهــات 
والصــور والرســومات والبيانــات والصــوت والفيديــو والمحتويــات الســمعية 
والبصريــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر برامــج الســتخدامها 
 )VOIP( اإلنترنــت بروتوكــول  الصوتيــة عبــر  المكالمــات  فــي تســهيل 
النصيــة  والرســائل   ، الفيديــو  ومكالمــات   ، الهاتفيــة  والمكالمــات   ،
الشــبكات  وخدمــات   ، الفوريــة  والرســائل   ، اإللكترونيــة  والرســائل   ،
 )ASP( ــات ــات التطبيق ــزودي خدم ــات م ــت ؛ خدم ــر اإلنترن ــة عب االجتماعي
ــر  ــة عب ــات الصوتي ــهيل المكالم ــن أو تس ــات لتمكي ــز ببرمجي ــي تتمي الت
بروتوكــول اإلنترنــت )VOIP( ، والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو ، 
والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة ، وخدمــات 
الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر برامــج الســتخدامها فــي 
التقــاط وتحريــر الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ مــزود خدمــة 
ــل  ــاط وتعدي ــن أو تســهيل التق ــا لتمكي ــات )ASP( يضــم برنامًج التطبيق
الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ تطويــر البرمجيــات؛ توفيــر 
برامــج عبــر اإلنترنــت؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( ؛ توفيــر مرافــق علــى 
ــل ومشــاركة  ــل وتعدي ــى تحمي ــدرة عل ــح المســتخدمين الق ــت تمن اإلنترن
والرســومات  والنصــوص  الفوتوغرافيــة  والصــور  والفيديــو  الصــوت 
 )CRM( والبيانــات ؛ توفيــر البرامــج والتطبيقــات إلدارة عالقــات العمــالء
ــق بهــا ؛  ــم المتعل ــة والبحــوث والتصمي ــة والتكنولوجي ــات العلمي ؛ الخدم
ــب  ــج لتســهيل وترتي ــر برام ــة؛ توفي ــل والبحــوث الصناعي ــات التحلي خدم
تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات ؛ توفيــر برامــج لخدمــات جمــع التبرعــات 

ــة.  ــات المالي ــات التبرع ــت وخدم ــر اإلنترن ــة عب الخيري
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Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38425 العالمة التجارية رقم :  38425

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa Awladeh 
Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Computer services, namely, creating virtual communi-
ties for registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage in 
social, business and community networking; Computer 
services, namely, providing search engines for obtain-
ing data via the internet and communications networks; 
Providing software for social networking, creating a 
virtual community, and transmission of audio, video, 
images, text, content and data; Application service pro-
vider (ASP) services, namely, hosting software appli-
cations of others; Providing software to allow users to 
perform electronic business transactions via the internet 
and communications networks; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending and 
receiving electronic messages, notifications and alerts 
and for facilitating electronic business transactions via   
the internet and communications networks; Providing 
software enabling development, assessment, testing, 
and maintenance of mobile software applications for 
portable computing devices; Providing user authenti-
cation services using single sign-on and software tech-
nology for e-commerce transactions; Providing user au-
thentication services of electronic funds transfer, credit 
and debit card and electronic check transactions using 
single sign-on and software technology; Providing an 
application programming interface (API) to allow users 
to perform electronic business monetary transactions 
via the internet; Providing software for processing elec-
tronic payments; Platform as a service (PAAS) services 
featuring software to allow users to perform business 
and e-commerce transactions; Providing application 
programming interface (API) software for use in elec-
tronic messaging and transmission of audio, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، الكمبيوتــر  خدمــات  الكمبيوتــر؛  وبرامــج  أجهــزة  وتطويــر  تصميــم 
وهــي إنشــاء مجتمعــات افتراضيــة للمســتخدمين المســجلين لتنظيــم 
المناقشــات  فــي  والمشــاركة   ، واألحــداث  واالجتماعــات  المجموعــات 
ــات  ــة ؛ خدم ــة والمجتمعي ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــي الش ــراط ف واالنخ
الكمبيوتــر ، وهــي اســتضافة مرافــق إلكترونيــة لآلخريــن لتنظيــم وإجــراء 
االجتماعــات والمناســبات والمناقشــات التفاعليــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات 
االتصــاالت ؛ خدمــات الكمبيوتــر فــي طبيعــة الملفــات الشــخصية وملفــات 
المجموعــات اإللكترونيــة  المخصصــة أو صفحــات الويــب التــي تعــرض 
معلومــات محــددة مــن قبــل المســتخدم أو محــددة ، بمــا فــي ذلــك الصــوت 
والفيديــو والصــور والنــص والمحتــوى والبيانــات ؛ خدمــات الكمبيوتــر 
، وهــي توفيــر محــركات البحــث للحصــول علــى البيانــات عبــر اإلنترنــت 
وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر تســهيالت علــى اإلنترنــت تتميــز بتكنولوجيا 
تمكــن المســتخدمين عبــر اإلنترنــت مــن إنشــاء ملفــات تعريــف شــخصية 
هــذه  ونقــل   ، والتجاريــة  االجتماعيــة  الشــبكات  معلومــات  تتضمــن 
المعلومــات ومشــاركتها بيــن العديــد مــن المرافــق عبــر اإلنترنــت لالنخــراط 
فــي الشــبكات االجتماعيــة ، وإدارة حســابات الشــبكات االجتماعيــة الخاصــة 
ــي  ــع افتراض ــاء مجتم ــة ، وإنش ــبكات االجتماعي ــج للش ــر برام ــم ؛ توفي به
ــات ؛  ــوى ، والبيان ــص ، والمحت ــور ، والن ــو ، والص ــوت والفيدي ــل الص ، ونق
توفيــر خدمــة شــبكة الكترونيــة عبــر االنترنــت التــي تمكــن المســتخدمين 
مــن نقــل بيانــات الهويــة الشــخصية إلــى ومشــاركتها مــع وبيــن العديــد 
وقواعــد  الفهــارس  مــن  المعلومــات  توفيــر  ؛  االنترنــت  مرافــق  مــن 
ــق  ــوص والوثائ ــك النص ــي ذل ــا ف ــث ، بم ــة للبح ــات القابل ــات المعلوم بيان
اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات والوســائط اإللكترونيــة والصــور 
الفوتوغرافيــة والمعلومــات الســمعية البصريــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات 
االتصــاالت ؛ توفيــر برامــج التجــارة اإللكترونيــة للســماح للمســتخدمين 
ــة ؛  ــر العالمي ــبكة الكمبيوت ــر ش ــة عب ــال اإللكتروني ــالت األعم ــراء معام بإج
ــذي يتميــز ببرامــج  خدمــات الكمبيوتــر ، وهــي مــزود خدمــة التطبيقــات ال
واجهــة برمجــة التطبيقــات )API( للســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــالت 
تجاريــة إلكترونيــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة ؛ خدمــات البرمجيــات 
كخدمــة )SAAS( التــي تحتــوي علــى برامــج إلرســال الرســائل اإللكترونيــة 
واإلخطــارات والتنبيهــات ، وتســهيل المعامــالت التجاريــة اإللكترونيــة 

ــة ،  ــائل اإللكتروني ــتقبال الرس ــال واس ــات وإرس ــال الطلب إلرس
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video, images, text, content and data; Providing soft-
ware for electronic messaging; Mapping services; 
Providing software for mapping services; Application 
service provider (ASP) featuring software for mapping 
services; Providing software for sharing and displaying 
a user’s location, planning activities with other users 
and making recommendations; Providing software for 
social and destination mapping; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facili-
tate social and destination mapping; Providing software 
for making reservations and bookings; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate making reservations and bookings; Providing 
location-aware software for searching, determining and 
sharing the location of goods, services and events of 
interest; Application service provider (ASP) featuring 
location-aware software for searching, determining and 
sharing the location of goods, services and events of 
interest; Providing software for facilitating interaction 
and communication between humans and AI (artificial 
intelligence) platforms; Application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate inter-
action and communication between humans and AI 
(artificial intelligence) platforms; Design of augmented 
reality and virtual reality effects for use in modifying 
photographs, images, videos and audio-visual content; 
Platform as a service (PAAS) featuring software plat-
forms for use in purchasing and disseminating adver-
tising; Providing software for modifying photographs, 
images and audio, video, and audio-video content 
with photographic filters and augmented reality (AR) 
effects, namely, graphics, animations, text, drawings, 
geotags, metadata tags, hyperlinks; Platform as a ser-
vice (PAAS) featuring software platforms for social 
networking, managing social networking content, cre-
ating a virtual community, and transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Providing personal 
assistant software; Providing social assistant software; 
Providing online facilities featuring temporary use of 
non-downloadable software for sending and receiving 
electronic messages, instant messages, electronic mes-
sage alerts and reminders, photographs, images, graph-
ics,  data, audio, videos and audio-visual content via the 
internet and communication networks; Providing tem-
porary use of non-downloadable computer software for 
use in facilitating voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social networking 
services; Application service provider (ASP) services 
featuring software to enable or facilitate voice over in-
ternet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, electronic message, instant message, and 
online social networking services;

والســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــالت تجاريــة إلكترونيــة علــى شــبكة 
ــة  ــاس وخدم ــي إدارة وقي ــتخدام ف ــج لالس ــر برام ــة ؛ توفي ــر عالمي كمبيوت
اإلعــالن عــن اآلخريــن ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة 
برمجــة التطبيقــات )API( إلدارة وتتبــع وكتابــة التقاريــر وقيــاس تخطيــط 
وســائل اإلعــالم وشــراء وســائل اإلعــالم واإلعــالن عــن اآلخريــن ؛ مــزود منصــة 
ــل  ــة للتنزي ــر قابل ــج غي ــر برام ــو توفي ــت ، وه ــر اإلنترن ــات عب ــراء اإلعالن ش
ــر اإلنترنــت شــراء وبيــع قوائــم  ــات عب تتيــح للمشــترين والبائعيــن لإلعالن
ــز ببرامــج  ــات التطبيقــات )ASP( الــذي يتمي ــات ؛ مــزود خدم جــرد اإلعالن
ــم ،  ــع ، التقيي ــم ، اإلدارة ، التتب ــع ، التصمي ــراء ، البي ــي الش ــتخدام ف لالس
التحســين ، االســتهداف ، التحليــل ، التســليم ، واإلبــالغ عــن اإلعــالن عبــر 
ــار  ــم واختب ــر وتقيي ــن تطوي ــج تمكــن م ــر برام ــت والتســويق؛ توفي اإلنترن
وصيانــة تطبيقــات البرمجيــات المتنقلــة ألجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة 
الدخــول  تســجيل  باســتخدام  المســتخدم  خدمــات مصادقــة  توفيــر  ؛ 
األحــادي وتكنولوجيــا البرامــج لمعامــالت التجــارة اإللكترونيــة ؛ توفيــر 
ــات  ــوال ، وبطاق ــي لأم ــل اإللكترون ــتخدم للتحوي ــة المس ــات مصادق خدم
إلكترونيــا  الشــيكات  ومعامــالت صــرف   ، الخصــم  وبطاقــات  االئتمــان 
توفيــر  ؛  البرمجيــات  وتكنولوجيــا  الموّحــد  الدخــول  تقنيــة  باســتخدام 
واجهــة برمجــة تطبيقــات )API( للســماح للمســتخدمين بإجــراء المعامــالت 
لمعالجــة  برامــج  ؛ توفيــر  اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة  لأعمــال  الماليــة 
ــز  ــي تتمي ــة )PAAS( الت ــات منصــة كخدم ــة ؛ خدم ــات اإللكتروني المدفوع
بالبرمجيــات للســماح للمســتخدمين بــأداء معامــالت األعمــال والتجــارة 
اإللكترونيــة ؛ توفيــر برنامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات )API( لالســتخدام 
فــي المراســالت اإللكترونيــة ونقــل الصــوت والفيديــو والصــور والنــص 
؛ خدمــات  اإللكترونيــة  للرســائل  برامــج  ؛ توفيــر  والبيانــات  والمحتــوى 
الخرائــط ؛ توفيــر برنامــج لخدمــات الخرائــط ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات 
ــج لمشــاركة  ــر برنام ــط ؛ توفي ــات الخرائ ــا لخدم ــذي يضــم برنامًج )ASP( ال
ــن  ــتخدمين آخري ــع مس ــطة م ــط أنش ــتخدم ، وتخطي ــع المس ــرض موق وع
وتقديــم توصيــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرنامــج 
لتمكيــن أو تســهيل المشــاركة وعــرض موقــع المســتخدم ، وتخطيــط 
أنشــطة مــع مســتخدمين آخريــن وتقديــم توصيــات ؛ توفيــر برنامــج لرســم 
الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي 
يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل رســم الخرائــط االجتماعيــة والوجهــة 
؛ توفيــر برنامــج إلجــراء الحجــوزات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي 
يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل إجــراء الحجــوزات ؛ توفيــر برامــج 
للطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي 
يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن أو تســهيل الطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات 
؛ توفيــر برنامــج علــى درايــة بالموقــع للبحــث عــن وتحديــد ومشــاركة موقــع 
الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة ؛ موفــر خدمــة التطبيقــات 
ا للموقــع للبحــث علــى مواقــع الســلع 

ً
)ASP( الــذي يقــدم برنامًجــا مــدرك

والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة وتحديدهــا ومشــاركتها ؛ توفيــر برامــج 
إلنشــاء وإدارة والوصــول إلــى المجموعــات الخاصــة التي أنشــأها المســتخدم 
وأدارهــا فــي المجتمعــات االفتراضيــة ؛ توفيــر برامــج للبحــث وتحديــد 
ــم  ــى الموقــع ، واألحــداث ، والمعال نقــاط االهتمــام المحليــة والمســتندة ال
ــروض  ــوق والع ــة ، والتس ــداث الثقافي ــه ، واألح ــل ، والترفي ــرص العم ، وف
ــد  ــج لتحدي ــر برنام ــد فــرص العمــل ؛ توفي ــج للبحــث وتحدي ــر برنام ؛ توفي
؛  الحكومــات  بممثلــي  باالتصــال  لهــم  والســماح  المســتخدمين  هويــة 
توفيــر برنامــج لتوفيــر ســوق افتراضــي ؛ توفيــر برنامــج لتوفيــر معلومــات 
الطقــس المســتندة إلــى الموقــع ؛ توفيــر برامــج لتقديــم معلومــات األخبــار 
أو األحــداث الجاريــة أو ربطهــا أو بثهــا؛ منصــة كخدمــة )PAAS( تتميــز 
بمنصــات برمجيــة الســتخدامها فــي شــراء اإلعالنــات ونشــرها ؛ توفيــر 
برامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــوت والصــور والفيديــو ومحتــوى 
 )AR( الفيديــو والصــوت مــع مرشــحات فوتوغرافيــة وتأثيــرات الواقــع المعزز
، أي الرســومات والرســوم المتحركــة والنصــوص والرســومات والعالمــات 
ــر  ــعبية؛ توفي ــات التش ــة واالرتباط ــات الوصفي ــات البيان ــة وعالم الجغرافي
ــور  ــة ، أي الص ــائط اإللكتروني ــة الوس ــع تغذي ــل م ــرض والتفاع ــج للع برام

ــي  ــر الح ــث المباش ــو والب ــة والفيدي ــمعية البصري ــات الس والمحتوي
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 Computer services, namely, providing information in 
the fields of technology and software development via 
the internet and communication networks; Providing 
software for use in taking and editing photographs and 
recording and editing videos; Application service pro-
vider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
taking and editing photographs and recording and ed-
iting videos; Software development; Providing online 
software; Application service provider, namely, provid-
ing, hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases in the 
fields of wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for wireless de-
livery of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Application service provider 
(ASP); Providing online facilities that give users the 
ability to upload, modify and share audio, video, photo-
graphic images, text, graphics and data; Providing soft-
ware and applications for customer relationship man-
agement (CRM); Application service provider (ASP) 
featuring software for customer relationship manage-
ment (CRM); Computer services, namely, application 
service provider featuring application programming 
interface (API) software for customer relationship man-
agement (CRM) 

برنامــج  توفيــر  ؛  اإلنترنــت  وروابــط  واألخبــار  واإلعالنــات  والتعليقــات   
ــوى ؛  ــي المحت ــتراك ف ــوى ، واالش ــوى والمحت ــري المحت ــى ناش ــور عل للعث
ــري  ــمعي البص ــوى الس ــو والمحت ــور والفيدي ــم الص ــج لتنظي ــر برنام توفي
 )ASP( ــات ــة التطبيق ــزود خدم ــة ؛ م ــات الوصفي ــات البيان باســتخدام عالم
ــوى  ــة ، وإدارة محت ــل االجتماعي ــبكات التواص ــات لش ــز ببرمجي ــذي يتمي ال
 ، الصــور  ونقــل   ، افتراضــي  مجتمــع  وإنشــاء   ، االجتماعيــة  الشــبكات 
والمحتــوى الســمعي البصــري والفيديــو ، والصــور الفوتوغرافيــة ، والفيديــو 
، والبيانــات ، والنــص ، والرســائل ، واإلعالنــات ، واتصــاالت ومعلومــات 
اإلعالنــات فــي وســائط االعــالم؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي 
ــز ببرامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات )API( التــي تســهل الخدمــات  يتمي
عبــر اإلنترنــت للتواصــل االجتماعــي ، وتطويــر تطبيقــات البرمجيــات ؛ 
ــي  ــل االجتماع ــة للتواص ــات برمجي ــز بمنص ــة )PAAS( تتمي ــة كخدم منص
، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء مجتمــع افتراضــي ، ونقــل 
الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري والفيديــو ، والصــور الفوتوغرافيــة ، 
ومقاطــع الفيديــو ، والبيانــات ، والنــص ، والرســائل ، واإلعالنــات ، ومواصالت 
ــح  ــي تمن ــج الت ــر البرام ــالم ؛ تأجي ــائط االع ــي وس ــات ف ــات اإلعالن ومعلوم
المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل الصــور ومقاطــع الفيديــو والمحتويــات 
، أي  الكمبيوتــر  ؛ خدمــات  البصريــة وتعديلهــا ومشــاركتها  الســمعية 
ــت  ــر اإلنترن ــتخدم عب ــا المس ــي يحدده ــات الت ــوى واإلعالن ــم المحت تنظي
وإنشــاء قنــوات وســائل اإلعــالم االجتماعيــة ؛ توفيــر برنامــج اللتقــاط الصــور 
وتســجيل المحتــوى الســمعي والســمعي البصــري والفيديــو ؛ توفيــر برامــج 
لتحميــل وتنزيــل وأرشــفة وتمكيــن نقــل ومشــاركة الصــور والمحتــوى 
الســمعي البصــري ومحتــوى الفيديــو والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا 
؛ توفيــر برنامــج لتدفــق محتــوى ترفيــه الوســائط المتعــددة؛ توفيــر برامــج 
إلنشــاء والحفــاظ علــى وجــود عبــر اإلنترنــت لأفــراد والمجموعات والشــركات 
والعالمــات التجاريــة ؛ توفيــر برامــج للمعلنيــن للتواصــل والتفاعــل مــع 
المجتمعــات عبــر اإلنترنــت ؛ تقديــم برنامــج مســاعد شــخصي؛ تقديــم 
برامــج المســاعدة االجتماعيــة ؛ توفيــر تســهيالت علــى اإلنترنــت تتضمــن 
اســتخداًما مؤقًتــا لبرامــج غيــر قابلــة للتنزيــل إلرســال واســتقبال الرســائل 
اإللكترونيــة والرســائل الفوريــة وتنبيهــات وتذكيرات الرســائل اإللكترونية 
والصــور الفوتوغرافيــة والصــور والرســومات والبيانــات والصــوت والفيديــو 
والمحتويــات الســمعية والبصريــة عبــر اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت 
؛ توفيــر برامــج الســتخدامها فــي تســهيل المكالمــات الصوتيــة عبــر 
بروتوكــول اإلنترنــت )VOIP( ، والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو ، 
والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة ، وخدمــات 
الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت ؛ خدمــات مــزودي خدمــات التطبيقــات 
)ASP( التــي تتميــز ببرمجيــات لتمكيــن أو تســهيل المكالمــات الصوتيــة 
عبــر بروتوكــول اإلنترنــت )VOIP( ، والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات 
الفيديــو ، والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة 
، وخدمــات الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر برامــج الســتخدامها 
؛  وتعديلهــا  الفيديــو  مقاطــع  وتســجيل  الصــور  وتحريــر  التقــاط  فــي 
تســهيل  أو  لتمكيــن  برنامًجــا  يضــم   )ASP( التطبيقــات  خدمــة  مــزود 
ــر  ــو وتعديلهــا ؛ تطوي ــل الصــور وتســجيل مقاطــع الفيدي ــاط وتعدي التق
 )ASP( ــة التطبيقــات ــزود خدم ــت؛ م ــر اإلنترن ــج عب ــر برام ــات؛ توفي البرمجي
؛ توفيــر مرافــق علــى اإلنترنــت تمنــح المســتخدمين القــدرة علــى تحميــل 
وتعديــل ومشــاركة الصــوت والفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة والنصــوص 
والرســومات والبيانــات ؛ توفيــر البرامــج والتطبيقــات إلدارة عالقــات العمــالء 
)CRM( ؛ الخدمــات العلميــة والتكنولوجيــة والبحــوث والتصميــم المتعلــق 
بهــا ؛ خدمــات التحليــل والبحــوث الصناعيــة؛ توفيــر برامــج لتســهيل 
وترتيــب تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات ؛ توفيــر برامــج لخدمــات جمــع 

ــة.  ــات المالي ــات التبرع ــت وخدم ــر اإلنترن ــة عب ــات الخيري التبرع
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Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38426 العالمة التجارية رقم :  38426

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa Awladeh 
Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Computer Software and applications. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامج الكمبيوتر والتطبيقات. 

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

( 284 )

 

Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38427 العالمة التجارية رقم :  38427

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa Awladeh 
Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3  فلســطين

Goods/Services:
Computer Software and applications. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامج الكمبيوتر والتطبيقات. 

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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( 285 )

 

Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38428 العالمة التجارية رقم :  38428

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Shariket Akram Sbitany Wa Awladeh 
Al - Musahama Al - Khususiyyah Al - Mahdouda 

ــة  ــاهمة الخصوصي ــبيتاني وأوالده المس ــرم س ــركة اك ــم :  ش بإس
ــدودة  المح

Applicant Address :Mafraa Al Ram Duwar Al Istiqlal 
Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah

ــرام ، ص.ب 102 رام  ــتقالل ، ال ــرام ، دوار االس ــرق ال ــوان :  مف العن
اللــه  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين

Goods/Services:
Computer Software and applications. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامج الكمبيوتر والتطبيقات. 

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

( 286 )

 

Date :14/07/2020 التاريخ : 2020/07/14

Trademark No.:38429 العالمة التجارية رقم :  38429

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Unilever PLC  بإسم :  يونيليفر بي.ال.سي

Applicant Address :Port Sunlight, Wirral Merseysid 
CH62 4ZD United Kingdom

العنــوان :  بــورت صــن اليــت، ويــرال ميرســي ســايد ســي اتــش 62 
4 زد اتــش المملكــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  ITTQAN Consulting 
Services - Ramallah - Ramallah Commercial Tower - 
Al Nuzha Street, 3rd floor.l 

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 

فلسطين

Goods/Services:
Soap; medicated soap; cleaning preparations; perfum-
ery; essential oils; deodorants and antiperspirants; hair 
care preparations; shampoos and conditioners; hair 
colourants; hair styling products; non-medicated toilet 
preparations; bath and shower preparations; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صابــون؛  صابــون طبــي، مســتحضرات تنظيــف، عطــور وزيــوت عطريــة؛ 
مزيــالت وصابــون إلزالــة الروائــح الكريهــة ومضــادات للعــرق، مســتحضرات 
منتجــات  الشــعر،  وأصبــاغ  ملونــات  وبلســم،  شــامبو  بالشــعر،  العنايــة 
واالســتحمام،  الحمــام  تحضيــرات  التواليــت،  مــواد  الشــعر،  تصفيــف 
مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة، زيــوت، كريمــات ولوشــن للبشــرة، 

مســتحضرات حالقــة، مســتحضرات لمــا بعــد وقبــل الحالقــة،
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shaving preparations; pre-shave and aftershave prepa-
rations; cologne; depilatory preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; 
lip care preparations; talcum powder; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
tissues, pads or wipes impregnated or pre-moistened 
with personal cleansing or cosmetic lotions; beauty 
masks, facial packs 

ــة الشــعر، مســتحضرات إلســمرار البشــرة  مــاء الكولونيــا، مســتحضرات إزال
ــتحضرات  ــمس، مس ــن الش ــة م ــتحضرات الوقاي ــمس ومس ــرض للش بالتع
تجميــل، مكيــاج ومســتحضرات إزالــة المكيــاج، فازليــن الغــراض التجميــل، 
مســتحضرات العنايــة بالشــفاه، مســحوق التالــك للزينــة، أعــواد قطــن 
التجميــل، مناديــل ورقيــة  أعــواد قطنــي ألغــراض  التجميــل،  ألغــراض 

ــه.  ــزم الوج ــة، ح ــة تجميلي ــة، أقنع ــن( تجميلي ــوالت )لوش ــربة بغس مش

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

( 287 )

 

Date :14/07/2020 التاريخ : 2020/07/14 

Trademark No.:38430 العالمة التجارية رقم :  38430

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Unilever PLC  بإسم :  يونيليفير بي.ال.سي

Applicant Address :Port Sunlight, Wirral Merseysid 
CH62 4ZD United Kingdom

العنــوان :  بــورت صــن اليــت، ويــرال ميرســي ســايد ســي اتــش 62 
4 زد اتــش المملكــة المتحــدة  

Applicant for Correspondence:  ITTQAN Consulting 
Services - Ramallah - Ramallah Commercial Tower - 
Al Nuzha Street, 3rd floor 

عنــوان التبليــغ  : اتقــان للخدمــات االستشــارية - رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - شــارع النزهــة - ط3 

فلسطين

Goods/Services:
Soap; medicated soap; cleaning preparations; perfum-
ery; essential oils; deodorants and antiperspirants; hair 
care preparations; shampoos and conditioners; hair 
colourants; hair styling products; non-medicated toi-
let preparations; bath and shower preparations; skin 
care preparations; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving preparations; pre-shave and aftershave prepa-
rations; cologne; depilatory preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; 
lip care preparations; talcum powder; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
tissues, pads or wipes impregnated or pre-moistened 
with personal cleansing or cosmetic lotions; beauty 
masks, facial packs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صابــون؛  صابــون طبــي، مســتحضرات تنظيــف، عطــور وزيــوت عطريــة؛ 
مزيــالت وصابــون إلزالــة الروائــح الكريهــة ومضــادات للعــرق، مســتحضرات 
منتجــات  الشــعر،  وأصبــاغ  ملونــات  وبلســم،  شــامبو  بالشــعر،  العنايــة 
واالســتحمام،  الحمــام  تحضيــرات  التواليــت،  مــواد  الشــعر،  تصفيــف 
ولوشــن  كريمــات  زيــوت،  بالبشــرة،  للعنايــة  تجميــل  مســتحضرات 
للبشــرة، مســتحضرات حالقــة، مســتحضرات لمــا بعــد وقبــل الحالقــة، مــاء 
البشــرة  إلســمرار  مســتحضرات  الشــعر،  إزالــة  مســتحضرات  الكولونيــا، 
ــتحضرات  ــمس، مس ــن الش ــة م ــتحضرات الوقاي ــمس ومس ــرض للش بالتع
تجميــل، مكيــاج ومســتحضرات إزالــة المكيــاج، فازليــن الغــراض التجميــل، 
مســتحضرات العنايــة بالشــفاه، مســحوق التالــك للزينــة، أعــواد قطــن 
التجميــل، مناديــل ورقيــة  أعــواد قطنــي ألغــراض  التجميــل،  ألغــراض 

مشــربة بغســوالت )لوشــن( تجميليــة، أقنعــة تجميليــة، حــزم الوجــه. 

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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( 288 )

 

Date :15/07/2020 التاريخ : 2020/07/15

Trademark No.:38432 العالمة التجارية رقم :  38432

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al Sultan Alalamia Sweets  بإسم :  السلطان العالمية للحلويات

Applicant Address :87652, Parcel ID 356-251 , 
Office 308, Owned by  Mohammed Abdul Rahman 
Mohammed Al Ali, Umm Suqeim First, Dubai, United 
Arab Emirates.

العنــوان :  87652 ، قطعــة رقــم 251-356 ، مكتــب 308 ، ملــك 
محمــد عبــد الرحمــن محمــد العلــي  ، ام ســقيم االولــى ، دبــي ، 

االمــارات العربيــة المتحــدة.  

Applicant for Correspondence:  Nablus , Palestine P.O Box 
219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@baianat-ip.com 

ــة  –  ــرج المدني ــا عمــارة ب ــغ  : نابلــس – شــارع رفيدي ــوان التبلي عن
ــطين ــادس  ص ب 219  فلس ــق الس الطاب

Goods/Services:
Candy, chocolate, confectionery, honey, chocolate-
based beverages, cakes, caramels (candy), ice cream, 
sugar confectionery 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اساســها  ،مشــروبات  ،عســل  ،حلويــات  ،شــوكوالتة  الحلــوى 
الشــوكوالتة ،كيــك ،كراميــل )حلــوى (،بوظــة ايــس كريــم ،حلويــات 

الســكر . 

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

( 289 )

 

Date :15/07/2020 التاريخ : 2020/07/15

Trademark No.:38433 العالمة التجارية رقم :  38433

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Al Sultan Alalamia Sweets  بإسم :  السلطان العالمية للحلويات

Applicant Address :87652, Parcel ID 356-251 , Office 
308, Owned by  Mohammed Abdul Rahman Mohammed 
Al Ali, Umm Suqeim First, Dubai, United Arab Emirates.

العنــوان :  87652 ، قطعــة رقــم 251-356 ، مكتــب 308 ، ملــك 
محمــد عبــد الرحمــن محمــد العلــي  ، ام ســقيم االولــى ، دبــي ، 

االمــارات العربيــة المتحــدة.  
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Applicant for Correspondence:  Nablus , Palestine P.O Box 
219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@baianat-ip.com 

ــة  –  ــرج المدني ــا عمــارة ب ــغ  : نابلــس – شــارع رفيدي ــوان التبلي عن
ــطين ــادس  ص ب 219 فلس ــق الس الطاب

Goods/Services:
Services for providing food and drink; Temporary 
accommodation; Cafes; Cafeterias; Restaurants; Snack Bars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات توفيــر االطعمــة والمشــروبات وااليــواء الموقــت ،المقاهــي 

،الكافتيربــات ،المطاعــم ،مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة . 

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

( 290 )

 

Date :19/07/2020 التاريخ : 2020/07/19

Trademark No.:38434 العالمة التجارية رقم :  38434

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:  Talal Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bak-
ery 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 :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 
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Date :19/07/2020 التاريخ : 2020/07/19

Trademark No.:38435 العالمة التجارية رقم :  38435
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Class: 30 في الصنف :   30

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

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

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

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bak-
ery 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 des-
serts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  tapioca,  sago, ar-
tificial 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 :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 
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Date :19/07/2020 التاريخ : 2020/07/19

Trademark No.:38436 العالمة التجارية رقم :  38436

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:  Talal Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah 

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة    فلســطين

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), 
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,  Spa-
ghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other 
Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise,  Vin-
egar, 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, mus-
tard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
  (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, 
Popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــك،  ــه(، الكع ــة انواع ــكويت )بكاف ــكاكر، البس ــات، الس ــوكوالته، الحلوي الش
العصائيــة  المعكرونــة  العصائيــة،  المعكرونــة  المعكرونــة،  الباســتا، 
ــات  ــازة  والمكون ــرة، مســحوق الخب ــة، الســباغيتي، الشــعيرية، الخمي الفوري
االخــرى للمخابــز، توابــل الســلطة، المايونيــز، الخــل، الكاتــش اب والصلصــات 
)التوابــل(، منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ، العجيــن المثلــج، البرثــس 
المثلــج، البوظــة، الحلويــات المثلجــة غيــر  المصنوعــة مــن االلبــان، الحلويــات 
ــاي،  ــة، القهــوة ، الش ــات المثلج ــه، الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
الــكاكاو، الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام القهــوة، الخبــز، 
ــل،  ــوب، التواب ــن الحب ــوع م ــن المصن ــح، الخــردل، الطحي ــس الســكر،  المل دب
مشــروبات االطعمــة )المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب(، الصلصــات، 

الشــاي العشــبي، العســل، الفشــار 
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Date :13/07/2020 التاريخ : 2020/07/13

Trademark No.:38437 العالمة التجارية رقم :  38437

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Al Ahlia Insurance Group Company  بإسم :  شركة مجموعة األهلية للتأمين

Applicant Address :Ramallah - Al Masyoun - Embassies St. العنوان :  رام الله - الماصيون - شارع السفارات  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3  فلســطين

Goods/Services:
Computer Software and applications 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامج الكمبيوتر والتطبيقات 

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

( 294 )

 

Date :13/07/2020 التاريخ : 2020/07/13 

Trademark No.:38438 العالمة التجارية رقم :  38438

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Al Ahlia Insurance Group Company  بإسم :  شركة مجموعة األهلية للتأمين

Applicant Address :Ramallah - Al Masyoun - Embassies 
St.

العنوان :  رام الله - الماصيون - شارع السفارات  

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

عنــوان التبليــغ  : إتقــان للخدمــات اإلستشــارية- رام اللــه - بــرج رام 
اللــه التجــاري - ط 3 فلســطين



197 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

Goods/Services:
Computer services, namely, creating virtual communi-
ties for registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage in 
social, business and community networking; Com-
puter services, namely, providing search engines for 
obtaining data via the internet and communications 
networks; Providing software for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, images, text, content and data; Applica-
tion service provider (ASP) services, namely, hosting 
software applications of others; Providing software 
to allow users to perform electronic business transac-
tions via the internet and communications networks; 
Software as a service (SAAS) services featuring soft-
ware for sending and receiving electronic messages, 
notifications and alerts and for facilitating electronic 
business transactions via   the internet and commu-
nications networks; Providing software enabling de-
velopment, assessment, testing, and maintenance of 
mobile software applications for portable computing 
devices; Providing user authentication services using 
single sign-on and software technology for e-com-
merce transactions; Providing user authentication 
services of electronic funds transfer, credit and debit 
card and electronic check transactions using single 
sign-on and software technology; Providing an ap-
plication programming interface (API) to allow users 
to perform electronic business monetary transactions 
via the internet; Providing software for processing 
electronic payments; Platform as a service (PAAS) 
services featuring software to allow users to perform 
business and e-commerce transactions; Providing ap-
plication programming interface (API) software for 
use in electronic messaging and transmission of au-
dio, video, images, text, content and data; Providing 
software for electronic messaging; Mapping services; 
Providing software for mapping services; Application 
service provider (ASP) featuring software for mapping 
services; Providing software for sharing and displaying 
a user’s location, planning activities with other users 
and making recommendations; Providing software for 
social and destination mapping; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facil-
itate social and destination mapping; Providing soft-
ware for making reservations and bookings; Application 
service provider )ASP( featuring software to enable or 
facilitate making reservations and bookings; Providing 
location-aware software for searching, determining and 
sharing the location of goods, services and events of interest; 
Application service provider )ASP( featuring location-
aware software for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; Providing 
software for facilitating interaction and communication 
between humans and AI )artificial intelligence( platforms; 
Application service provider )ASP( featuring software to 
enable or facilitate interaction and communication between 
humans and AI )artificial intelligence( platforms; Design 
of augmented reality and virtual reality effects for use in 
modifying photographs,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، الكمبيوتــر  خدمــات  الكمبيوتــر؛  وبرامــج  أجهــزة  وتطويــر  تصميــم 
وهــي إنشــاء مجتمعــات افتراضيــة للمســتخدمين المســجلين لتنظيــم 
المناقشــات  فــي  والمشــاركة   ، واألحــداث  واالجتماعــات  المجموعــات 
ــات  ــة ؛ خدم ــة والمجتمعي ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــي الش ــراط ف واالنخ
لتنظيــم  لآلخريــن  إلكترونيــة  مرافــق  اســتضافة  وهــي   ، الكمبيوتــر 
وإجــراء االجتماعــات والمناســبات والمناقشــات التفاعليــة عبــر اإلنترنــت 
وشــبكات االتصــاالت ؛ خدمــات الكمبيوتــر فــي طبيعــة الملفــات الشــخصية 
ــي  ــب الت ــات الوي ــة أو صفح ــة  المخصص ــات اإللكتروني ــات المجموع وملف
تعــرض معلومــات محــددة مــن قبــل المســتخدم أو محــددة ، بمــا فــي 
ــات ؛ خدمــات  ــو والصــور والنــص والمحتــوى والبيان ــك الصــوت والفيدي ذل
ــر  ــات عب ــى البيان ــر محــركات البحــث للحصــول عل ــر ، وهــي توفي الكمبيوت
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر تســهيالت علــى اإلنترنــت تتميــز 
ملفــات  إنشــاء  مــن  اإلنترنــت  عبــر  المســتخدمين  تمكــن  بتكنولوجيــا 
ــة  ــة والتجاري ــبكات االجتماعي ــات الش ــن معلوم ــخصية تتضم ــف ش تعري
، ونقــل هــذه المعلومــات ومشــاركتها بيــن العديــد مــن المرافــق عبــر 
اإلنترنــت لالنخــراط فــي الشــبكات االجتماعيــة ، وإدارة حســابات الشــبكات 
 ، االجتماعيــة  للشــبكات  برامــج  توفيــر  ؛  بهــم  الخاصــة  االجتماعيــة 
ــو ، والصــور ، والنــص  وإنشــاء مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــوت والفيدي
ــت  ــر االنترن ــة عب ــة شــبكة الكتروني ــر خدم ــات ؛ توفي ــوى ، والبيان ، والمحت
التــي تمكــن المســتخدمين مــن نقــل بيانــات الهويــة الشــخصية إلــى 
ومشــاركتها مــع وبيــن العديــد مــن مرافــق االنترنــت ؛ توفيــر المعلومــات 
مــن الفهــارس وقواعــد بيانــات المعلومــات القابلــة للبحــث ، بمــا فــي ذلــك 
النصــوص والوثائــق اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات والوســائط 
ــر  ــة عب ــات الســمعية البصري ــة والمعلوم ــة والصــور الفوتوغرافي اإللكتروني
اإلنترنــت وشــبكات االتصــاالت ؛ توفيــر برامــج التجــارة اإللكترونيــة للســماح 
للمســتخدمين بإجــراء معامــالت األعمــال اإللكترونيــة عبــر شــبكة الكمبيوتــر 
العالميــة ؛ خدمــات الكمبيوتــر ، وهــي مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي 
ــتخدمين  ــماح للمس ــات )API( للس ــة التطبيق ــة برمج ــج واجه ــز ببرام يتمي
بإجــراء معامــالت تجاريــة إلكترونيــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة ؛ خدمــات 
ــج إلرســال الرســائل  ــى برام ــوي عل ــي تحت ــة )SAAS( الت ــات كخدم البرمجي
اإللكترونيــة واإلخطــارات والتنبيهــات ، وتســهيل المعامــالت التجاريــة 
ــة ،  ــائل اإللكتروني ــتقبال الرس ــال واس ــات وإرس ــال الطلب ــة إلرس اإللكتروني
والســماح للمســتخدمين بإجــراء معامــالت تجاريــة إلكترونيــة علــى شــبكة 
ــة  ــاس وخدم ــي إدارة وقي ــتخدام ف ــج لالس ــر برام ــة ؛ توفي ــر عالمي كمبيوت
اإلعــالن عــن اآلخريــن ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة 
برمجــة التطبيقــات )API( إلدارة وتتبــع وكتابــة التقاريــر وقيــاس تخطيــط 
وســائل اإلعــالم وشــراء وســائل اإلعــالم واإلعــالن عــن اآلخريــن ؛ مــزود منصــة 
ــل  ــة للتنزي ــر قابل ــج غي ــر برام ــو توفي ــت ، وه ــر اإلنترن ــات عب ــراء اإلعالن ش
ــر اإلنترنــت شــراء وبيــع قوائــم  ــات عب تتيــح للمشــترين والبائعيــن لإلعالن
ــز ببرامــج  ــات التطبيقــات )ASP( الــذي يتمي ــات ؛ مــزود خدم جــرد اإلعالن
ــم ،  ــع ، التقيي ــم ، اإلدارة ، التتب ــع ، التصمي ــراء ، البي ــي الش ــتخدام ف لالس
التحســين ، االســتهداف ، التحليــل ، التســليم ، واإلبــالغ عــن اإلعــالن عبــر 
ــار  ــم واختب ــر وتقيي ــن تطوي ــج تمكــن م ــر برام ــت والتســويق؛ توفي اإلنترن
ــة ؛  ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــة ألجه ــات المتنقل ــات البرمجي ــة تطبيق وصيان
توفيــر خدمــات مصادقــة المســتخدم باســتخدام تســجيل الدخــول األحادي 
وتكنولوجيــا البرامــج لمعامــالت التجــارة اإللكترونيــة ؛ توفيــر خدمــات 
ــات االئتمــان  ــوال ، وبطاق ــي لأم ــل اإللكترون ــة المســتخدم للتحوي مصادق
وبطاقــات الخصــم ، ومعامــالت صــرف الشــيكات إلكترونيــا باســتخدام 
ــر واجهــة برمجــة  ــات ؛ توفي ــا البرمجي ــد وتكنولوجي ــة الدخــول الموّح تقني
تطبيقــات )API( للســماح للمســتخدمين بإجــراء المعامــالت الماليــة لأعمال 
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت ؛ توفيــر برامــج لمعالجــة المدفوعــات اإللكترونيــة 
التــي تتميــز بالبرمجيــات للســماح   )PAAS( ؛ خدمــات منصــة كخدمــة

ــة ؛  ــارة اإللكتروني ــال والتج ــالت األعم ــأداء معام ــتخدمين ب للمس
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 images, videos and audio-visual content; Platform as a service
 )PAAS( featuring software platforms for use in purchasing
 and disseminating advertising; Providing software for
modifying photographs, images and audio, video, and audio-
 video content with photographic filters and augmented
 reality )AR( effects, namely, graphics, animations, text,
 drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Platform
 as a service )PAAS( featuring software platforms for social
 networking, managing social networking content, creating a
 virtual community, and transmission of images, audio-visual
 and video content, photographs, videos, data, text, messages,
 advertisements, media advertising communications and
 information; Providing personal assistant software; Providing
 social assistant software; Providing online facilities featuring
 temporary use of non-downloadable software for sending
 and receiving electronic messages, instant messages,
 electronic message alerts and reminders, photographs,
 images, graphics,  data, audio, videos and audio-visual
 content via the internet and communication networks;
 Providing temporary use of non-downloadable computer
 software for use in facilitating voice over internet protocol
 )VOIP( calls, phone calls, video calls, text messages, electronic
 message, instant message, and online social networking
 services; Application service provider )ASP( services featuring
 software to enable or facilitate voice over internet protocol
 )VOIP( calls, phone calls, video calls, text messages, electronic
 message, instant message, and online social networking
 services; Computer services, namely, providing information in
 the fields of technology and software development via the
 internet and communication networks; Providing software
 for use in taking and editing photographs and recording
 and editing videos; Application service provider )ASP(
 featuring software to enable or facilitate taking and editing
 photographs and recording and editing videos; Software
 development; Providing online software; Application service
 provider, namely, providing, hosting, managing, developing,
 and maintaining applications, software, web sites, and
 databases in the fields of wireless communication, mobile
 information access, and remote data management for
 wireless delivery of content to handheld computers, laptops
 and mobile electronic devices; Application service provider
 )ASP(; Providing online facilities that give users the ability to
 upload, modify and share audio, video, photographic images,
 text, graphics and data; Providing software and applications
 for customer relationship management )CRM(; Application
 service provider )ASP( featuring software for customer
 relationship management )CRM(; Computer services,
 namely, application service provider featuring application
 programming interface )API( software for customer

relationship management CRM

توفيــر برنامــج واجهــة برمجــة التطبيقات )API( لالســتخدام في المراســالت 
والمحتــوى  والنــص  والصــور  والفيديــو  الصــوت  ونقــل  اإللكترونيــة 
؛  الخرائــط  ؛ خدمــات  اإللكترونيــة  للرســائل  برامــج  توفيــر  ؛  والبيانــات 
ــذي  ــة التطبيقــات )ASP( ال ــزود خدم ــط ؛ م ــات الخرائ ــج لخدم ــر برنام توفي
يضــم برنامًجــا لخدمــات الخرائــط ؛ توفيــر برنامــج لمشــاركة وعــرض موقــع 
المســتخدم ، وتخطيــط أنشــطة مــع مســتخدمين آخريــن وتقديــم توصيــات 
؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرنامــج لتمكيــن أو تســهيل 
المشــاركة وعــرض موقــع المســتخدم ، وتخطيــط أنشــطة مــع مســتخدمين 
ــة  ــط االجتماعي ــم الخرائ ــج لرس ــر برنام ــات ؛ توفي ــم توصي ــن وتقدي آخري
والوجهــة ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن 
ــراء  ــج إلج ــر برنام ــة والوجهــة ؛ توفي ــط االجتماعي أو تســهيل رســم الخرائ
الحجــوزات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن 
أو تســهيل إجــراء الحجــوزات ؛ توفيــر برامــج للطلــب و / أو شــراء الســلع 
والخدمــات ؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرمجيــة لتمكيــن 
أو تســهيل الطلــب و / أو شــراء الســلع والخدمــات ؛ توفيــر برنامــج علــى درايــة 
بالموقــع للبحــث عــن وتحديــد ومشــاركة موقــع الســلع والخدمــات واألحــداث 
ا 

ً
ذات األهميــة ؛ موفــر خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يقــدم برنامًجــا مــدرك

للموقــع للبحــث علــى مواقــع الســلع والخدمــات واألحــداث ذات األهميــة 
إلــى  والوصــول  وإدارة  برامــج إلنشــاء  توفيــر  ؛  ومشــاركتها  وتحديدهــا 
المجموعــات الخاصــة التــي أنشــأها المســتخدم وأدارهــا فــي المجتمعــات 
االفتراضيــة ؛ توفيــر برامــج للبحــث وتحديــد نقــاط االهتمــام المحليــة 
والمســتندة الــى الموقــع ، واألحــداث ، والمعالــم ، وفــرص العمــل ، والترفيه ، 
واألحــداث الثقافيــة ، والتســوق والعــروض ؛ توفيــر برنامــج للبحــث وتحديــد 
فــرص العمــل ؛ توفيــر برنامــج لتحديــد هويــة المســتخدمين والســماح لهــم 
ــر ســوق افتراضــي ؛  ــج لتوفي ــر برنام ــات ؛ توفي ــي الحكوم باالتصــال بممثل
توفيــر برنامــج لتوفيــر معلومــات الطقــس المســتندة إلــى الموقــع ؛ توفيــر 
ــا؛  ــا أو بثه ــة أو ربطه ــداث الجاري ــار أو األح ــات األخب ــم معلوم ــج لتقدي برام
منصــة كخدمــة )PAAS( تتميــز بمنصــات برمجيــة الســتخدامها فــي شــراء 
اإلعالنــات ونشــرها ؛ توفيــر برامــج لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــوت 
والصــور والفيديــو ومحتــوى الفيديــو والصــوت مــع مرشــحات فوتوغرافيــة 
المتحركــة  والرســوم  الرســومات  أي   ،  )AR( المعــزز  الواقــع  وتأثيــرات 
البيانــات  وعالمــات  الجغرافيــة  والعالمــات  والرســومات  والنصــوص 
ــع  ــل م ــرض والتفاع ــج للع ــر برام ــعبية؛ توفي ــات التش ــة واالرتباط الوصفي
تغذيــة الوســائط اإللكترونيــة ، أي الصــور والمحتويــات الســمعية البصريــة 
ــار وروابــط  والفيديــو والبــث المباشــر الحــي والتعليقــات واإلعالنــات واألخب
اإلنترنــت ؛ توفيــر برنامــج للعثــور علــى ناشــري المحتــوى والمحتــوى ، 
واالشــتراك فــي المحتــوى ؛ توفيــر برنامــج لتنظيــم الصــور والفيديــو 
الوصفيــة  البيانــات  باســتخدام عالمــات  البصــري  الســمعي  والمحتــوى 
لشــبكات  ببرمجيــات  يتميــز  الــذي   )ASP( التطبيقــات  خدمــة  مــزود  ؛ 
التواصــل االجتماعيــة ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة ، وإنشــاء 
مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري والفيديــو 
، والصــور الفوتوغرافيــة ، والفيديــو ، والبيانــات ، والنــص ، والرســائل ، 
ــات فــي وســائط االعــالم؛ مــزود  ــات ، واتصــاالت ومعلومــات اإلعالن واإلعالن
خدمــة التطبيقــات )ASP( الــذي يتميــز ببرامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات 
 ، االجتماعــي  للتواصــل  اإلنترنــت  عبــر  الخدمــات  تســهل  التــي   )API(
وتطويــر تطبيقــات البرمجيــات ؛ منصــة كخدمــة )PAAS( تتميــز بمنصــات 
برمجيــة للتواصــل االجتماعــي ، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة ، 
وإنشــاء مجتمــع افتراضــي ، ونقــل الصــور ، والمحتــوى الســمعي البصــري 
والفيديــو ، والصــور الفوتوغرافيــة ، ومقاطــع الفيديــو ، والبيانــات ، والنــص 
ــائط  ــي وس ــات ف ــات اإلعالن ــالت ومعلوم ــات ، ومواص ــائل ، واإلعالن ، والرس
ــى تحميــل  االعــالم ؛ تأجيــر البرامــج التــي تمنــح المســتخدمين القــدرة عل
الصــور ومقاطــع الفيديــو والمحتويــات الســمعية البصريــة وتعديلهــا 
واإلعالنــات  المحتــوى  تنظيــم  أي   ، الكمبيوتــر  خدمــات  ؛  ومشــاركتها 
التــي يحددهــا المســتخدم عبــر اإلنترنــت وإنشــاء قنــوات وســائل اإلعــالم 

ــة ؛  االجتماعي
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 توفيــر برنامــج اللتقــاط الصــور وتســجيل المحتــوى الســمعي والســمعي 
البصــري والفيديــو ؛ توفيــر برامــج لتحميــل وتنزيــل وأرشــفة وتمكيــن 
ــو  ــوى الفيدي ــري ومحت ــمعي البص ــوى الس ــور والمحت ــاركة الص ــل ومش نق
والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا ؛ توفيــر برنامــج لتدفــق محتــوى 
ترفيــه الوســائط المتعــددة؛ توفيــر برامــج إلنشــاء والحفــاظ علــى وجــود عبــر 
ــر  ــة ؛ توفي ــات التجاري ــركات والعالم ــات والش ــراد والمجموع ــت لأف اإلنترن
برامــج للمعلنيــن للتواصــل والتفاعــل مــع المجتمعــات عبــر اإلنترنــت ؛ 
تقديــم برنامــج مســاعد شــخصي؛ تقديــم برامــج المســاعدة االجتماعيــة ؛ 
ــا لبرامــج غيــر  توفيــر تســهيالت علــى اإلنترنــت تتضمــن اســتخداًما مؤقًت
قابلــة للتنزيــل إلرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة والرســائل الفوريــة 
الفوتوغرافيــة  والصــور  اإللكترونيــة  الرســائل  وتذكيــرات  وتنبيهــات 
والمحتويــات  والفيديــو  والصــوت  والبيانــات  والرســومات  والصــور 
ــج  ــر برام ــاالت ؛ توفي ــبكات االتص ــت وش ــر اإلنترن ــة عب ــمعية والبصري الس
الســتخدامها فــي تســهيل المكالمــات الصوتيــة عبــر بروتوكــول اإلنترنــت 
)VOIP( ، والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو ، والرســائل النصيــة 
الشــبكات  وخدمــات   ، الفوريــة  والرســائل   ، اإللكترونيــة  والرســائل   ،
 )ASP( ــات ــات التطبيق ــزودي خدم ــات م ــت ؛ خدم ــر اإلنترن ــة عب االجتماعي
ــر  ــة عب ــات الصوتي ــهيل المكالم ــن أو تس ــات لتمكي ــز ببرمجي ــي تتمي الت
بروتوكــول اإلنترنــت )VOIP( ، والمكالمــات الهاتفيــة ، ومكالمــات الفيديــو ، 
والرســائل النصيــة ، والرســائل اإللكترونيــة ، والرســائل الفوريــة ، وخدمــات 
الشــبكات االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت؛ توفيــر برامــج الســتخدامها فــي 
التقــاط وتحريــر الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ مــزود خدمــة 
ــل  ــاط وتعدي ــن أو تســهيل التق ــا لتمكي ــات )ASP( يضــم برنامًج التطبيق
الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو وتعديلهــا ؛ تطويــر البرمجيــات؛ توفيــر 
برامــج عبــر اإلنترنــت؛ مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP( ؛ توفيــر مرافــق علــى 
ــل ومشــاركة  ــل وتعدي ــى تحمي ــدرة عل ــح المســتخدمين الق ــت تمن اإلنترن
والرســومات  والنصــوص  الفوتوغرافيــة  والصــور  والفيديــو  الصــوت 
 )CRM( والبيانــات ؛ توفيــر البرامــج والتطبيقــات إلدارة عالقــات العمــالء
ــق بهــا ؛  ــم المتعل ــة والبحــوث والتصمي ــة والتكنولوجي ــات العلمي ؛ الخدم
ــب  ــج لتســهيل وترتي ــر برام ــة؛ توفي ــل والبحــوث الصناعي ــات التحلي خدم
تمويــل وتوزيــع التبرعــات والهبــات ؛ توفيــر برامــج لخدمــات جمــع التبرعــات 

ــة.  ــات المالي ــات التبرع ــت وخدم ــر اإلنترن ــة عب الخيري

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

( 295 )

 

Date :15/07/2020 التاريخ : 2020/07/15

Trademark No.:38440 العالمة التجارية رقم :  38440

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  بإسم :  ريفيان اي بي هولدينغز، ال ال سي

Applicant Address :13250 N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of America

ميتشــيغان  باليمــاوث،  رود،  هاغرتــي  ان.   13250   : العنــوان 
األمريكيــة   المتحــدة  الواليــات   ،48170
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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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Land vehicles and parts and fittings therefor, namely, 
structural parts and powertrain components in the nature 
of electric motors, gearboxes and axles; motor vehicle 
bodies; luggage nets for vehicles; fitted covers for vehi-
cles; anti-skid chains for vehicles; patches for repairing 
vehicle tires; pumps for inflating vehicle tires; automo-
tive interior trim; automotive interior paneling; custom 
leather interiors for vehicles; license plate frames; li-
cense plate holders; upholstery for vehicles; electric 
land vehicles; electric vehicle parts, namely, motors; 
electric vehicle parts, namely, rearview mirrors, wind-
shield wipers and tailgates; fully battery electric, high 
performance vehicle; vehicle seats; vehicle wheel hubs; 
vehicle wheels; upholstery, fitted covers for vehicles; 
steering wheels for vehicles; motors for land vehicles; 
roof racks, shock absorbers, springs, stabilizer bars, and 
suspensions, all for vehicles; trim panels for vehicle bod-
ies; brake calipers for land vehicles; fitted seat covers 
for vehicles; engine mounts for vehicles; pre-designed 
vinyl vehicle wraps specially adapted for vehicles; ve-
hicle parts, namely, power steering hoses; insignia for 
vehicles; vehicle seat cushions; vehicle wheel hub as-
semblies; ski carriers for vehicles; mirrors for vehicles, 
namely rear view mirrors; reversing gears for land ve-
hicles; hooks especially designed for use in vehicles to 
hold vehicle accessories; vehicle windscreens; anti-theft 
devices for vehicles; tire for vehicles; tire tubes for ve-
hicles; tire inflators; plastic parts for vehicles, namely, 
automotive exterior and interior plastic extruded deco-
rative and protective trim; land vehicles, namely electric 
cars, trucks and SUVs; semi-fitted covers for vehicles; 
brake air compressors for land vehicles; brake air cylin-
ders for land vehicles; vehicle hoods; chassis for motor 
vehicles; vehicle seat protectors; structural repair parts 
for trucks and other motor vehicles; vehicle power train 
mechanism comprised of clutch, transmission, drive 
shaft, and differential; transmission top covers for land 
vehicles; transmission mounting plates for land vehicles; 
transmission cases for land vehicles; tow bars for vehi-
cles; mud flaps for vehicles; steps for attachment to land 
vehicles; vehicle tow bars; vehicle wheel rims and struc-
tural parts therefor; all terrain vehicles (ATVs); sensors 
for land vehicles, namely, electric power steering torque 
sensors, sold as a component of the power steering sys-
tem; vehicle wheel rims; gearboxes for land vehicles; 
brakes for vehicles; vehicle bodies; transmissions for 
land vehicles; vehicle parts, namely, windshield visors; 
vehicle parts, namely, sun visors; vehicle parts, name-
ly, idler arms; vehicle parts, namely, ball joints; vehicle 
parts, namely, suspension struts; vehicle parts, namely, 
constant velocity joints; valve stems for vehicle tires;

ــزاء  ــدًا األج ــزات الخاصــة بهــا وتحدي ــة وأجزائهــا والتجهي ــات البري المركب
الهيكليــة ومكونــات آليــة نقــل الحركــة علــى شــكل المحــركات الكهربائيــة 
شــبكات  المحــرك؛  ذات  المركبــات  هيــاكل  والمحــاور؛  التــروس  وعلــب 
تثبيــت األمتعــة للمركبــات ذات المحــرك؛ أغطيــة حســب الحجــم للمركبــات؛ 
سالســل مضــادة لالنــزالق للمركبــات؛ رقــع لتصليــح إطــارات المركبــات؛ 
للســيارات؛  الداخليــة  التركيبــات  المركبــات؛  إطــارات  نفــخ  مضخــات 
الكســوة الداخليــة للســيارات؛ التجهيــزات الجلديــة الداخليــة المعــدة 
حســب الطلــب للمركبــات؛ إطــارات لوحــة الترخيــص؛ إطــارات تثبيــت لوحــة 
ــة؛ قطــع  ــة الكهربائي ــات البري ــات؛ المركب ــد المركب الترخيــص؛ فــرش مقاع
ــات  ــار المركب ــع غي ــركات؛ قط ــدًا المح ــة وتحدي ــات الكهربائي ــار المركب غي
ــي  ــاج األمام ــاحات الزج ــة ومس ــة الخلفي ــا الرؤي ــدًا مراي ــة وتحدي الكهربائي
وأبــواب األغطيــة الخلفيــة؛ المركبــات الكهربائيــة عاليــة األداء العاملــة 
ــالت  ــة؛ عج ــة المركب ــاور عجل ــات؛ مح ــد المركب ــة؛ مقاع ــى البطاري ــرا عل حص
عجــالت  الفــرش؛  مــن  للمركبــات  الحجــم  حســب  األغطيــة  المركبــات؛ 
ــزة  ــقف وأجه ــوف الس ــة؛ رف ــات البري ــركات المركب ــات؛ مح ــادة للمركب القي
امتصــاص الصدمــات والنوابــض وقضبــان التثبيــت وأنظمــة التعليــق 
ــح الفرامــل  جميعهــا للمركبــات؛ لوحــات الكســوة لهيــاكل المركبــات؛ مكاب
للمركبــات البريــة؛ أغطيــة حســب الحجــم لمقاعــد للمركبــات؛ منصــات 
الفينيــل مصممــة  مــن  التغليــف  أغطيــة  للمركبــات؛  المحــرك  تثبيــت 
ا ومكيفــة خصيًصــا للمركبــات؛ قطــع غيــار المركبــات وتحديــدًا 

ً
مســبق

خراطيــم جهــاز الطاقــة التوجيهيــة؛ شــارة للمركبــات؛ وســائد مقاعــد 
المركبــات؛ تركيبــات محــور عجلــة المركبــة؛ حامــالت عــدة التزلــج للمركبــات؛ 
المرايــا للمركبــات وتحديــدًا مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ تــروس الرجــوع للخلــف 
للمركبــات البريــة؛ خطافــات مصممــة خصيًصــا لالســتخدام فــي المركبــات 
لتثبيــت ملحقــات الســيارة؛ الزجــاج األمامــي للمركبــات؛ أجهــزة منــع الســرقة 
ــخ  ــات؛ أدوات نف ــارات للمركب ــب اإلط ــات؛ أنابي ــارات للمركب ــات؛ اإلط للمركب
داخليــة  كســوة  وتحديــدًا  للمركبــات  البالســتيكية  األجــزاء  اإلطــارات؛ 
ل بالبثــق للســيارات؛ 

َّ
وخارجيــة للديكــور والحمايــة مــن البالســتيك الُمشــك

ــة والشــاحنات وســيارات  ــدًا الســيارات الكهربائي ــة وتحدي ــات البري المركب
الدفــع الرباعــي؛ أغطيــة المصممــة جزئيــا حســب الحجــم للمركبــات؛ ضواغــط 
هــواء الفرامــل للمركبــات البريــة؛ اســطوانات هــواء الفرامــل للمركبــات 
األغطيــة  المحــرك؛  ذات  المركبــات  هيــاكل  المركبــات؛  اغطيــة  البريــة؛ 
الواقيــة لمقاعــد المركبــات؛ قطــع غيــار هيكليــة للشــاحنات والمركبــات 
األخــرى ذات المحــرك؛ آليــة مجموعــة نقــل الحركــة للمركبــات المؤلفــة مــن 
ــة؛  ــة التــروس التفاضلي ــر ومجموع ــل الحركــة وعمــود التدوي ــض وناق القاب
ــل  ــت ناق ــات تثبي ــة؛ لوح ــات البري ــة للمركب ــل الحرك ــة ناق ــة العلوي األغطي
البريــة؛  للمركبــات  الحركــة  ناقــل  البريــة؛ صناديــق  للمركبــات  الحركــة 
قضبــان الســحب للســيارات؛ حاجبــات الطيــن للمركبــات؛ الدرجــات المعــدة 
ــدي  ــار الحدي ــات؛ اإلط ــحب المركب ــان س ــة؛ قضب ــات البري ــق بالمركب للتعلي
ــى  ــير عل ــي تس ــات الت ــك؛ المركب ــة لذل ــزاء الهيكلي ــة واألج ــة المركب لعجل
جميــع التضاريــس )ATVs(؛ مجســات للمركبــات البريــة وتحديــدًا مجســات 
بــاع كمكــون مــن نظــام التوجيــه 

ُ
نظــام التوجيــه المــؤازر الكهربائــي التــي ت

التــروس للمركبــات  المــؤازر؛ اإلطــار الحديــدي لعجلــة المركبــات؛ علــب 
البريــة؛ مكابــح للمركبــات؛ هيــاكل المركبــات؛ ناقــل الحركــة للمركبــات 
البريــة؛ أجــزاء المركبــة وتحديــدًا واقيــات الزجــاج األمامــي؛ أجــزاء المركبــات 
وتحديــدًا حاجبــات أشــعة الشــمس؛ أجــزاء المركبــات وتحديــدًا الــذراع 
ــات  ــة؛ أجــزاء المركب ــدًا المفاصــل الكروي ــات وتحدي الوســيط؛ أجــزاء المركب
وتحديــدًا دعامــات أنظمــة التعليــق؛ أجــزاء المركبــات وتحديــدًا وصلــة ربــط 
الســرعة الثابتــة؛ ســيقان صمــام إطــارات المركبــات؛ أجــزاء المركبــات البريــة 

ــة؛ ــروس التفاضلي ــة الت ــدًا مجموع وتحدي
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land vehicle parts, namely, differentials; hood shields as 
structural parts of vehicles; drive shafts for land vehicles; 
brake lines for vehicles; brake drums for land vehicles; 
brake calipers for land vehicles; land vehicle suspension 
parts, namely, leaf springs; land vehicle suspension parts, 
namely, coil springs; windshield wiper blades for vehicles; 
hydraulic circuits for vehicles; land vehicle suspension 
parts, namely, equalizers; custom leather interiors for ve-
hicles; disc brake pads for vehicles; cup holders for use in 
vehicles; land vehicle transmission and replacement parts 
thereof; belts for land vehicle transmissions; suspension 
systems for land vehicles; wheel bearing for land vehicles; 
glass window for vehicles; burglar alarms for vehicles; 
brake hardware for vehicles; bicycle racks for vehicles; 
axle boot kits for use with land vehicles; axle bearings 
for land vehicles; disc brakes for land vehicles; roof rack 
storage containers for land vehicles; sports utility vehicles; 
airbags for vehicles; vehicle windows; seat belts for use in 
vehicles; valves for vehicle tires; horns for vehicles; land 
vehicle parts, namely, drive belts; clutches for land vehi-
cles; fitted vehicle covers for cars and trucks for the purpose 
of protecting from weather and elements; head restraints 
for vehicles; inflatable air bags for use in vehicles for the 
prevention of injury in accidents; driving chains for land 
vehicles; aftermarket automobile accessories, namely car 
organizer bags, nets and trays specially adapted for fitting 
in vehicles; safety belts for vehicle seats; luggage nets for 
vehicles; brake linings for land vehicles; land vehicle parts, 
namely axles; land vehicle parts, namely drive gears; metal 
parts for vehicles, namely , automotive exterior and interi-
or metal decorative and protective trim; electric vehicles, 
namely cars, truck and SUVs; bicycles; back-up warning 
alarms for vehicles; wheel disks for vehicles; motor vehicle 
power locks; motor vehicle alarm systems; steering units 
for land vehicles and parts thereof; spoilers for vehicles; ve-
hicle running boards; air bags; shock absorbers for automo-
biles; bumpers for automobiles; vehicle roof rack cargo and 
luggage carriers; fitted vehicle covers; land vehicles parts, 
namely, running boards; land vehicle parts, namely, mud 
guards; land vehicle parts, namely, fenders; vehicle parts, 
namely, shock absorbers; doors for vehicles; turn signal le-
vers for vehicles; gas cap covers for land vehicles; vehicle 
license plate covers; door panels for vehicles. 

 دروع غطــاء المحــرك كأجــزاء هيكليــة للمركبــات؛ أعمــدة التدويــر للمركبــات 
البريــة؛  للمركبــات  الفرامــل  أجــران  للمركبــات؛  مكابــح  أســالك  البريــة؛ 
ــح الفرامــل للمركبــات البريــة؛ أجــزاء نظــام التعليــق للمركبــات البريــة  مكاب
ــدا  ــة ، وتحدي ــات البري ــق المركب ــزاء تعلي ــة؛ أج ــض الورقي ــدًا النواب وتحدي
النوابــض اللولبيــة؛ شــفرات ماســحات الزجــاج األمامــي للمركبــات؛ الدوائــر 
البريــة  المركبــات  تعليــق  أنظمــة  أجــزاء  للمركبــات؛  الهيدروليكيــة 
وتحديــدًا الموازنــات؛ الفــرش الجلــدي الداخلــي المعــد حســب الطلــب 
المخصصــة للمركبــات؛ منصــات الفرامــل القرصيــة للمركبــات؛ حامــالت 
أكــواب لالســتخدام فــي المركبــات؛ ناقــل الحركــة للمركبــات البريــة وقطــع 
أنظمــة  البريــة؛  للمركبــات  الحركــة  ناقــل  أحزمــة  بهــا؛  الخــاص  الغيــار 
نوافــذ  البريــة؛  للمركبــات  العجلــة  محمــل  البريــة؛  للمركبــات  التعليــق 
ــذار ضــد الســرقة للســيارات؛عتاد الفرامــل  ــات؛ أجهــزة اإلن ــة للمركب زجاجي
للمركبــات؛ رفــوف تثبيــت الدراجــات للمركبــات؛ عــدد الغطــاء المحــوري 
ــة؛  ــات البري ــة للمركب ــل المحوري ــة؛ المحام ــات البري ــع المركب ــتخدام م لالس
الفرامــل القرصيــة للمركبــات البريــة؛ حاويــات تخزيــن المثبتــة علــى أســقف 
المركبــات البريــة؛ المركبــات الرياضيــة؛ الوســادات الهوائيــة للمركبــات؛ 
نوافــذ المركبــات؛ أحزمــة األمــان لالســتخدام فــي المركبــات؛ صمامــات 
إلطــارات المركبــات؛ أبــواق المركبــات؛ أجــزاء المركبــات البريــة وتحديــدًا 
ــات حســب  ــات البريــة؛ أغطيــة المركب ســيور نقــل الحركــة؛ قوابــض المركب
الحجــم الخاصــة بالســيارات والشــاحنات لغــرض الحمايــة مــن الطقــس 
للنفــخ  قابلــة  للمركبــات؛ وســادات هوائيــة  الــرأس  والعناصــر؛ مســاند 
الســتخدامها فــي المركبــات للوقايــة مــن اإلصابــة فــي الحــوادث؛ سالســل 
ــدًا  ــد البيــع وتحدي ــا بع ــيارات م ــات الس ــة؛ ملحق ــات البري ــادة للمركب القي
أكيــاس ترتيــب الســيارات والشــبكات واألدراج المصممــة خصيًصــا لتتــالءم 
ــت األمتعــة  ــات؛ شــبكات تثبي ــد المركب ــان لمقاع ــة أم ــات؛ أحزم ــع المركب م
للمركبــات؛ بطانــات الفرامــل للمركبــات البريــة؛ أجــزاء المركبــات البريــة 
وتحديــدًا المحــاور؛ أجــزاء المراكــب البريــة وتحديــدًا تــروس التشــغيل؛ 
األجــزاء المعدنيــة للمركبــات وتحديــدًا كســوة داخليــة وخارجيــة للديكــور 
وتحديــدًا   ، الكهربائيــة  المركبــات  للســيارات؛  المعــدن  مــن  والحمايــة 
الســيارات والشــاحنات وســيارات الدفــع الرباعــي؛ الدراجــات؛ أجهــزة إنــذار 
الرجــوع للخلــف للمركبــات؛ أقــراص عجلــة للمركبــات؛ أقفــال كهربائيــة 
للمركبــات؛ أنظمــة اإلنــذار للمركبــات ذات المحــركات؛ وحــدات التوجيــه 
للمركبــات البريــة وأجزائهــا؛ األجنحــة الخلفيــة للمركبــات؛ دواســات األبــواب 
للمركبــات؛ الوســادات الهوائيــة؛ أجهــزة امتصــاص الصدمــات للســيارات؛ 
مصــدات للســيارات؛ حامــالت األمتعــة والبضائــع المثبتــة علــى أســقف 
البريــة  المركبــات  أجــزاء  الحجــم؛  المركبــات حســب  أغطيــة  المركبــات؛ 
وتحديــدًا أي دواســات األبــواب؛ أجــزاء المركبــات البريــة وتحديــدًا الواقيــات 
ــدًا المصــدات؛ أجــزاء الســيارة  ــة وتحدي ــات البري ــن الوحــل؛ أجــزاء المركب م
وتحديــدًا ممتصــات الصدمــات؛ أبــواب المركبــات؛ مقابــض تحريــك إشــارة 
االنعطــاف للمركبــات؛ أغطيــة ســدادة خــزان الوقــود للمركبــات البريــة؛ 

ــات.  ــواب للمركب ــواح األب ــات؛ أل ــص المركب ــات ترخي ــة لوح أغطي
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Goods/Services:
Interfaces for computers; computer programs for user 
interface design; wirelessly connected electric battery 
apparatus with embedded remotely updateable soft-
ware and firmware for storage and discharge of stored 
electricity for usage in dwellings and buildings; wire-
lessly connected electric battery apparatus with em-
bedded remotely updateable software and firmware for 
storing and discharging stored electricity supplied by 
or to an electric power grid or other source of electric 
power generation for stabilizing and meeting electric-
ity demands and usage goals; computer software for 
monitoring, optimizing, and regulating the storage and 
discharge of stored energy to and from such wireless-
ly connected electric battery apparatus; batteries to 
supply electric power to motors for electric vehicles; 
wall-mounted electric power connectors to charge elec-
tric vehicles; mobile plug-in electric power connectors 
to charge electric vehicles; downloadable software in 
the nature of a mobile application for monitoring elec-
tric charge and status of vehicles and remote control 
of vehicles; downloadable software in the nature of 
vehicle operating system software; navigation appara-
tus for vehicles [on board computers]; vehicle locator 
and recovery device programmed to use global posi-
tioning system (GPS) and cellular telecommunications; 
radios for vehicles; burglar alarms; battery chargers for 
use with vehicle batteries; cruise controls for motor 
vehicles; vehicle safety equipment, namely, electron-
ic vibration, shock, motion, angle, temperature and 
voltage monitors; vehicle safety equipment, namely 
an on-board vehicular surveillance system comprised 
of cameras and monitors for exposing and eliminating 
the blind spots on both sides of the vehicle; wireless 
transceivers with collection and display technology for 
the status and tracking of all vehicle types in local envi-
ronments; batteries, electric, for vehicles; vehicle safety 
equipment, namely, electronic tire pressure monitors; 
vehicle safety equipment, namely, back-up sensors and 
cameras; tire balancing units for land vehicles; keyless 
entry system and keyless ignition switch system for au-
tomotive vehicles comprised of microprocessor, elec-
tronic signal receiver, and keyfob with electronic signal 
transponder; speedometers for vehicles; radar object 
detectors for use on vehicles;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واجهــات  لتصميــم  الحاســوبية  البرامــج  البينيــة؛  الحاســوب  واجهــات 
المســتخدم؛ األجهــزة المــزودة ببطاريــات كهربائيــة المتصلــة الســلكًيا 
والتــي تتضمــن برمجيــات وبرامــج ثابتــة قابلــة للتحديــث عــن ُبعــد لتخزيــن 
وتفريــغ الكهربــاء المخزنــة الســتخدامها فــي المســاكن والمبانــي؛ األجهــزة 
المــزودة ببطاريــات كهربائيــة المتصلــة الســلكًيا والتــي تتضمــن برمجيــات 
وبرامــج ثابتــة قابلــة للتحديــث عــن ُبعــد لتخزيــن وتفريــغ الكهربــاء المخزنــة 
التــي يتــم توفيرهــا مــن او الــى شــبكة طاقــة كهربائيــة أو اي مصــدر آخــر 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة لتحقيــق اســتقرار الكهربــاء وتلبيــة حاجاتهــا 
تخزيــن  عمليــة  لمراقبــة  الحاســوبية  البرمجيــات  اســتخدامه؛  وأهــداف 
وتفريــغ الطاقــة المخزنــة مــن وإلــى تلــك األجهــزة المــزودة ببطاريــات 
كهربائيــة المتصلــة الســلكًيا وتحســينها وتنظيمهــا؛ البطاريــات لتزويــد 
ــة  ــالت الطاق ــة؛ موص ــة الكهربائي ــة بالطاق ــات الكهربائي ــركات المركب مح
الكهربائيــة المثبتــة علــى الحائــط لشــحن المركبــات الكهربائيــة؛ موصــالت 
المركبــات  لشــحن  للتوصيــل  القابلــة  المحمولــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
الكهربائيــة؛ البرمجيــات القابلــة للتنزيــل بشــكل تطبيــق متنقــل لمراقبــة 
الشــحنة الكهربائيــة وحالــة المركبــات والتحكــم بهــا عــن بعــد؛ البرمجيــات 
القابلــة للتنزيــل بشــكل برمجيــات انظمــة تشــغيل المركبــات؛ أجهــزة 
المالحــة للمركبــات ]أجهــزة الكمبيوتــر علــى متــن المركبــة[؛ اجهــزة تحديــد 
موقــع المركبــات واســتردادها المبرمجــة الســتخدام نظــام تحديــد المواقــع 
العالمــي واالتصــاالت الخلويــة؛ اجهــزة الراديــو المعــدة للمركبــات؛ اجهــزة 
االنــذار ضــد الســرقة؛ اجهــزة شــحن البطاريــات الســتخدامها مــع بطاريــات 
المركبــات؛ ضوابــط الســرعة للســيارات؛ معــدات ســالمة المركبــات وتحديــدا  
ــة  ــة  والزاوي ــات  والحرك ــة  والصدم ــزازات اإللكتروني ــة االهت ــزة مراقب أجه
والحــرارة والفلطيــة؛ معــدات ســالمة المركبــات وتحديــدا نظــام مراقبــة 
علــى متــن المركبــة يتكــون مــن كاميــرات واجهــزة مراقبــة  لكشــف النقــاط 
غيــر المرئيــة علــى جانبــي الســيارة والتخلــص منهــا؛ أجهــزة اإلرســال 
لتحديــد  والعــرض  التجميــع  بتقنيــة  المــزودة  الالســلكية  واالســتقبال 
ــات فــي البيئــات المحليــة وتتبعهــا؛ البطاريــات  ــواع المركب ــة جميــع أن حال
الكهربائيــة للمركبــات؛ معــدات ســالمة المركبــات  وتحديــدا أجهــزة مراقبــة 
ضغــط اإلطــارات اإللكترونيــة؛ معــدات ســالمة المركبــات وتحديــدا أجهــزة 
اإلطــارات  موازنــة  وحــدات  الخلــف؛  الــى  الرجــوع  وكاميــرات  استشــعار 
للمركبــات البريــة؛   انظمــة الدخــول بــدون مفتــاح وانظمــة اإلشــعال بــدون 
مفتــاح للســيارات التــي تتكــون مــن معالــج دقيــق وجهــاز اســتقبال إشــارة 
ــواب مــزود بجهــاز إرســال مســتجيب لإلشــارة  إلكترونــي وجهــاز لفتــح االب
ــرادار  اإللكترونيــة؛ عــدادات ســرعة للمركبــات؛ أجهــزة كشــف األجســام بال
الســتخدامها فــي المركبــات؛ اجهــزة االستشــعار الخاصــة بنظــام تحديــد 
ــد معــدل حركتهــا؛  ــة لتحدي ــن المركب ــى مت ــة عل ــي المثبت ــع العالم المواق
شــواحن بطاريــات الهواتــف الخليويــة الســتخدامها داخــل المركبــات؛ أجزاء 
ــدا  منظمــات الحــرارة  )ثيرموســتات(؛ معــدات  ــات وتحدي محــركات المركب
ارســال واســتقبال الصــوت للمركبــات وتحديــدا أجهــزة الســتريو  ومكبــرات 
الصــوت ومضخمــات الصــوت والمعــادالت  واجهــزة التقاطــع  وعلــب مكبرات 
الصــوت؛ منافــذ شــحن يــو اس بــي الســتخدامها داخــل المركبــات؛ االقفــال 

ــات؛ ــة للمركب ــة الخلفي ــرات الرؤي ــات؛ كامي ــة للمركب الكهربائي



203 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

vehicle mounted GPS sensor for determining the rate of 
motion for a vehicle; cell phone battery chargers for use 
in vehicles; vehicle engine parts, namely, thermostats; 
audio equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, 
amplifiers, equalizers, crossovers and speaker housings; 
USB charging ports for use in vehicles; electric locks for 
vehicles; rearview cameras for vehicles; vehicle climate 
controls; wireless controllers to remotely monitor and 
control the function and status of other electrical, elec-
tric, and mechanical devices or systems, namely, battery, 
security, lighting, tracking and security systems; remote 
control starters for vehicles; vehicle locating, tracking 
and security system comprised of antenna and radio 
transmitter to be placed in a vehicle; voltage regulators 
in vehicles; audio equipment for vehicles, namely, loud 
speakers for automotive audio systems; navigational 
instruments for vehicles [on-board computers]; motor 
vehicle to trailer electrical connectors; batteries for ve-
hicles; electrical apparatus, namely, charging stations for 
charging electric vehicles; computerized vehicle engine 
analyzers; extension cords for use with vehicles; power 
adapters for use with vehicles; electric cords for use with 
vehicles; accumulators, electric, for vehicles; thermo-
stats for vehicles; automatic indicators of low pressure 
in vehicle tires; mileage recorders for vehicles; remote 
controls for operating vehicle alarms. 

التحكــم  مفاتيــح  المركبــة؛  داخــل  الحــرارة  بدرجــات  التحكــم  مفاتيــح 
الالســلكية للمراقبــة والتحكــم عــن بعــد فــي عمــل وحالــة األجهــزة أو 
ــات  ــة البطاري ــدا أنظم ــة األخــرى وتحدي ــة والميكانيكي ــة الكهربائي األنظم
ــح الحركــة عــن بعــد  واإلضــاءة والمتابعــة واألمــن؛ اجهــزة التحكــم بمفاتي
للمركبــات؛ انظمــة تحديــد موقــع المركبــة وتتبعهــا وامنهــا تشــتمل علــى 
هوائــي وجهــاز ارســال الســلكي يتــم وضعهــا فــي المركبــة؛ منظمــات 
ــات   ــوت للمركب ــتقبال الص ــال واس ــدات ارس ــات؛  مع ــي المركب ــة ف الفلطي
ــة  ــة؛ ادوات المالح ــيارات الصوتي ــة الس ــوت ألنظم ــرات الص ــدا مكب وتحدي
للمركبــات ]أجهــزة الكمبيوتــر علــى متــن المركبــة[؛ الموصــالت الكهربائيــة 
ــزة  ــات؛ األجه ــدة للمركب ــات المع ــورات؛ البطاري ــى المقط ــيارات إل ــن الس م
الكهربائيــة  وتحديــدا محطــات الشــحن لشــحن المركبــات الكهربائيــة؛ 
اجهــزة تحليــل محــركات المركبــات المحوســبة؛ وصــالت الســتخدامها 
مــع المركبــات؛ محــوالت التيــار الكهربائــي الســتخدامها مــع المركبــات؛ 
ــة  ــم الكهربائي ــات؛ المراك ــع المركب ــتخدامها م ــة الس ــالت الكهربائي الوص
للمركبــات؛ ترموســتات للمركبــات؛ مؤشــرات آليــة للضغــط المنخفــض فــي 
إطــارات المركبــات؛ مســجالت األميــال للمركبــات؛ أجهــزة تحكــم عــن بعــد 

ــات.  ــذار المركب ــزة إن ــغيل اجه لتش
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األمريكيــة   المتحــدة  الواليــات   ،48170

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:
Land vehicles and parts and fittings therefor, name-
ly, structural parts and powertrain components in the 
nature of electric motors, gearboxes and axles; motor 
vehicle bodies; luggage nets for vehicles; fitted covers 
for vehicles; anti-skid chains for vehicles; patches for 
repairing vehicle tires; pumps for inflating vehicle tires; 
automotive interior trim; automotive interior paneling;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــزاء  ــدًا األج ــزات الخاصــة بهــا وتحدي ــة وأجزائهــا والتجهي ــات البري المركب
الهيكليــة ومكونــات آليــة نقــل الحركــة علــى شــكل المحــركات الكهربائيــة 
شــبكات  المحــرك؛  ذات  المركبــات  هيــاكل  والمحــاور؛  التــروس  وعلــب 
تثبيــت األمتعــة للمركبــات ذات المحــرك؛ أغطيــة حســب الحجــم للمركبــات؛ 
سالســل مضــادة لالنــزالق للمركبــات؛ رقــع لتصليــح إطــارات المركبــات؛ 
مضخــات نفــخ إطــارات المركبــات؛ التركيبــات الداخليــة للســيارات؛ الكســوة 

ــة للســيارات؛ الداخلي
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custom leather interiors for vehicles; license plate 
frames; license plate holders; upholstery for vehicles; 
electric land vehicles; electric vehicle parts, namely, 
motors; electric vehicle parts, namely, rearview mir-
rors, windshield wipers and tailgates; fully battery elec-
tric, high performance vehicle; vehicle seats; vehicle 
wheel hubs; vehicle wheels; upholstery, fitted covers 
for vehicles; steering wheels for vehicles; motors for 
land vehicles; roof racks, shock absorbers, springs, 
stabilizer bars, and suspensions, all for vehicles; trim 
panels for vehicle bodies; brake calipers for land ve-
hicles; fitted seat covers for vehicles; engine mounts 
for vehicles; pre-designed vinyl vehicle wraps special-
ly adapted for vehicles; vehicle parts, namely, power 
steering hoses; insignia for vehicles; vehicle seat cush-
ions; vehicle wheel hub assemblies; ski carriers for ve-
hicles; mirrors for vehicles, namely rear view mirrors; 
reversing gears for land vehicles; hooks especially de-
signed for use in vehicles to hold vehicle accessories; 
vehicle windscreens; anti-theft devices for vehicles; tire 
for vehicles; tire tubes for vehicles; tire inflators; plas-
tic parts for vehicles, namely, automotive exterior and 
interior plastic extruded decorative and protective trim; 
land vehicles, namely electric cars, trucks and SUVs; 
semi-fitted covers for vehicles; brake air compressors 
for land vehicles; brake air cylinders for land vehicles; 
vehicle hoods; chassis for motor vehicles; vehicle seat 
protectors; structural repair parts for trucks and other 
motor vehicles; vehicle power train mechanism com-
prised of clutch, transmission, drive shaft, and differ-
ential; transmission top covers for land vehicles; trans-
mission mounting plates for land vehicles; transmission 
cases for land vehicles; tow bars for vehicles; mud flaps 
for vehicles; steps for attachment to land vehicles; ve-
hicle tow bars; vehicle wheel rims and structural parts 
therefor; all terrain vehicles (ATVs); sensors for land 
vehicles, namely, electric power steering torque sen-
sors, sold as a component of the power steering system; 
vehicle wheel rims; gearboxes for land vehicles; brakes 
for vehicles; vehicle bodies; transmissions for land ve-
hicles; vehicle parts, namely, windshield visors; vehi-
cle parts, namely, sun visors; vehicle parts, namely, 
idler arms; vehicle parts, namely, ball joints; vehicle 
parts, namely, suspension struts; vehicle parts, name-
ly, constant velocity joints; valve stems for vehicle 
tires; land vehicle parts, namely, differentials; hood 
shields as structural parts of vehicles; drive shafts for 
land vehicles; brake lines for vehicles; brake drums 
for land vehicles; brake calipers for land vehicles; 
land vehicle suspension parts, namely, leaf springs; 
land vehicle suspension parts, namely, coil springs; 
windshield wiper blades for vehicles; hydraulic 
circuits for vehicles; land vehicle suspension parts, 
namely, equalizers; custom leather interiors for vehi-
cles; disc brake pads for vehicles;

التجهيــزات الجلديــة الداخليــة المعــدة حســب الطلــب للمركبــات؛ إطــارات 
مقاعــد  فــرش  الترخيــص؛  لوحــة  تثبيــت  إطــارات  الترخيــص؛  لوحــة 
المركبــات؛ المركبــات البريــة الكهربائيــة؛ قطــع غيــار المركبــات الكهربائيــة 
ــا  ــدًا مراي ــة وتحدي ــات الكهربائي ــار المركب ــع غي ــركات؛ قط ــدًا المح وتحدي
الرؤيــة الخلفيــة ومســاحات الزجــاج األمامــي وأبــواب األغطيــة الخلفيــة؛ 
المركبــات الكهربائيــة عاليــة األداء العاملــة حصــرا علــى البطاريــة؛ مقاعــد 
المركبــات؛ محــاور عجلــة المركبــة؛ عجــالت المركبــات؛ األغطيــة حســب 
محــركات  للمركبــات؛  القيــادة  عجــالت  الفــرش؛  مــن  للمركبــات  الحجــم 
المركبــات البريــة؛ رفــوف الســقف وأجهــزة امتصــاص الصدمــات والنوابــض 
وقضبــان التثبيــت وأنظمــة التعليــق جميعهــا للمركبــات؛ لوحــات الكســوة 
لهيــاكل المركبــات؛ مكابــح الفرامــل للمركبــات البريــة؛ أغطيــة حســب الحجم 
لمقاعــد للمركبــات؛ منصــات تثبيــت المحــرك للمركبــات؛ أغطيــة التغليــف 
ــار  ــع غي ــات؛ قط ــا للمركب ــة خصيًص ا ومكيف

ً
ــبق ــة مس ــل مصمم ــن الفيني م

المركبــات وتحديــدًا خراطيــم جهــاز الطاقــة التوجيهيــة؛ شــارة للمركبــات؛ 
ــدة  ــالت ع ــة؛ حام ــة المركب ــات محــور عجل ــات؛ تركيب ــد المركب وســائد مقاع
التزلــج للمركبــات؛ المرايــا للمركبــات وتحديــدًا مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ تروس 
الرجــوع للخلــف للمركبــات البريــة؛ خطافــات مصممــة خصيًصــا لالســتخدام 
فــي المركبــات لتثبيــت ملحقــات الســيارة؛ الزجــاج األمامــي للمركبــات؛ 
أجهــزة منــع الســرقة للمركبــات؛ اإلطــارات للمركبــات؛ أنابيــب اإلطــارات 
للمركبــات؛ أدوات نفــخ اإلطــارات؛ األجــزاء البالســتيكية للمركبــات وتحديــدًا 
ل 

َّ
كســوة داخليــة وخارجيــة للديكــور والحمايــة مــن البالســتيك الُمشــك

الكهربائيــة  الســيارات  وتحديــدًا  البريــة  المركبــات  للســيارات؛  بالبثــق 
ــب  ــا حس ــة جزئي ــة المصمم ــي؛ أغطي ــع الرباع ــيارات الدف ــاحنات وس والش
ــطوانات  ــة؛ اس ــات البري ــل للمركب ــواء الفرام ــط ه ــات؛ ضواغ ــم للمركب الحج
هــواء الفرامــل للمركبــات البريــة؛ اغطيــة المركبــات؛ هيــاكل المركبــات 
ــة  ــار هيكلي ــع غي ــات؛ قط ــد المركب ــة لمقاع ــة الواقي ــرك؛ األغطي ذات المح
للشــاحنات والمركبــات األخــرى ذات المحــرك؛ آليــة مجموعــة نقــل الحركــة 
للمركبــات المؤلفــة مــن القابــض وناقــل الحركــة وعمــود التدويــر ومجموعــة 
ــة؛  ــات البري ــة للمركب ــل الحرك ــة ناق ــة العلوي ــة؛ األغطي ــروس التفاضلي الت
ــة  ــل الحرك ــق ناق ــة؛ صنادي ــات البري ــة للمركب ــل الحرك ــت ناق لوحــات تثبي
للمركبــات البريــة؛ قضبــان الســحب للســيارات؛ حاجبــات الطيــن للمركبــات؛ 
ــات؛  ــان ســحب المركب ــة؛ قضب ــات البري الدرجــات المعــدة للتعليــق بالمركب
اإلطــار الحديــدي لعجلــة المركبــة واألجــزاء الهيكليــة لذلــك؛ المركبــات 
التــي تســير علــى جميــع التضاريــس )ATVs(؛ مجســات للمركبــات البريــة 
بــاع كمكــون 

ُ
وتحديــدًا مجســات نظــام التوجيــه المــؤازر الكهربائــي التــي ت

مــن نظــام التوجيــه المــؤازر؛ اإلطــار الحديــدي لعجلــة المركبــات؛ علــب 
التــروس للمركبــات البريــة؛ مكابــح للمركبــات؛ هيــاكل المركبــات؛ ناقــل 
الحركــة للمركبــات البريــة؛ أجــزاء المركبــة وتحديــدًا واقيــات الزجــاج األمامي؛ 
أجــزاء المركبــات وتحديــدًا حاجبــات أشــعة الشــمس؛ أجــزاء المركبــات 
ــذراع الوســيط؛ أجــزاء المركبــات وتحديــدًا المفاصــل الكرويــة؛  وتحديــدًا ال
أجــزاء المركبــات وتحديــدًا دعامــات أنظمــة التعليــق؛ أجــزاء المركبــات 
وتحديــدًا وصلــة ربــط الســرعة الثابتــة؛ ســيقان صمــام إطــارات المركبــات؛ 
أجــزاء المركبــات البريــة وتحديــدًا مجموعــة التــروس التفاضليــة؛ دروع غطــاء 
المحــرك كأجــزاء هيكليــة للمركبــات؛ أعمــدة التدويــر للمركبــات البريــة؛ 
أســالك مكابــح للمركبــات؛ أجــران الفرامــل للمركبــات البريــة؛ مكابــح الفرامــل 
للمركبــات البريــة؛ أجــزاء نظــام التعليــق للمركبــات البرية وتحديــدًا النوابض 
ــة؛  ــض اللولبي ــدا النواب ــات البريــة ، وتحدي ــق المركب ــزاء تعلي ــة؛ أج الورقي
الهيدروليكيــة  الدوائــر  للمركبــات؛  األمامــي  الزجــاج  شــفرات ماســحات 
ــات؛  ــدًا الموازن ــة وتحدي ــات البري ــق المركب ــة تعلي ــزاء أنظم ــات؛ أج للمركب
الفــرش الجلــدي الداخلــي المعــد حســب الطلــب المخصصــة للمركبــات؛ 
ــي  ــتخدام ف ــواب لالس ــالت أك ــات؛ حام ــة للمركب ــل القرصي ــات الفرام منص
المركبــات؛ ناقــل الحركــة للمركبــات البريــة وقطــع الغيــار الخــاص بهــا؛ 
أحزمــة ناقــل الحركــة للمركبــات البريــة؛ أنظمــة التعليــق للمركبــات البريــة؛ 
محمــل العجلــة للمركبــات البريــة؛ نوافــذ زجاجيــة للمركبــات؛ أجهــزة اإلنــذار 

ــات؛ ــل للمركب ــيارات؛عتاد الفرام ــرقة للس ــد الس ض
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cup holders for use in vehicles; land vehicle trans-
mission and replacement parts thereof; belts for 
land vehicle transmissions; suspension systems for 
land vehicles; wheel bearing for land vehicles; glass 
window for vehicles; burglar alarms for vehicles; 
brake hardware for vehicles; bicycle racks for vehi-
cles; axle boot kits for use with land vehicles; axle 
bearings for land vehicles; disc brakes for land vehi-
cles; roof rack storage containers for land vehicles; 
sports utility vehicles; airbags for vehicles; vehicle 
windows; seat belts for use in vehicles; valves for 
vehicle tires; horns for vehicles; land vehicle parts, 
namely, drive belts; clutches for land vehicles; fit-
ted vehicle covers for cars and trucks for the pur-
pose of protecting from weather and elements; head 
restraints for vehicles; inflatable air bags for use in 
vehicles for the prevention of injury in accidents; 
driving chains for land vehicles; aftermarket auto-
mobile accessories, namely car organizer bags, nets 
and trays specially adapted for fitting in vehicles; 
safety belts for vehicle seats; luggage nets for ve-
hicles; brake linings for land vehicles; land vehicle 
parts, namely axles; land vehicle parts, namely drive 
gears; metal parts for vehicles, namely , automotive 
exterior and interior metal decorative and protective 
trim; electric vehicles, namely cars, truck and SUVs; 
bicycles; back-up warning alarms for vehicles; 
wheel disks for vehicles; motor vehicle power locks; 
motor vehicle alarm systems; steering units for land 
vehicles and parts thereof; spoilers for vehicles; 
vehicle running boards; air bags; shock absorbers 
for automobiles; bumpers for automobiles; vehicle 
roof rack cargo and luggage carriers; fitted vehicle 
covers; land vehicles parts, namely, running boards; 
land vehicle parts, namely, mud guards; land vehicle 
parts, namely, fenders; vehicle parts, namely, shock 
absorbers; doors for vehicles; turn signal levers for 
vehicles; gas cap covers for land vehicles; vehicle 
license plate covers; door panels for vehicles. 

رفــوف تثبيــت الدراجــات للمركبــات؛ عــدد الغطــاء المحــوري لالســتخدام مــع 
المركبــات البريــة؛ المحامــل المحوريــة للمركبــات البريــة؛ الفرامــل القرصيــة 
للمركبــات البريــة؛ حاويــات تخزيــن المثبتــة علــى أســقف المركبــات البريــة؛ 
المركبــات الرياضيــة؛ الوســادات الهوائيــة للمركبــات؛ نوافــذ المركبــات؛ 
ــات؛  ــارات المركب ــات إلط ــات؛ صمام ــي المركب ــتخدام ف ــان لالس ــة األم أحزم
ــة؛  ــل الحرك ــدًا ســيور نق ــة وتحدي ــات البري ــزاء المركب ــات؛ أج ــواق المركب أب
الخاصــة  الحجــم  المركبــات حســب  أغطيــة  البريــة؛  المركبــات  قوابــض 
بالســيارات والشــاحنات لغــرض الحمايــة مــن الطقــس والعناصــر؛ مســاند 
فــي  الســتخدامها  للنفــخ  قابلــة  هوائيــة  وســادات  للمركبــات؛  الــرأس 
المركبــات للوقايــة مــن اإلصابــة فــي الحــوادث؛ سالســل القيــادة للمركبــات 
البيــع وتحديــدًا أكيــاس ترتيــب  البريــة؛ ملحقــات الســيارات مــا بعــد 
الســيارات والشــبكات واألدراج المصممــة خصيًصــا لتتــالءم مــع المركبــات؛ 
للمركبــات؛  األمتعــة  تثبيــت  المركبــات؛ شــبكات  لمقاعــد  أمــان  أحزمــة 
بطانــات الفرامــل للمركبــات البريــة؛ أجــزاء المركبــات البريــة وتحديــدًا 
األجــزاء  التشــغيل؛  تــروس  وتحديــدًا  البريــة  المراكــب  أجــزاء  المحــاور؛ 
المعدنيــة للمركبــات وتحديــدًا كســوة داخليــة وخارجيــة للديكــور والحمايــة 
الســيارات  ، وتحديــدًا  الكهربائيــة  المركبــات  للســيارات؛  المعــدن  مــن 
والشــاحنات وســيارات الدفــع الرباعــي؛ الدراجــات؛ أجهــزة إنــذار الرجــوع 
للخلــف للمركبــات؛ أقــراص عجلــة للمركبــات؛ أقفــال كهربائيــة للمركبــات؛ 
أنظمــة اإلنــذار للمركبــات ذات المحــركات؛ وحــدات التوجيــه للمركبــات 
البريــة وأجزائهــا؛ األجنحــة الخلفيــة للمركبــات؛ دواســات األبــواب للمركبــات؛ 
ــدات  ــيارات؛ مص ــات للس ــاص الصدم ــزة امتص ــة؛ أجه ــادات الهوائي الوس
ــات؛  ــى أســقف المركب ــة عل ــع المثبت ــالت األمتعــة والبضائ للســيارات؛ حام
أغطيــة المركبــات حســب الحجــم؛ أجــزاء المركبــات البريــة وتحديــدًا أي 
دواســات األبــواب؛ أجــزاء المركبــات البريــة وتحديــدًا الواقيــات مــن الوحــل؛ 
أجــزاء المركبــات البريــة وتحديــدًا المصــدات؛ أجــزاء الســيارة وتحديــدًا 
ممتصــات الصدمــات؛ أبــواب المركبــات؛ مقابــض تحريــك إشــارة االنعطــاف 
للمركبــات؛ أغطيــة ســدادة خــزان الوقــود للمركبــات البريــة؛ أغطيــة لوحــات 

ــات.  ــواب للمركب ــواح األب ــات؛ أل ــص المركب ترخي
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Date :15/07/2020 التاريخ : 2020/07/15

Trademark No.:38443 العالمة التجارية رقم :  38443

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Rivian IP Holdings, LLC  بإسم :  ريفيان اي بي هولدينغز، ال ال سي

Applicant Address :13250 N. Haggerty Road, 
Plymouth, Michigan 48170, United States of America

ميتشــيغان  باليمــاوث،  رود،  هاغرتــي  ان.   13250   : العنــوان 
األمريكيــة   المتحــدة  الواليــات   ،48170
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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:
Interfaces for computers; computer programs for user 
interface design; wirelessly connected electric battery 
apparatus with embedded remotely updateable soft-
ware and firmware for storage and discharge of stored 
electricity for usage in dwellings and buildings; wire-
lessly connected electric battery apparatus with em-
bedded remotely updateable software and firmware for 
storing and discharging stored electricity supplied by 
or to an electric power grid or other source of electric 
power generation for stabilizing and meeting electric-
ity demands and usage goals; computer software for 
monitoring, optimizing, and regulating the storage and 
discharge of stored energy to and from such wireless-
ly connected electric battery apparatus; batteries to 
supply electric power to motors for electric vehicles; 
wall-mounted electric power connectors to charge elec-
tric vehicles; mobile plug-in electric power connectors 
to charge electric vehicles; downloadable software in 
the nature of a mobile application for monitoring elec-
tric charge and status of vehicles and remote control 
of vehicles; downloadable software in the nature of 
vehicle operating system software; navigation appara-
tus for vehicles [on board computers]; vehicle locator 
and recovery device programmed to use global posi-
tioning system (GPS) and cellular telecommunications; 
radios for vehicles; burglar alarms; battery chargers for 
use with vehicle batteries; cruise controls for motor 
vehicles; vehicle safety equipment, namely, electron-
ic vibration, shock, motion, angle, temperature and 
voltage monitors; vehicle safety equipment, namely 
an on-board vehicular surveillance system comprised 
of cameras and monitors for exposing and eliminating 
the blind spots on both sides of the vehicle; wireless 
transceivers with collection and display technology for 
the status and tracking of all vehicle types in local envi-
ronments; batteries, electric, for vehicles; vehicle safety 
equipment, namely, electronic tire pressure monitors; 
vehicle safety equipment, namely, back-up sensors and 
cameras; tire balancing units for land vehicles; keyless 
entry system and keyless ignition switch system for au-
tomotive vehicles comprised of microprocessor, elec-
tronic signal receiver, and keyfob with electronic signal 
transponder; speedometers for vehicles; radar object 
detectors for use on vehicles; vehicle mounted GPS 
sensor for determining the rate of motion for a vehicle; 
cell phone battery chargers for use in vehicles; vehicle 
engine parts, namely, thermostats; audio equipment for 
vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, equal-
izers, crossovers and speaker housings; USB charging 
ports for use in vehicles; electric locks for vehicles; 
rearview cameras for vehicles; vehicle climate controls;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واجهــات  لتصميــم  الحاســوبية  البرامــج  البينيــة؛  الحاســوب  واجهــات 
المســتخدم؛ األجهــزة المــزودة ببطاريــات كهربائيــة المتصلــة الســلكًيا 
والتــي تتضمــن برمجيــات وبرامــج ثابتــة قابلــة للتحديــث عــن ُبعــد لتخزيــن 
وتفريــغ الكهربــاء المخزنــة الســتخدامها فــي المســاكن والمبانــي؛ األجهــزة 
المــزودة ببطاريــات كهربائيــة المتصلــة الســلكًيا والتــي تتضمــن برمجيــات 
وبرامــج ثابتــة قابلــة للتحديــث عــن ُبعــد لتخزيــن وتفريــغ الكهربــاء المخزنــة 
التــي يتــم توفيرهــا مــن او الــى شــبكة طاقــة كهربائيــة أو اي مصــدر آخــر 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة لتحقيــق اســتقرار الكهربــاء وتلبيــة حاجاتهــا 
تخزيــن  عمليــة  لمراقبــة  الحاســوبية  البرمجيــات  اســتخدامه؛  وأهــداف 
وتفريــغ الطاقــة المخزنــة مــن وإلــى تلــك األجهــزة المــزودة ببطاريــات 
كهربائيــة المتصلــة الســلكًيا وتحســينها وتنظيمهــا؛ البطاريــات لتزويــد 
ــة  ــالت الطاق ــة؛ موص ــة الكهربائي ــة بالطاق ــات الكهربائي ــركات المركب مح
الكهربائيــة المثبتــة علــى الحائــط لشــحن المركبــات الكهربائيــة؛ موصــالت 
المركبــات  لشــحن  للتوصيــل  القابلــة  المحمولــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
الكهربائيــة؛ البرمجيــات القابلــة للتنزيــل بشــكل تطبيــق متنقــل لمراقبــة 
الشــحنة الكهربائيــة وحالــة المركبــات والتحكــم بهــا عــن بعــد؛ البرمجيــات 
القابلــة للتنزيــل بشــكل برمجيــات انظمــة تشــغيل المركبــات؛ أجهــزة 
المالحــة للمركبــات ]أجهــزة الكمبيوتــر علــى متــن المركبــة[؛ اجهــزة تحديــد 
موقــع المركبــات واســتردادها المبرمجــة الســتخدام نظــام تحديــد المواقــع 
العالمــي واالتصــاالت الخلويــة؛ اجهــزة الراديــو المعــدة للمركبــات؛ اجهــزة 
االنــذار ضــد الســرقة؛ اجهــزة شــحن البطاريــات الســتخدامها مــع بطاريــات 
المركبــات؛ ضوابــط الســرعة للســيارات؛ معــدات ســالمة المركبــات وتحديــدا  
ــة  ــة  والزاوي ــات  والحرك ــة  والصدم ــزازات اإللكتروني ــة االهت ــزة مراقب أجه
والحــرارة والفلطيــة؛ معــدات ســالمة المركبــات وتحديــدا نظــام مراقبــة 
علــى متــن المركبــة يتكــون مــن كاميــرات واجهــزة مراقبــة  لكشــف النقــاط 
غيــر المرئيــة علــى جانبــي الســيارة والتخلــص منهــا؛ أجهــزة اإلرســال 
لتحديــد  والعــرض  التجميــع  بتقنيــة  المــزودة  الالســلكية  واالســتقبال 
ــات فــي البيئــات المحليــة وتتبعهــا؛ البطاريــات  ــواع المركب ــة جميــع أن حال
الكهربائيــة للمركبــات؛ معــدات ســالمة المركبــات  وتحديــدا أجهــزة مراقبــة 
ضغــط اإلطــارات اإللكترونيــة؛ معــدات ســالمة المركبــات وتحديــدا أجهــزة 
اإلطــارات  موازنــة  وحــدات  الخلــف؛  الــى  الرجــوع  وكاميــرات  استشــعار 
للمركبــات البريــة؛   انظمــة الدخــول بــدون مفتــاح وانظمــة اإلشــعال بــدون 
مفتــاح للســيارات التــي تتكــون مــن معالــج دقيــق وجهــاز اســتقبال إشــارة 
ــواب مــزود بجهــاز إرســال مســتجيب لإلشــارة  إلكترونــي وجهــاز لفتــح االب
ــرادار  اإللكترونيــة؛ عــدادات ســرعة للمركبــات؛ أجهــزة كشــف األجســام بال
الســتخدامها فــي المركبــات؛ اجهــزة االستشــعار الخاصــة بنظــام تحديــد 
ــد معــدل حركتهــا؛  ــة لتحدي ــن المركب ــى مت ــة عل ــي المثبت ــع العالم المواق
شــواحن بطاريــات الهواتــف الخليويــة الســتخدامها داخــل المركبــات؛ 
أجــزاء محــركات المركبــات وتحديــدا  منظمــات الحــرارة  )ثيرموســتات(؛ 
ــات وتحديــدا أجهــزة الســتريو   معــدات ارســال واســتقبال الصــوت للمركب
ومكبــرات الصــوت ومضخمــات الصــوت والمعــادالت  واجهــزة التقاطــع  
ــل  ــتخدامها داخ ــي الس ــو اس ب ــحن ي ــذ ش ــوت؛ مناف ــرات الص ــب مكب وعل
الخلفيــة  الرؤيــة  كاميــرات  للمركبــات؛  الكهربائيــة  االقفــال  المركبــات؛ 
للمركبــات؛ مفاتيــح التحكــم بدرجــات الحــرارة داخــل المركبــة؛ مفاتيــح 
التحكــم الالســلكية للمراقبــة والتحكــم عــن بعــد فــي عمــل وحالــة األجهــزة 
أو األنظمــة الكهربائيــة والميكانيكيــة األخــرى وتحديــدا أنظمــة البطاريــات 
ــح الحركــة عــن بعــد  واإلضــاءة والمتابعــة واألمــن؛ اجهــزة التحكــم بمفاتي
للمركبــات؛ انظمــة تحديــد موقــع المركبــة وتتبعهــا وامنهــا تشــتمل علــى 
هوائــي وجهــاز ارســال الســلكي يتــم وضعهــا فــي المركبــة؛ منظمــات 
الفلطيــة فــي المركبــات؛ معــدات ارســال واســتقبال الصــوت للمركبــات  

ــة؛ ــيارات الصوتي ــة الس ــوت ألنظم ــرات الص ــدا مكب وتحدي
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wireless controllers to remotely monitor and control 
the function and status of other electrical, electric, and 
mechanical devices or systems, namely, battery, secu-
rity, lighting, tracking and security systems; remote 
control starters for vehicles; vehicle locating, tracking 
and security system comprised of antenna and radio 
transmitter to be placed in a vehicle; voltage regulators 
in vehicles; audio equipment for vehicles, namely, loud 
speakers for automotive audio systems; navigational 
instruments for vehicles [on-board computers]; motor 
vehicle to trailer electrical connectors; batteries for ve-
hicles; electrical apparatus, namely, charging stations 
for charging electric vehicles; computerized vehicle 
engine analyzers; extension cords for use with vehicles; 
power adapters for use with vehicles; electric cords for 
use with vehicles; accumulators, electric, for vehicles; 
thermostats for vehicles; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires; mileage recorders for vehicles; 
remote controls for operating vehicle alarms. 

المركبــة[؛  متــن  علــى  الكمبيوتــر  ]أجهــزة  للمركبــات  المالحــة  ادوات   
الموصــالت الكهربائيــة مــن الســيارات إلــى المقطــورات؛ البطاريــات المعــدة 
لشــحن  الشــحن  محطــات  وتحديــدا  الكهربائيــة   األجهــزة  للمركبــات؛ 
المركبــات الكهربائيــة؛ اجهــزة تحليــل محــركات المركبــات المحوســبة؛ 
الكهربائــي  التيــار  محــوالت  المركبــات؛  مــع  الســتخدامها  وصــالت 
مــع  الســتخدامها  الكهربائيــة  الوصــالت  المركبــات؛  مــع  الســتخدامها 
المركبــات؛ المراكــم الكهربائيــة للمركبــات؛ ترموســتات للمركبات؛ مؤشــرات 
األميــال  مســجالت  المركبــات؛  إطــارات  فــي  المنخفــض  للضغــط  آليــة 
للمركبــات؛ أجهــزة تحكــم عــن بعــد لتشــغيل اجهــزة إنــذار المركبــات. 
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Date :26/07/2020 التاريخ : 2020/07/26

Trademark No.:38444 العالمة التجارية رقم :  38444

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Idealism Industries FZE  بإسم :  آيديليزم إندستريز م.م.ح

Applicant Address :P.O. Box 31291, Al Jazeera Al 
Hamra, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

الخيمــة،  رأس  الحمــراء،  الجزيــرة   ،31291  : ب  ص.    : العنــوان 
المتحــدة   العربيــة  االمــارات 

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

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

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

اشتراطات خاصة:ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :20/07/2020 التاريخ : 2020/07/20

Trademark No.:38452 العالمة التجارية رقم :  38452

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Waleed Aljeemaz Optics Co. W.L.L.   بإسم :  شركة نظارات وليد الجيماز

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

العنــوان :  الكويــت، الســالمية، قطعــه )71(، مبنــى )12(، محــل 
االرضــي    ،)20(

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Contact lenses, cases for contact lenses, Correcting 
lenses [optics], Optical lenses, Objectives [lenses op-
tics],  Ophthalmic lenses, Eyeglasses, Frames for eye-
glasses and sunglasses  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البصــر  تقويــم  عدســات  الالصقــة؛  للعدســات  علــب  عدســات الصقــة؛ 
]بصريــة[؛ عدســات بصريــة؛ شــيئية ]عدســات بصريــات[؛ عدســات العيــون؛ 

ــية  ــارات الشمس ــارات والنظ ــارات للنظ ــارات؛ اط نظ
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Date :20/07/2020 التاريخ : 2020/07/20

Trademark No.:38453 العالمة التجارية رقم :  38453

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: __AMJAD  SHEHAB  AREF   ABU SHEHAB  بإسم :  امجد شهاب عارف ابو شهاب

Applicant Address :NABLUS – ALMA&apos;MUN 
STREET , ROYAL BLAZA BELDING ,Email: 
amjadsh2006@gmail.com

العنــوان :  نابلــس- شــارع المأمــون عمــارة رويــال بــالزا، جــوال: 
 Email:  amjadsh2006@gmail.com  0597881558

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

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

ــج.  البهــارات    الثل
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( 302 )

 

Date :20/07/2020 التاريخ : 2020/07/20 

Trademark No.:38454 العالمة التجارية رقم :  38454

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: __AMJAD  SHEHAB  AREF   ABU 
SHEHAB 

بإسم :  امجد شهاب عارف ابو شهاب 

Applicant Address :NABLUS – ALMA&apos;MUN 
STREET , ROYAL BLAZA BELDING ,Email: 
amjadsh2006@gmail.com

العنــوان :  نابلــس- شــارع المأمــون عمــارة رويــال بــالزا، جــوال: 
  Email: amjadsh2006@gmail.com  0597881558

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
 Nuts,prepared  Dates  Fruits , vigetables,dried   Soup  
Raisins Chips fruit
Bouillon concentrats  Beans preserved Pickles   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكســرات محضــرة   فواكــة وخضــروات مجففــة  شــوربات زبيــب رقائــق 

ــالت  ــة مخل ــات محفوظ ــرق بقولي ــزات الم ــة مرك فواك

( 303 )

 

Date :21/07/2020 التاريخ : 2020/07/21

Trademark No.:38455 العالمة التجارية رقم :  38455

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: sihralaneen garments trading 
company

بإسم :  شركة سحر الحنين لتجارة المالبس

Applicant Address :jenin_alnimer mall_first floor   العنوان :  جنين_النمر مول_الطابق األول
جوال : 0599929990    

Applicant for Correspondence:  jenin_aladel building عنوان التبليغ  : جنين_دوار الداخلية_عمارة العدل_الطابق االول
جوال: 0599310109

Goods/Services:
dressing gowns

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عباءات
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( 304 )

 

Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38457 العالمة التجارية رقم :  38457

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: SAHREKAT RESK LTJARET 
W SENAET AL KHOBZ W AL SELA’ 
A L E S T E H L A K E YA H 

بإسم :  شركة رسك لتجارة وصناعة الخبز والسلع االستهالكية 

Applicant Address :RAMALLAH / AL ERSAL / 
E,ARET AL ZAYTROUNAH

العنوان :  رام الله - االرسال - عمارة الزيتونة  

Applicant for Correspondence:  Ramallah - Al Ersasl - 
Mokabel Sharekat Hyundai  FOQ SUPER MARKET 
SPEED WAY 

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه - االرســال - مقابــل شــركة هيونــداي فــوق 
ســوبر ماركت ســبيد واي 

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت. 
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Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38458 العالمة التجارية رقم :  38458

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sharikat alayalee listerad watasder 
almawaad algethaea wa almashrobat

بإســم :  شــركة الليالــي الســتيراد وتصديــر المــواد الغذائيــة 
والمشــروبات 

Applicant Address :HEBRON - EIN SARA        العنوان :  الخليل عين سارة

Applicant for Correspondence:  hebron - ein sara - 
ghayt building 

عنــوان التبليــغ  : الخليــل عيــن ســارة - عمــارة غيــث - فــوق شــركة 
جــوال ط2 فلســطين
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Goods/Services:
 ice coffee artificial and, cocoa, tea, Coffee made prepa-
rations and flour sago and tapioca  confectionery and 
pastry, bread cereals from salt powder baking, yeast 
treacle, honey ices spices condiments sauces, vinegar 
mustard . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا والســاغو  ــة االرز التابي ــكاكاو والقهــوة االصطناعي القهــوة والشــاي وال
والفطائــر  الخبــز  الحبــوب  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق 
ــرة  ــود الخمي ــل االس ــل والعس ــل النح ــة عس ــات المثلج ــات الحلوي والحلوي
ومســحوق الخبيــز الملــح الخــردل الخــل الصلصــات التوابــل البهــارات الثلــج 

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

( 306 )

 

Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38459 العالمة التجارية رقم :  38459

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Jad Altelfiti Group of equipment and 
supplies for ordinary carpenters 

بإســم :  شــركة جــاد التلفيتــي جــروب للمعــدات و لــوازم النجاريــن 
العاديــة العامــة 

Applicant Address :nablus العنوان :  نابلس  

Applicant for Correspondence:  Nablus-Granada street 
-rivoli commercial complex-2nd floor - baha›a kharraz 
office law email :bahaa2.kharrazlawyer@jmail.com

ــق  ــي الطاب ــوان التبليــغ  : نابلــس - شــارع غرناطــة عمــارة ريفول عن
bahaa2. ايميــل   الخــراز(  بهــاء  المحامــي  مكتــب   ( الثانــي 

kharrazlawyer@jmail.com

Goods/Services:
Machines and machine tools; motors and engines (except 
for land vehicles) ،machine coupling and transmission com-
ponents (except for land vehicles)، Automatic vending ma-
chines

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
آاالت و عــدد آليــة محــركات و مكائــن )عــدا مــا كان منهــا للمركبــات البريــة( ، 
قارنــات اليــة و عناصــر نقــل الحركــة ) عــدا مــا كان منهــا للمركبــات البريــة( 

، االت بيــع اوتوماتيكيــة 
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Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38460 العالمة التجارية رقم :  38460

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: Jad Altelfiti Group of equipment and 
supplies for ordinary carpenters 

بإســم :  شــركة جــاد التلفيتــي جــروب للمعــدات و لــوازم النجاريــن 
العاديــة العامــة 
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Applicant Address :nablus العنوان :  نابلس  

Applicant for Correspondence:  Nablus-Granada street 
-rivoli commercial complex-2nd floor - baha›a kharraz 
office law email :bahaa2.kharrazlawyer@jmail.com

ــق  ــي الطاب ــوان التبليــغ  : نابلــس - شــارع غرناطــة عمــارة ريفول عن
bahaa2. ايميــل   الخــراز(  بهــاء  المحامــي  مكتــب   ( الثانــي 

kharrazlawyer@jmail.com

Goods/Services:
Hand tools and implements hand operated 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دار باليد 

ُ
عدد وأدوات يدوية ت
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Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38462 العالمة التجارية رقم :  38462

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: Royal Real Estate Company  بإسم :  شركة رويال العقارية

Applicant Address :Al_Rameh area, Hebron, Palestine. العنوان :  ضاحية الرامه، الخليل، فلسطين  

Applicant for Correspondence:  Al-balou-  Al-Bireh, 
Istanbul Building, 6th floor, Palestine 

عنوان التبليغ  : البالوع، البيرة، عمارة إسطنبول، ط6، . 
فلسطين

Goods/Services:
Accommodation bureaux [apartments ],  Apartment 
house management,  Apartments (Renting of—),  Ap-
praisal (Real estate —),  Brokerage,  Capital invest-
ments,  Collection (Rent —),  Collections (Organization 
of —),  Estate agencies (Real —),  Estate management 
(Real —),  Evaluation (Financial —)[insurance, bank-
ing, real estate],  Fund investments,  Financial man-
agement,  Hire-purchase financing,  Housing agents,  
Lease-purchase financing,  Leasing of farms,  Leasing 
of real estate,  Pawnbrokerage,  Provident fund ser-
vices,  Exchanging money,  Real estate brokers,  Rental 
of offices [real estate],  Renting of apartments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكاتــب العقــارات والشــقق الســكنية؛ إدارة العمــارات؛ تأجيــر الشــقق؛ 
تحصيــل  األمــوال؛  رؤوس  اســتثمار  السمســرة؛  العقــارات؛  تثميــن 
اإليجــارات؛ تنظيــم التحصيــل؛ وكاالت العقــارات؛ إدارة العقــارات؛ التقييــم 
األمــوال؛  المصرفيــة والعقــارات(؛ اســتثمار  )التأميــن واألعمــال  المالــي 
االدراة الماليــة؛ تمويــل البيــع بالتقســيط؛ وكالء اإلســكان؛ تمويــل الشــراء 
وااليجــار؛ تأجيــر المــزارع؛ تأجيــر العقــارات؛ اإلقــراض مقابــل رهــن؛ خدمــات 
صنــدوق االدخــار؛ الصرافــة؛ سمســرة العقــارات؛ تأجيــر المكاتــب )عقــارات(؛ 

ــقق.  ــر الش تأجي

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 :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38464 العالمة التجارية رقم :  38464

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: JAFORA TABORI LTD.  .بإسم :  جافورا تابوري لميتد

Applicant Address :an Israeli company of, Gad 
Feinstein Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; ISRAEL

العنــوان :  شــركة اســرائيلية عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين رود، ص.ب 
2340، ريهوفوت 76120، اســرائيل  

Applicant for Correspondence:  P.O. BOX 74, 
R A M A L L A H 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
فلسطين

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-alco-
holic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages;  flavored 
drinking water; vegetable drinks and vegetable juices; 
soft beverages; soda beverages; ciders; shake beverag-
es; health beverages; energy beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيــرة، الميــاه المعدنيــة والغازيــة ومشــروبات اخــرى غيــر كحوليــة، شــراب 
ــع  ــى ومســتحضرات اخــرى لصن ــه، الشــراب المحل ــر الفواك ــه وعصي الفواك
ــار،  ــر الخض ــار وعصائ ــراب الخض ــة،  ش ــرب المنكه ــاه الش ــروبات، مي المش
مشــروبات  التفــاح،   الصــودا، عصيــر  مشــروبات  الخفيفــة،  المشــروبات 

ــة.  ــروبات الطاق ــة، مش ــروبات الصح ــة، مش مخفوق
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Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38465 العالمة التجارية رقم :  38465

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Alpin Industrial &amp; Commercial 
Machines Ltd 

بإسم :  شركة ألبين للماكينات الصناعية والتجارية المحدودة 

Applicant Address :29 Ekim Mah. Izmir-Aydin street 
.No: 7 Torbali-izmir/Turkey

العنــوان :  حــي 29 اكيــم أزميــر- شــارع آيــدن رقــم 7 توربالــي-
أزمير/تركيــا  

Applicant for Correspondence:  Al-balou›, Al-Bireh, 
Istanbul Building, 6th floor, Palestine 

عنوان التبليغ  : البالوع، البيرة، عمارة إسطنبول، ط6، . 
فلسطين
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Goods/Services:
Machines and machine tools; motors and engines (ex-
cept for land vehicles); machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles); agricultur-
al implements other than hand-operate;, Borers (Mine 
—); Bulldozers; Chisels for machines; Connecting rods 
for machines, motors and engines; Control cables for 
machines, engines or motors; Control mechanisms for 
machines, engines or motors; Controls (Hydraulic—) 
for machines, motors and engines; Conversion appara-
tus (Fuel —) for internal combustion engines; Cranes 
[lifting and hoisting apparatus]; Cranks [parts of ma-
chines]; Cylinders for machines; Cylinders for motors 
and engines; Diggers [machines]; Ditchers [ploughs]; 
Drill chucks [parts of machines]; Drilling heads [parts 
of machines]; Drilling machines; Earth moving ma-
chines; Excavators; Mineworking machines; Raking 
machines; Road making machines; Road rollers; Shov-
els, mechanical; Snow ploughs; Tools [parts of ma-
chines]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
آالت وعــدد آليــة؛ محــركات ومكائــن )عــدا مــا كان منهــا للمركبــات البريــة(؛ 
للمركبــات  منهــا  كان  مــا  )عــدا  الحركــة  نقــل  وعناصــر  آليــة  قارنــات 
ــات  ــارات مناجــم؛ جراف ــد(؛ حف ــدار بالي ــا ي ــدا م ــة )ع ــة(؛ معــدات زراعي البري
)بولــدوزرات(؛ أزاميــل لــآلالت؛ أذرع توصيــل لــآلالت والمحــركات والمكائــن؛ 
ــآلالت أو  ــم ل ــات تحك ــركات؛ آلي ــن أو المح ــآلالت أو المكائ ــم ل ــالت تحك كب
المكائــن أو المحــركات؛ مفاتيــح تحكــم هيدروليــة لــآلالت والمحــركات 
والمكائــن؛ أجهــزة تحويــل الوقــود لمحــركات االحتــراق الداخلــي؛ رافعــات 
أســطوانات  لــآلالت؛  أســطوانات  آالت(؛  )أجــزاء  مرافــق  رفــع(؛  )أجهــزة 
للمحــركات والمكائــن؛ حفــارات )آالت(؛ حفــارات خنــادق )محاريــث(؛ ظــروف 
المثاقــب )أجــزاء آالت(؛ رؤوس حفــر )أجــزاء آالت(؛ آالت حفــر؛ آالت جــرف 
التــراب؛ حفــارات؛ آالت حفــر المناجــم؛ آالت جــرف؛ آالت تعبيــد الطــرق؛ 

ــزاء آالت(.  ــدد )أج ــج؛ ع ــات ثل ــة؛ جراف ــارف آلي ــرق؛ مج ــل للط مداح

( 311 )

 

Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38467 العالمة التجارية رقم :  38467

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Cofindex Information 
Technology&quot; LTD (Private &amp; limited 
shareholding company) (Record number 562592626) 

ــاهمة  ــات المس ــا المعلوم ــس لتكنولوجي ــركة كوفندك ــم :  ش بإس
ــم )562592626(  الخصوصيــة المحــدودة، المســجلة تحــت الرق

Applicant Address :Issa abu ghannam building, hadikat 
albatt St., Beit jala, bethlehem. (P.O Box 181)

العنــوان :  مبنــى عيســى أبــو غنــام، شــارع حديقــة البــط، بيــت جــاال، 
بيــت لحــم. )ص ق 181(  

Applicant for Correspondence:  Ramallah- Irsal-
aljoulan building -5th floor 

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه- االرســال - عمــارة الجــوالن - الطابــق 
الخامــس 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Computer hardware (Consultancy in the design and 
development of), Computer Programming, Computer 
Programs (Duplication of,  Computer rental,  Comput-
er software consultancy, Computer software Design. , 
Computer software (Installation of) , Computer Soft-
ware (Maintenance of) Computer software (updating 
of, .Computer system analysis,

استشــارات فــي مجــال تصميــم وتطويــر معــدات الكمبيوتــر ، برمجــة 
الكمبيوتــر ،نســخ برامــج الكمبيوتــر، تأجيــر أجهــزة كمبيوتــر، تأجيــر برامــج 
كمبيوتــر، تصميــم برامــج كمبيوتــر ،تحميــل برامــج كمبيوتــر، صيانــة برامــج 
كمبيوتــر، تحديــث برامــج كمبيوتــر، تحليــل برامــج كمبيوتــر، تصميــم 
أنظمــة كمبيوتــر، خدمــات حمايــة الكمبيوتــر مــن الفيروســات، االستشــارات 
فــي برامــج الكمبيوتــر، تحويــل البيانــات أو الوثائــق مــن أوســاط ماديــة إلــى 

ــى شــبكة االنترنــت لآلخريــن، ــة المواقــع عل الكترونيــة ، انشــاء وصيان
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Computer System design, Computer virus protection 
services, Consultancy (Computer software), Conver-
sion of data or documents from physical to electronic 
media,  Creating and maintaining web sites for others, 
Data conversion of computer programs and data (not 
physical conversion),  Digitization of documents (Scan-
ning).Hosting computer sites web sites, Monitoring of 
computer systems by remote access, Providing search 
engines for the internet, Recovery of computer data, 
Rental of web servers, Research and development for 
others.

  تحويــل بيانــات برامــج الكمبيوتــر ومعلوماتــه )تحويــل غيــر مــادي(، 
ــت،  ــع االنترن ــل مواق ــح(، تفعي ــة )مس ــى رقمي ــق إل ــات الوثائ ــل بيان تحوي
مراقبــة أنظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول عــن بعيــد ، تزويــد محــركات 
بحــث علــى االنترنــت ، اســترجاع بيانــات الكمبيوتــر تأجيــر خــوادم الشــبكة، 

ــن. ــر لآلخري البحــث والتطوي

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

( 312 )

 

Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38468 العالمة التجارية رقم :  38468

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: yousef shkeb shaher masry بإسم :  يوسف شكيب شاهر مصري

Applicant Address :ramallah , birzeit , palestinian 
museam street , zahra bulding  

العنــوان :  رام اللــه ، بيرزيــت ، شــارع المتحــف الفلســطيني ، عمــارة 
الزهــراء  رام اللــه    

Applicant for Correspondence:  ramallah , birzeit , 
palestinian museam street , zahra bulding 

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه ، بيرزيــت ، شــارع المتحــف الــي ، عمــارة 
الزهــراء - فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee, unroasted coffee , coffee, flavoring , coffee 
based beverages 

 ، غيــر محمصــة  ، قهــوة  القهــوة  اساســها  ، مشــروبات  قهــوة 
للقهــوة  منكهــات 

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

( 313 )

 

Date :23/07/2020 التاريخ : 2020/07/23

Trademark No.:38470 العالمة التجارية رقم :  38470
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Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: ALBERTO GmbH &amp; Co. KG  بإسم :  البيرتو جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Rheydter Strasse 19-31, 41065 
Monchengladbach, Germany 

مونشــنغالدباخ،   41065  ،31-19 شتراســي  رايدتــر    : العنــوان 
المانيــا  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

( 314 )

 

Date :27/07/2020 التاريخ : 2020/07/27

Trademark No.:38489 العالمة التجارية رقم :  38489

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Jad mohammad abd-alqader abu 
shaqdam ) 

بإسم :  جاد محمد عبد القادر ابو شقدم 

Applicant Address :nablus العنوان :  نابلس  

Applicant for Correspondence:  Nablus-Granada street 
-rivoli commercial complex-2nd floor - baha&apos;a 
kharraz office law , Email : bahaa2.kharraz.lawyer@
gmail.com 

ــق  ــي الطاب ــوان التبليــغ  : نابلــس - شــارع غرناطــة عمــارة ريفول عن
الثانــي ) مكتــب المحامــي بهــاء الخــراز( 

فلسطين

Goods/Services:
Ice cream , Ice cream (Binding agents for-) , Ice for 
refreshment , Ices (Edible-),Sherbets [ices],Powders for 
ice cream ,Biscuits ,Petit-beurre biscuits , Pies , Pâté 
[pastries] , Pastries , Confectionery , Cookies 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات المنعشــة،  ،  ــج للمرطب بوظــة ) ايســكريم( ،عوامــل تماســك البوظــة، ثل
ــكويت  ــة ،بس ــاحيق للبوظ ــراب)مثلجات( ، مس ــأكل ،ش ــة ل ــات صالح مثلج
ــات ،  ــر ، حلوي ــات  ، فطائ ــك( ، معجن ــور )كع ــي ف ــدة ، بت ــكويت بالزب ، بس

ــى  كعــك محل

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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( 315 )

 

Date :27/07/2020 التاريخ : 2020/07/27

Trademark No.:38490 العالمة التجارية رقم :  38490

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Al raed industrial &amp; machinery 
company 

بإسم :  شركة الرائد للميكنة الصناعية 

Applicant Address :Al-quds /al-swahera al-sharkia/ 
share al-shaiah

العنوان :  القدس / السواحرة الشرقية / شارع الشياح  

Applicant for Correspondence:  Plaza Mall Building - 
Al Bireh floor 6 

عنــوان التبليــغ  : - البيــرة - البالــوع - عمــارة تارجــت - ط 3 رقــم 
فلســطين   0599041359 جــوال 

Goods/Services:
Machines and machine tools; motors and engines (except 
for land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); home and elec-
trical tools. Electric beaters, beating machines, electric 
blenders for household purposes , bread cutting machines, 
electric carpet shampooing machines and apparatus, clean-
ing appliances utilizing steam, electric cleaning machines 
and apparatus, coffee grinders other than hand operated , 
cutters, dish washers, emergency power generators, elec-
tric fruit presses for household purposes, grating machines 
for vegetables , electric grinders of crushers for household 
purposes, grinding machines, ironing machines, electric 
kitchen machines, kneading machines, knitting machines, 
mills for household purpose, vacuum cleaner, washing 
machines, water heaters, electric whisks for household 
purposes, wringing machines for laundry, food processor, 
blender, mixer, steam iron , clothes dryer, dish washer. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الماكنــات وأدوات الماكنــات؛ والمحــركات )باســتثناء محــركات المركبــات(؛ 
وأدوات وصــل الماكنــات بعضهــا ببعــض والســيور )باســتثناء مــا يســتعمل 
للمركبــات(؛  وأدوات كهربائيــة ومنزليــة.، خفاقــات كهربائيــة ، االت خفــق، 
خالطــات كهربائيــة لالغــراض المنزليــة ، االت تقطيــع الخبــز، االت واجهــزة 
كهربائيــة لغســل الســجاد بالشــامبو ، أدوات تنظيــف باســتخدام البخــار ، 
االت وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة مطاحــن قهــوة ال تــدار باليــد، قطاعــات، 
غســاالت صحون،مولــدات طاقــة للطــوارئ ، خــالط كهربائــي  لالغــراض 
المنزليــة،االت بشــر او خــرط الخضــراوات، مطاحــن او مجــارش كهربائيــة 
لالغــراط المنزليــة، االت طحــن، االت حياكــة، مطاحــن لالغــراط المنزليــة ، 
مكانــس كهربائيــة ، غســاالت، ســخانات مــاء، خفاقــات كهربائيــة لالغــراض 
المنزليــة ، االت عصــر للغســيل ، محضــر طعــام ، خــالط ، خفــاق ، فــرن 

توســتر ، نشــافة ، جاليــة . 

( 316 )

 

Date :27/07/2020 التاريخ : 2020/07/27

Trademark No.:38491 العالمة التجارية رقم :  38491

Class: 30 في الصنف :   30
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Applicant Name: Young Poong Co., Ltd  بإسم :  يونغ بونغ كو.، ال تي دي

Applicant Address :64, Seongseogongdanbuk-ro, 
Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea

العنــوان :  64، سيونغســيوغونغدانبوك- رو، دالســيو-جو، دايغــو، 
جمهويــة كوريــا  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Grain powder,processed grain, dried pasta, dried cooked-
rice, cereal-based processed products, chips [cereal 
products], grain soup, cereal-based snack food, cereal 
preparations, cereal powder-based foods, noodles,  Ko-
rean buckwheat noodles (Naeng-myun), packed boiled 
rice, instant noodles, Korean-style dumplings (Mandu), 
dumpling skins, macaroni, noodles, mung bean pancake 
(Bindaetteok), sandwiches, spaghetti, pasta, cornflakes, 
hot dogs (sausages in a bread roll), deep-fried sweet rice 
puffs (Gangjeong), hardtack, puddings, biscuits, bread, 
plain bread, Korean traditional cakes made from wheat 
flour, oil and honey (Yak-kwa), sweet jelly of red beans, 
waffles, chocolate, cookies, crackers, pies, pancakes, Chi-
nese pancake stuffed with sugar (Hotteok), rice cakes,  
sliced rice cake, rice cakes for stir-fried rice cake, rice 
cakes (joraengi), chopped noodles (kalguksu), noodles 
with black soybean sauce (jajangmyeon), extra order of 
noodles, cooked dish consisting primarily of dough flakes 
with broth (Sujebi), Potato Handpulled Dough Soup , 
cellophane (yam) noodles, cream buns, soy sauce, fer-
mented hot pepper paste (gochujang), doenjang, ja-jang 
[black bean paste for use as noodle sauce], fermented 
soybean paste (Chonggug-jang), Chinese soybean paste 
(Chun-jang), sauces, spicy sauce paste, stick of rounded 
rice cakes (garaetteok), cooked dish consisting primari-
ly of stir-fried rice cake with fermented hot pepper paste 
(Topokki), green onion pancake (Pajeon), mung bean 
pancake, Kimchi (fermented vegetables) pancakes, potato 
pancakes, vegetable rice porridge, sweet pumpkin por-
ridge, pine nut porridge (jatjuk), sesame porridge, gruel 
made of powdered sesame, vegetable pancake, stir-fried 
rice cake with ramen noodles (rabokki), risotto, baekseol-
gi [Korean white rice cakes with strawberries] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بــودرة الحبــوب والحبــوب المطبوخــة والباســتا المجففــة واألرز المطبــوخ 
المجفــف والمنتجــات الجاهــزة التــي أساســها الحبــوب والرقائــق ]منتجــات 
حبــوب[ وشــوربة الحبــوب والوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الحبــوب 
ومســتحضرات الحبــوب واألطعمــة التــي أساســها بــودرة الحبــوب ومعكرونة 
ــأ  ــلوق المعب ــون( واألرز المس ــج مي ــة )ناين ــة الكوري ــز الحنط ــز ونودل النودل
ــدو(  ــة )مان ــة الكوري ــى الطريق ــة عل ــر وزالبي ــريعة التحضي ــة س والمعكرون
ــج  ــول المون ــر ف ــز وفطائ ــة النودل ــة ومعكرون ــة والمعكرون ــة الزالبي وعجين
والمعكرونــة  الرفيعــة  الســباغيتي  ومعكرونــة  والشــطائر  )بينديتــوك( 
ــة والنقانــق )الســجق فــي لفائــف الخبــز( وفطائــر األرز 

ّ
ورقائــق الــذرة الهش

ــوى البودينــغ والبســكويت  ــج( والبســكويت وحل ــي )جانــج جون ــو المقل الحل
ــوع مــن دقيــق  ــز الســادة والكعــك الكــوري التقليــدي المصن ــز والخب والخب
ــة  ــراء وكعك ــا الحم ــوى الفاصولي ــوا( وحل ــل )ياك-ك ــت والعس ــح والزي القم
ــر  ــر والفطائ ــى والمقرمشــات والفطائ الوافــل والشــوكوالتة والكعــك المحل
المحــالة )بانكيــك( والفطائــر المحــالة الصينيــة المحشــوة بالســكر )هوتوك( 
وكعــك األرز وكعــك األرز المقطــع وكعــك األرز الســتخدامها مــع كعكــة 
األرز المقليــة وكعــكات األرز )جورينجــي( والنودلــز المقطعــة )كالجوكســو( 
والنودلــز مــع صلصــة فــول الصويــا الســوداء )جاجانجميــون( والنودلــز 
العريضــة ووجبــات مطبوخــة تتكــون أساًســا مــن رقائــق العجيــن مــع المــرق 
ــز  ــة الشــفافة )اليــام( وخب )ســوجيبي( وشــوربة عجينــة البطاطــا والمعكرون
ــانغ(  ــر )جوتش ــار المخم ــل الح ــون الفلف ــا ومعج ــة الصوي ــة وصلص الكريم
ــغ )معجــون الفاصوليــا الســوداء لالســتخدام كصلصــة  ــج وجا-جان ودونجان
نودلــز( ومعجــون فــول الصويــا المخمــر )تشــونجاج- جانــغ( ومعجــون فــول 
ــارة  ــة الح ــون الصلص ــات ومعج ــون-جانغ( والصلص ــة )تش ــا الصيني الصوي
وأصابــع كعــكات األرز المــدورة )جاريتــوك( والوجبــات المطبوخــة التــي 
تتكــون بشــكل أساســي مــن كعكــة األرز المقلــي مــع معجــون الفلفــل 
الحــار المخمــر )توبوكــي( وفطائــر البصــل األخضــر )باجيــون( وفطائــر فــول 
المونــج وفطائــر الكيمتشــي )خضــراوات مخمــرة( وفطائــر البطاطــا وعصيــدة 
األرز النباتــي وعصيــدة اليقطيــن الحلــو وعصيــدة الصنوبــر )جاتجــوك( 
وعصيــدة السمســم والعصيــدة المصنوعــة مــن السمســم المجفــف وفطائــر 
الخضــراوات وكعكــة األرز المقلــي مــع نودلــز الراميــن )رابوكــي( وأرز الريزوتــو 

ــة(  ــع الفراول وباكســيولجي )كعكــة األرز األبيــض الكــوري م

( 317 )

 

Date :27/07/2020 التاريخ : 2020/07/27



219 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

Trademark No.:38492 العالمة التجارية رقم :  38492

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Young Poong Co., Ltd  بإسم :  يونغ بونغ كو.، ال تي دي

Applicant Address :64, Seongseogongdanbuk-ro, 
Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea

العنــوان :  64، سيونغســيوغونغدانبوك- رو، دالســيو-جو، دايغــو، 
جمهويــة كوريــا  

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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Grain powder,processed grain, dried pasta, dried 
cooked-rice, cereal-based processed products, chips 
[cereal products], grain soup, cereal-based snack 
food, cereal preparations, cereal powder-based foods, 
noodles,  Korean buckwheat noodles (Naeng-myun), 
packed boiled rice, instant noodles, Korean-style 
dumplings (Mandu), dumpling skins, macaroni, noo-
dles, mung bean pancake (Bindaetteok), sandwiches, 
spaghetti, pasta, cornflakes, hot dogs (sausages in a 
bread roll), deep-fried sweet rice puffs (Gangjeong), 
hardtack, puddings, biscuits, bread, plain bread, Ko-
rean traditional cakes made from wheat flour, oil and 
honey (Yak-kwa), sweet jelly of red beans, waffles, 
chocolate, cookies, crackers, pies, pancakes, Chinese 
pancake stuffed with sugar (Hotteok), rice cakes,  sliced 
rice cake, rice cakes for stir-fried rice cake, rice cakes 
(joraengi), chopped noodles (kalguksu), noodles with 
black soybean sauce (jajangmyeon), extra order of noo-
dles, cooked dish consisting primarily of dough flakes 
with broth (Sujebi), Potato Handpulled Dough Soup , 
cellophane (yam) noodles, cream buns, soy sauce, fer-
mented hot pepper paste (gochujang), doenjang, ja-jang 
[black bean paste for use as noodle sauce], fermented 
soybean paste (Chonggug-jang), Chinese soybean 
paste (Chun-jang), sauces, spicy sauce paste, stick of 
rounded rice cakes (garaetteok), cooked dish consist-
ing primarily of stir-fried rice cake with fermented hot 
pepper paste (Topokki), green onion pancake (Pajeon), 
mung bean pancake, Kimchi (fermented vegetables) 
pancakes, potato pancakes, vegetable rice porridge, 
sweet pumpkin porridge, pine nut porridge (jatjuk), 
sesame porridge, gruel made of powdered sesame, veg-
etable pancake, stir-fried rice cake with ramen noodles 
(rabokki), risotto, baekseolgi [Korean white rice cakes 
with strawberries] 

بــودرة الحبــوب والحبــوب المطبوخــة والباســتا المجففــة واألرز المطبــوخ 
المجفــف والمنتجــات الجاهــزة التــي أساســها الحبــوب والرقائــق ]منتجــات 
حبــوب[ وشــوربة الحبــوب والوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الحبــوب 
ومســتحضرات الحبــوب واألطعمــة التــي أساســها بــودرة الحبــوب ومعكرونة 
ــأ  ــلوق المعب ــون( واألرز المس ــج مي ــة )ناين ــة الكوري ــز الحنط ــز ونودل النودل
ــدو(  ــة )مان ــة الكوري ــى الطريق ــة عل ــر وزالبي ــريعة التحضي ــة س والمعكرون
ــج  ــول المون ــر ف ــز وفطائ ــة النودل ــة ومعكرون ــة والمعكرون ــة الزالبي وعجين
والمعكرونــة  الرفيعــة  الســباغيتي  ومعكرونــة  والشــطائر  )بينديتــوك( 
ــة والنقانــق )الســجق فــي لفائــف الخبــز( وفطائــر األرز 

ّ
ورقائــق الــذرة الهش

ــوى البودينــغ والبســكويت  ــج( والبســكويت وحل ــي )جانــج جون ــو المقل الحل
ــوع مــن دقيــق  ــز الســادة والكعــك الكــوري التقليــدي المصن ــز والخب والخب
ــة  ــراء وكعك ــا الحم ــوى الفاصولي ــوا( وحل ــل )ياك-ك ــت والعس ــح والزي القم
ــر  ــر والفطائ ــى والمقرمشــات والفطائ الوافــل والشــوكوالتة والكعــك المحل
المحــالة )بانكيــك( والفطائــر المحــالة الصينيــة المحشــوة بالســكر )هوتوك( 
وكعــك األرز وكعــك األرز المقطــع وكعــك األرز الســتخدامها مــع كعكــة 
األرز المقليــة وكعــكات األرز )جورينجــي( والنودلــز المقطعــة )كالجوكســو( 
والنودلــز مــع صلصــة فــول الصويــا الســوداء )جاجانجميــون( والنودلــز 
العريضــة ووجبــات مطبوخــة تتكــون أساًســا مــن رقائــق العجيــن مــع المــرق 
ــز  ــة الشــفافة )اليــام( وخب )ســوجيبي( وشــوربة عجينــة البطاطــا والمعكرون
ــانغ(  ــر )جوتش ــار المخم ــل الح ــون الفلف ــا ومعج ــة الصوي ــة وصلص الكريم
ــغ )معجــون الفاصوليــا الســوداء لالســتخدام كصلصــة  ــج وجا-جان ودونجان
نودلــز( ومعجــون فــول الصويــا المخمــر )تشــونجاج- جانــغ( ومعجــون فــول 
ــارة  ــة الح ــون الصلص ــات ومعج ــون-جانغ( والصلص ــة )تش ــا الصيني الصوي
وأصابــع كعــكات األرز المــدورة )جاريتــوك( والوجبــات المطبوخــة التــي 
تتكــون بشــكل أساســي مــن كعكــة األرز المقلــي مــع معجــون الفلفــل 
الحــار المخمــر )توبوكــي( وفطائــر البصــل األخضــر )باجيــون( وفطائــر فــول 
المونــج وفطائــر الكيمتشــي )خضــراوات مخمــرة( وفطائــر البطاطــا وعصيــدة 
األرز النباتــي وعصيــدة اليقطيــن الحلــو وعصيــدة الصنوبــر )جاتجــوك( 
وعصيــدة السمســم والعصيــدة المصنوعــة مــن السمســم المجفــف وفطائــر 
الخضــراوات وكعكــة األرز المقلــي مــع نودلــز الراميــن )رابوكــي( وأرز الريزوتــو 

ــة(  ــع الفراول وباكســيولجي )كعكــة األرز األبيــض الكــوري م
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Date :28/07/2020 التاريخ : 2020/07/28

Trademark No.:38494 العالمة التجارية رقم :  38494

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: Lubinol UG  بإسم :  لوبينول يو جي

Applicant Address :Strehlener Str 12 – 14, 01069 
Dresden, Germany

العنوان :  شتيلنر ستريت 12-14، 01069 دريسدين، ألمانيا  

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:
Engine oils, Fuels, Oils for Power Transmission, Oils for 
the final drive; Lubricants, Machine Oils, in particular for 
agricultural machines and construction machines, Oils for 
Technical purposes, Greases for technical purposes, Tur-
bine oils, Technical Oils in the form of heat transfer fluids. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيــت محــركات، وقــود، زيــوت لناقــل الحركــة، زيــوت لمحــركات الدفــع 
ــة  ــات، وخصوصــا اآلالت الزراعي ــوت لألي الخلفــي و/أو الرباعــي؛ مزلقــات، زي
زيــوت   تقنيــة،  لغايــات  شــحوم  تقنيــة،  لغايــات  زيــوت  البنــاء،  وآالت 
ــة  ــى شــكل ســوائل حراري ــة عل ــات تقني ــوت لغاي ــة، زي للمحــركات البخاري

( 319 )

 

Date :28/07/2020 التاريخ : 2020/07/28

Trademark No.:38495 العالمة التجارية رقم :  38495

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: Wheelers GmbH  بإسم :  ويلرز جي أم بي أتش

Applicant Address :JubilaumsstraBe2, 01139 Dresden, Germany العنوان :  جوبيلمشتراسا 2، 01139 دريدسن، ألمانيا  

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:
Engine oils, Fuels, Oils for Power Transmission, Oils 
for the final drive; Lubricants, Machine Oils, in par-
ticular for agricultural machines and construction ma-
chines, Oils for Technical purposes, Greases for techni-
cal purposes, Turbine oils, Technical Oils in the form of 
heat transfer fluids 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيــت محــركات، وقــود، زيــوت لناقــل الحركــة، زيــوت لمحــركات الدفــع 
ــة  ــات، وخصوصــا اآلالت الزراعي ــوت لألي الخلفــي و/أو الرباعــي؛ مزلقــات، زي
زيــوت  تقنيــة،  لغايــات  شــحوم  تقنيــة،  لغايــات  زيــوت  البنــاء،  وآالت 
ــة.  ــى شــكل ســوائل حراري ــات تقنيــة عل ــة، زيــوت لغاي للمحــركات البخاري



221 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

( 320 )

 

Date :28/07/2020 التاريخ : 2020/07/28

Trademark No.:38496 العالمة التجارية رقم :  38496

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: Top JTX express company for 
logistics sevices

للخدمــات  اكســبرس  اكــس  تــي  جــي  تــوب  شــركة    : بإســم 
جســتية للو ا

Applicant Address :Nablus-rafedia-rafedia tower-
mobile number:0598904161   

العنوان :  نابلس-رفيديا-برج رفيديا-رقم جوال:0598904161    

Applicant for Correspondence:  Nablus-rafedia-rafedia 
tower-mobile number:0598904161

عنوان التبليغ  : نابلس-رفيديا-برج رفيديا-رقم 
جوال:0598904161 فلسطين

Goods/Services:
Lighterage services،Marine transport،Passenger 
transport،Reservations(transport)،Reservations(trav-
el)،Transport brokerage،Transport of travellers،Trans-
port reservations،Arranging of tours،Brokerage (trans-
port)،Car transport،Carting،Courier sevices (messages 
or merchandise) ،Delivery of goods by mail order،-
Freight (shipping of goods)،Transportain logistics.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البحري،تســليم  وتفريغ(،النقــل  )تحميــل  بالصنــادل  النقــل  خدمــات 
فــي  للسفر،السمســره  للنقل،الحجــز  المســافرين،الحجز  الطرود،نقــل 
بعربــات  بالســيارات،النقل  الســياحية،النقل  الرحــالت  النقل،تنظيــم 
الجروالدفع،خدمــات النقــل )نقــل الرســائل او البضائع(،تســليم البضائــع 

النقــل. بالسفن،لوجســتيات  البريدي،الشــحن  بالطلــب 

( 321 )

 

Date :28/07/2020 التاريخ : 2020/07/28

Trademark No.:38497 العالمة التجارية رقم :  38497

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Numan Mustafa Salem Hageh بإسم :  نعمان مصطفى سالم حجه

Applicant Address :Ramallah Albireh  Palestine 
Commercial Mall   

العنوان :  رام الله البيرة  مول فلسطين التجاري    

Applicant for Correspondence:  Ramallah Albireh  
Palestine Commercial Mall

عنوان التبليغ  : رام الله البيرة  مول  التجاري
فلسطين
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Goods/Services:
Building construction  repair  installation services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو التجميع

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

( 322 )

 

Date :28/07/2020 التاريخ : 2020/07/28

Trademark No.:38499 العالمة التجارية رقم :  38499

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Sharikat Surda Liltijara 
Wa l s i n a & a p o s ; a 

بإســم :  شــركة ســردا للتجــارة والصناعــة المســاهمة الخصوصيــة 
المحــدودة 

Applicant Address :Industrial Zone, Ramallah العنوان :  المنطقة الصناعية - رام الله  

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:
Cleaning substances, dish washing liquid, bleaching 
preparations, and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد التنظيــف وســائل لتنظيــف وغســل االطبــاق ومســتحضرات 
التبييــض ومــواد اخــرى تســتعمل لغســل الثيــاب، مســتحضرات 

التنظيــف والتلميــع والفــرك والكشــط. 

( 323 )

 

Date :29/07/2020 التاريخ : 2020/07/29

Trademark No.:38506 العالمة التجارية رقم :  38506

Class: 45 في الصنف :   45

Applicant Name: Ahmad zakria masaad abu adas  بإسم :  احمد زكريا مسعد ابو عدس
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Applicant Address :Ramallah - betounia العنوان :  رام الله - بيتونيا  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات قانونيــة وتجاريــة وخدمــات شــخصية واجتماعيــة يقدمهــا آخــرون 

تلبيــة لحاجــات األفــراد. 

( 324 )

 

Date :04/08/2020 التاريخ : 2020/08/04

Trademark No.:38507 العالمة التجارية رقم :  38507

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 لالستعمال البشري
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Date :04/08/2020 التاريخ : 2020/08/04

Trademark No.:38508 العالمة التجارية رقم :  38508

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Smokers Center Company for 
Molasses & Hookah 

بإسم :  شركة مركز المدخنين للمعسل واالراجيل 

Applicant Address :Ramallah - Al-Irsal Street - Al-
Nabali and Al-Faris Building - 0595959999

ــارس -  ــي والف ــارة النبال ــال - عم ــارع االرس ــه - ش ــوان :  رام الل العن
  0595959999
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Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
                

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :04/08/2020 التاريخ : 2020/08/04

Trademark No.:38509 العالمة التجارية رقم :  38509

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Mohammed Bassam Yousef Al-
Labadi 

بإسم :  محمد بسام  يوسف اللبدي 

Applicant Address :Ramallah - Al-Balou &apos;- Al-
Mahsairi Building - 0595959999

العنوان :  رام الله - البالوع - عمارة المحسيري - 0595959999  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
(Teddies undergarments ، Pajamas (Am 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبس داخلية نسائية، بيجامات 

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 :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38514 العالمة التجارية رقم :  38514

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: nidal ahmad farahat abodaya  بإسم :  نضال ااحمد فرحات ابودية

Applicant Address :ramallah-imalsharayt العنوان :  رام الله -ام الشرايط  
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Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
charcoal,all type of charcoal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جميع انواع الفحم الطبيعي والصناعي , فحم 

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

( 328 )

 

Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38516 العالمة التجارية رقم :  38516

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: JODEH MM FANASHEH بإسم :  جودة محمد محمود فنشة

Applicant Address :YATTA CITY CENTER       0599558849 العنوان :  الخليل يطا وسط البلد

Applicant for Correspondence:  YATTA CITY CENTER عنوان التبليغ  : الخليل يطا وسط البلد 0599558849

Goods/Services:
NUTS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المكسرات المحمصة

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 :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38517 العالمة التجارية رقم :  38517

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Societa Per 
Azioni 

بإسم :  باريال جي. إي ار. فارتيللي - سوسيتا بير أزيوني 

Applicant Address :Via Mantova 166, Parma PR, Italy العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما بي ار، إيطاليا  
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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 

فلسطين

Goods/Services:
Meat; Fish; poultry &amp; game; Meat extracts; Pre-
served, frozen, dried and
cooked fruits and vegetables; Jellies; Marmalade; Eggs; 
Milk and milk products;
Edible oils and fats; Anchovy, not live; Stock; Soups; 
Caviar; Fruits, tinned [canned (Am.)]; Vegetables, 
tinned [canned (Am.)]; Cheese; Milk shakes; Fruit 
chips; Frozen fruits; Preserved fruits; Fruit preserved in 
alcohol; Cooked fruits;
Crystallized fruits; Mushrooms, preserved; Gelatine; 
Jellies; Fruit jellies; Vegetable soup preparations; Milk; 
Vegetable preserves; Vegetables, cooked; Dried puls-
es; Lentils, preserved; Fruit salads; Vegetable salads; 
Margarine; Whipped cream; Cream (dairy products); 
Potato chips; Low-fat potato crisps; Fish, preserved; 
Poultry (not live); Soup (Preparations for making -); 
Fruit-based snack food; Vegetable juices for cooking; 
Tomato juice for cooking; Yoghurt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم؛  مســتخلصات  والصيــد؛  الدواجــن  لحــوم  األســماك؛  اللحــوم؛ 
ــواد  ــة؛ الم ــة والمطبوخ ــار المجفف ــه والخض ــدة والفواك ــة والمجّم المحفوظ
الهالميــة؛ مربــى فواكــه؛ البيــض؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت 
والدهــون القابلــة لــأكل؛ ســمك األنشــوفة غيــر الحــي؛ المــرق؛ الشــوربات؛ 
مخفــوق  الجبنــة؛  المعلبــة((؛  الخضــروات  المعلبــة((؛  الفواكــه  الكافيــار؛ 
الحليــب؛ رقائــق فواكــه؛ الفواكــه المجمــدة؛ الفواكــه المحفوظــة؛ الفواكــه 
المحفوظــة فــي الكحــول؛ الفواكــه المطبوخــة؛ فواكــه مغطــاة بالســكر؛ الفطر 
المحفــوظ؛ الجيالتيــن ]هــالم[ للطعــام؛ المــواد الهالميــة؛ هــالم )جلــي(
الفواكه؛ مســتحضرات شــوربة الخضــروات؛ الحليب؛ الخضــراوات المحفوظة؛ 
الخضــروات المطبوخــة؛ البقــول المجففــة؛ العــدس المحفــوظ؛ ســلطات 
المخفوقــة؛  القشــدة  النباتــي؛  الســمن  الخضــروات؛  ســلطات  الفواكــه؛ 
ــة  ــس قليل ــق البطاط ــس؛ رقائ ــق البطاط ــان(؛ رقائ ــات األلب ــدة )منتج القش
الدســم؛ األســماك المحفوظــة؛ الدواجــن )غيــر الحيــة(؛ مســتحضرات إعــداد 
الشــوربات؛ الوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الفاكهــة؛ عصائــر الخضــروات 

ــن  ــخ؛ اللب ــدورة للطب ــر البن ــخ؛ عصي للطب
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Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38519 العالمة التجارية رقم :  38519

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Societa Per 
Azioni 

بإسم :  باريال جي. إي ار. فارتيللي - سوسيتا بير أزيوني 

Applicant Address :Via Mantova 166, Parma PR, Italy العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما بي ار، إيطاليا  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa and artificial coffee; Rice; Tapioca 
and sago; Flour
and preparations made from cereals; Bread; Pastry 
and confectionery; Edible ices; Sugar; Honey; Golden 
syrup; Yeast; backing-powder; Salt; Mustard; Vinegar; 
Sauce (condiments);

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة؛ الشــاي؛ الــكاكاو والقهــوة الصناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 
المعجنــات  الخبــز؛  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق 
والحلويــات؛ والمثلجــات القابلــة لــأكل؛ الســكر؛ العســل؛ قطــر الســكر؛ 
الخميــرة؛ مســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل؛ الصلصــات )توابــل(؛ 
البهــارات؛ الثلــج؛ الطعــام الــذي أساســه الشــوفان؛ األغذيــة النشــوية؛ نشــا 

الطعــام؛ اليانســون؛ اليانســون النجمــي؛ التوابــل؛
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 Spices; Ice; Oat-based food; Farinaceous foods; Starch 
for food; Aniseed; Star aniseed; Seasonings; Coffee 
flavorings [flavourings]; Flavourings (other than essen-
tial oils); Plant flavourings (other than essential oils) 
for beverages; Flavourings, other than essential oils, 
for cakes; Oatmeal; Highprotein cereal bars; Stick li-
quorice (confectionery); Cocoa-based beverages; Bev-
erages (coffee-based); Beverages (Chocolate-based-); 
Tea-based beverages; Baking soda [bicarbonate of soda 
for cooking purposes]; Sponge cake; Petit-beurre bis-
cuits; Sweetmeats [candy]; Buns; Puddings; Cocoa; 
Cocoa beverages with milk; Coffee beverages with 
milk; Coffee (Unroasted -); Cinnamon (spice); Car-
amels; Condiments; Crackers; Couscous (semolina); 
Sponge cake; Wheat flour; Flour; Fruit jellies [confec-
tionery]; Ice; Baking powder; Macaroni; Mayonnaise; 
Rusks; Unleavened bread; Breadcrumbs; Bread rolls; 
Farinaceous food pastes; Pesto (sauce); Pizza; Cereal 
preparations; Ravioli; Table salt; Tomato sauce; Soya 
sauce; Dressings for salad; Sandwiches; Peppers (sea-
sonings); Oatmeal; Semolina; Hominy grits; Cere-
al-based snack food; Rice-based snack food; Sorbets 
(ices); Spaghetti; Meat gravies (sauces); Pasta sauce; 
Noodles; Tarts; Vermicelli [noodles]; Saffron (season-
ing); Ginger (spice); Fruit sauce. 

ــة(؛  ــوت العطري ــن الزي ــدا ع ــات )ع ــات(؛ المنكه ــوة )منكه ــات للقه منكه
ــات  ــروبات؛ النكه ــة( للمش ــوت العطري ــن الزي ــدا ع ــة )ع ــات النباتي المنكه
الحبــوب  ألــواح  الشــوفان؛  للكعــك؛ دقيــق  العطريــة  الزيــوت  عــن  عــدا 
ذات نســبة البروتيــن العاليــة؛ الســوس علــى شــكل عصــي )حلويــات(؛ 
المشــروبات التــي أساســها الــكاكاو؛ المشــروبات )التــي أساســها القهــوة؛ 
أساســها  التــي  المشــروبات  الشــوكوال؛  أساســها  التــي  المشــروبات 
ــات الصــودا ألغــراض الطهــو[؛ الكعكــة  الشــاي؛ مســحوق الخبيــز ]بيكربون
ــوى  ــري؛ حل ــز الدائ ــكرية؛ الخب ــات س ــدة؛ حلوي ــكويت الزب ــفنجية؛ بس اإلس
البودينــغ؛ الــكاكاو؛ مشــروبات الــكاكاو مــع الحليــب؛ مشــروبات القهــوة 
ــل؛  ــوى الكرامي ــل(؛ حل ــة )التواب ــر محمصــة(؛ القرف ــب؛ قهــوة )غي ــع الحلي م
ــن  ــفنجية؛ طحي ــة اإلس ــميد(؛ الكعك ــكس )س ــات؛ الكس ــل؛ المقرمش التواب
الخبيــز؛  مســحوق  الثلــج؛  ]حلويــات[؛  فواكــه  جلــي  الدقيــق؛  القمــح؛ 
المعكرونــة؛ المايونيــز؛ البقســماط؛ خبــز بــدون خميــرة؛ فتــات الخبــز؛ لفائــف 
ــتحضرات  ــزا؛ مس ــة(؛ البيت ــتو )صلص ــوية؛ البيس ــة نش ــن أغذي ــز؛ عجي الخب
الطعــام؛ صلصــة  ملــح  واللحــم؛  بالجبنــة  المحشــوة  العجينــة  الحبــوب؛ 
البنــدورة؛ صلصــة الصويــا؛ توابــل الســلطة؛ الشــطائر؛ الفلفــل )توابــل(؛ 
ــة  ــات الخفيف ــة؛ الوجب ــذرة المطحون ــدة ال ــق الشــوفان؛ الســميد؛ عصي دقي
التــي أساســها الحبــوب؛ األطعمــة التــي أساســها األرز؛ الشــربات )مثلجــات(؛ 
معكرونــة الســباغيتي الرفيعــة؛ مــرق اللحــم )صلصــات(؛ صلصــة معكرونــة 
ــز[؛  ــز؛ كعكــة الفواكــه الصغيــرة؛ شــعيرية ]نودل ــة النودل الباســتا؛ معكرون

الزعفــران )توابــل(؛ الزنجبيــل )بهــارات(؛ صلصــة الفاكهــة 
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Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38520 العالمة التجارية رقم :  38520

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Societa Per 
Azioni 

بإسم :  باريال جي. إي ار. فارتيللي - سوسيتا بير أزيوني 

Applicant Address :Via Mantova 166, Parma PR, Italy العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما بي ار، إيطاليا  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Meat; Fish; poultry &amp; game; Meat extracts; Pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
Jellies; Marmalade; Eggs; Milk and milk products; Ed-
ible oils and fats; Anchovy, not live; Stock;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم؛  مســتخلصات  والصيــد؛  الدواجــن  لحــوم  األســماك؛  اللحــوم؛ 
ــواد  ــة؛ الم ــة والمطبوخ ــار المجفف ــه والخض ــدة والفواك ــة والمجّم المحفوظ
الهالميــة؛ مربــى فواكــه؛ البيــض؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت 
والدهــون القابلــة لــأكل؛ ســمك األنشــوفة غيــر الحــي؛ المــرق؛ الشــوربات؛
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Soups; Caviar; Fruits, tinned [canned (Am.)]; Vegeta-
bles, tinned [canned (Am.)]; Cheese; Milk shakes; Fruit 
chips; Frozen fruits; Preserved fruits; Fruit preserved in 
alcohol; Cooked fruits; Crystallized fruits; Mushrooms, 
preserved; Gelatine; Jellies; Fruit jellies; Vegetable soup 
preparations; Milk; Vegetable preserves; Vegetables, 
cooked; Dried pulses; Lentils, preserved; Fruit salads; 
Vegetable salads; Margarine; Whipped cream; Cream 
(dairy products); Potato chips; Low-fat potato crisps; 
Fish, preserved; Poultry (not live); Soup (Preparations 
for making -); Fruit-based snack food; Vegetable juices 
for cooking; Tomato juice for cooking; Yoghurt. 

 الكافيــار؛ الفواكــه المعلبــة((؛ الخضــروات المعلبــة((؛ الجبنــة؛ مخفــوق 
الحليــب؛ رقائــق فواكــه؛ الفواكــه المجمــدة؛ الفواكــه المحفوظــة؛ الفواكــه 
المحفوظــة فــي الكحــول؛ الفواكــه المطبوخــة؛ فواكــه مغطــاة بالســكر؛ 
الفطــر المحفــوظ؛ الجيالتيــن ]هــالم[ للطعــام؛ المــواد الهالميــة؛ هــالم 
)جلي(الفواكــه؛ مســتحضرات شــوربة الخضــروات؛ الحليــب؛ الخضــراوات 
المحفوظــة؛ الخضــروات المطبوخــة؛ البقــول المجففــة؛ العــدس المحفــوظ؛ 
القشــدة  النباتــي؛  الســمن  الخضــروات؛  ســلطات  الفواكــه؛  ســلطات 
المخفوقــة؛ القشــدة )منتجــات األلبــان(؛ رقائــق البطاطــس؛ رقائــق البطاطس 
قليلــة الدســم؛ األســماك المحفوظــة؛ الدواجــن )غيــر الحيــة(؛ مســتحضرات 
إعــداد الشــوربات؛ الوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الفاكهــة؛ عصائــر 

ــن  ــخ؛ اللب ــدورة للطب ــر البن ــخ؛ عصي ــروات للطب الخض
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Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38521 العالمة التجارية رقم :  38521

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Societa Per 
Azioni 

بإسم :  باريال جي. إي ار. فارتيللي - سوسيتا بير أزيوني 

Applicant Address :Via Mantova 166, Parma PR, Italy العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما بي ار، إيطاليا  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa and artificial coffee; Rice; Tapioca 
and sago; Flour and preparations made from cereals; 
Bread; Pastry and confectionery; Edible ices; Sugar; 
Honey; Golden syrup; Yeast; backing-powder; Salt; 
Mustard; Vinegar; Sauce (condiments); Spices; Ice; 
Oat-based food; Farinaceous foods; Starch for food; 
Aniseed; Star aniseed; Seasonings; Coffee flavorings 
[flavourings]; Flavourings (other than essential oils); 
Plant flavourings (other than essential oils) for bever-
ages; Flavourings, other than essential oils, for cakes; 
Oatmeal; Highprotein cereal bars; Stick liquorice 
(confectionery); Cocoa-based beverages; Beverages 
(coffee-based); Beverages (Chocolate-based-); Tea-
based beverages; Baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; Sponge cake; Petit-beurre biscuits; 
Sweetmeats [candy]; Buns; Puddings; Cocoa; Cocoa 
beverages with milk; Coffee beverages with milk;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة؛ الشــاي؛ الــكاكاو والقهــوة الصناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 
المعجنــات  الخبــز؛  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق 
والحلويــات؛ والمثلجــات القابلــة لــأكل؛ الســكر؛ العســل؛ قطــر الســكر؛ 
الخميــرة؛ مســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل؛ الصلصــات )توابــل(؛ 
البهــارات؛ الثلــج؛ الطعــام الــذي أساســه الشــوفان؛ األغذيــة النشــوية؛ 
ــل؛ منكهــات للقهــوة  نشــا الطعــام؛ اليانســون؛ اليانســون النجمــي؛ التواب
)منكهــات(؛ المنكهــات )عــدا عــن الزيــوت العطريــة(؛ المنكهــات النباتيــة 
)عــدا عــن الزيــوت العطريــة( للمشــروبات؛ النكهــات عــدا عــن الزيــوت 
ــن  ــبة البروتي ــوب ذات نس ــواح الحب ــوفان؛ أل ــق الش ــك؛ دقي ــة للكع العطري
العاليــة؛ الســوس علــى شــكل عصــي )حلويــات(؛ المشــروبات التــي أساســها 
الــكاكاو؛ المشــروبات )التــي أساســها القهــوة؛ المشــروبات التــي أساســها 
الشــوكوال؛ المشــروبات التــي أساســها الشــاي؛ مســحوق الخبيــز ]بيكربونــات 
الصــودا ألغــراض الطهــو[؛ الكعكــة اإلســفنجية؛ بســكويت الزبــدة؛ حلويــات 
ســكرية؛ الخبــز الدائــري؛ حلــوى البودينــغ؛ الــكاكاو؛ مشــروبات الــكاكاو مــع 
ــة  ــر محمصــة(؛ القرف ــب؛ قهــوة )غي ــع الحلي ــب؛ مشــروبات القهــوة م الحلي
ــميد(؛ ــكس )س ــات؛ الكس ــل؛ المقرمش ــل؛ التواب ــوى الكرامي ــل(؛ حل )التواب
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Coffee (Unroasted -); Cinnamon (spice); Caramels; Con-
diments; Crackers; Couscous (semolina); Sponge cake; 
Wheat flour; Flour; Fruit jellies [confectionery]; Ice; 
Baking powder; Macaroni; Mayonnaise; Rusks; Un-
leavened bread; Breadcrumbs; Bread rolls; Farinaceous 
food pastes; Pesto (sauce); Pizza; Cereal preparations; 
Ravioli; Table salt; Tomato sauce; Soya sauce; Dressings 
for salad; Sandwiches; Peppers (seasonings); Oatmeal; 
Semolina; Hominy grits; Cereal-based snack food; Rice-
based snack food; Sorbets (ices); Spaghetti; Meat gravies 
(sauces); Pasta sauce; Noodles; Tarts; Vermicelli [noo-
dles]; Saffron (seasoning); Ginger (spice); Fruit sauce. 

 الكعكــة اإلســفنجية؛ طحيــن القمــح؛ الدقيــق؛ جلــي فواكــه ]حلويــات[؛ 
الثلــج؛ مســحوق الخبيــز؛ المعكرونــة؛ المايونيــز؛ البقســماط؛ خبــز بــدون 
خميــرة؛ فتــات الخبــز؛ لفائــف الخبــز؛ عجيــن أغذيــة نشــوية؛ البيســتو 
)صلصــة(؛ البيتــزا؛ مســتحضرات الحبــوب؛ العجينــة المحشــوة بالجبنــة 
واللحــم؛ ملــح الطعــام؛ صلصــة البنــدورة؛ صلصــة الصويــا؛ توابــل الســلطة؛ 
الشــطائر؛ الفلفــل )توابــل(؛ دقيــق الشــوفان؛ الســميد؛ عصيــدة الــذرة 
المطحونــة؛ الوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الحبــوب؛ األطعمــة التــي 
ــرق  ــة الســباغيتي الرفيعــة؛ م أساســها األرز؛ الشــربات )مثلجــات(؛ معكرون
ــة  ــز؛ كعك ــة النودل ــة الباســتا؛ معكرون اللحــم )صلصــات(؛ صلصــة معكرون
الزنجبيــل  )توابــل(؛  الزعفــران  ]نودلــز[؛  شــعيرية  الصغيــرة؛  الفواكــه 

)بهــارات(؛ صلصــة الفاكهــة 
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Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38522 العالمة التجارية رقم :  38522

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Societa Per 
Azioni 

بإسم :  باريال جي. إي ار. فارتيللي - سوسيتا بير أزيوني 

Applicant Address :Via Mantova 166, Parma PR, Italy العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما بي ار، إيطاليا  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Meat; Fish; poultry &amp; game; Meat extracts; Pre-
served, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
Jellies; Marmalade; Eggs; Milk and milk products; Edi-
ble oils and fats; Anchovy, not live; Stock; Soups; Cav-
iar; Fruits, tinned [canned (Am.)]; Vegetables, tinned 
[canned (Am.)]; Cheese; Milk shakes; Fruit chips; Fro-
zen fruits; Preserved fruits; Fruit preserved in alcohol; 
Cooked fruits; Crystallized fruits; Mushrooms, pre-
served; Gelatine; Jellies; Fruit jellies; Vegetable soup 
preparations; Milk; Vegetable preserves; Vegetables, 
cooked; Dried pulses; Lentils, preserved; Fruit salads; 
Vegetable salads; Margarine; Whipped cream; Cream 
(dairy products); Potato chips; Low-fat potato crisps; 
Fish, preserved; Poultry (not live); Soup (Preparations 
for making -); Fruit-based snack food; Vegetable juices 
for cooking; Tomato juice for cooking; Yoghurt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم؛  مســتخلصات  والصيــد؛  الدواجــن  لحــوم  األســماك؛  اللحــوم؛ 
ــواد  ــة؛ الم ــة والمطبوخ ــار المجفف ــه والخض ــدة والفواك ــة والمجّم المحفوظ
الهالميــة؛ مربــى فواكــه؛ البيــض؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت 
والدهــون القابلــة لــأكل؛ ســمك األنشــوفة غيــر الحــي؛ المــرق؛ الشــوربات؛ 
مخفــوق  الجبنــة؛  المعلبــة((؛  الخضــروات  المعلبــة((؛  الفواكــه  الكافيــار؛ 
الحليــب؛ رقائــق فواكــه؛ الفواكــه المجمــدة؛ الفواكــه المحفوظــة؛ الفواكــه 
المحفوظــة فــي الكحــول؛ الفواكــه المطبوخــة؛ فواكــه مغطــاة بالســكر؛ الفطر 
المحفــوظ؛ الجيالتيــن ]هــالم[ للطعــام؛ المــواد الهالميــة؛ هــالم )جلــي(
الفواكه؛ مســتحضرات شــوربة الخضــروات؛ الحليب؛ الخضــراوات المحفوظة؛ 
الخضــروات المطبوخــة؛ البقــول المجففــة؛ العــدس المحفــوظ؛ ســلطات 
المخفوقــة؛  القشــدة  النباتــي؛  الســمن  الخضــروات؛  ســلطات  الفواكــه؛ 
ــة  ــس قليل ــق البطاط ــس؛ رقائ ــق البطاط ــان(؛ رقائ ــات األلب ــدة )منتج القش
الدســم؛ األســماك المحفوظــة؛ الدواجــن )غيــر الحيــة(؛ مســتحضرات إعــداد 
الشــوربات؛ الوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الفاكهــة؛ عصائــر الخضــروات 

ــن  ــخ؛ اللب ــدورة للطب ــر البن ــخ؛ عصي للطب
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Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38523 العالمة التجارية رقم :  38523

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Societa Per 
Azioni 

بإسم :  باريال جي. إي ار. فارتيللي - سوسيتا بير أزيوني 

Applicant Address :Via Mantova 166, Parma PR, Italy العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما بي ار، إيطاليا  

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 

فلسطين

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa and artificial coffee; Rice; Tapioca 
and sago; Flour
and preparations made from cereals; Bread; Pastry 
and confectionery; Edible ices; Sugar; Honey; Golden 
syrup; Yeast; backing-powder; Salt; Mustard; Vinegar; 
Sauce (condiments); Spices; Ice; Oat-based food; Fari-
naceous foods; Starch for food; Aniseed; Star aniseed; 
Seasonings; Coffee flavorings [flavourings]; Flavour-
ings (other than essential oils); Plant flavourings (other 
than essential oils) for beverages; Flavourings, other 
than essential oils, for cakes; Oatmeal; Highprotein ce-
real bars; Stick liquorice (confectionery); Cocoa-based 
beverages; Beverages (coffee-based); Beverages 
(Chocolate-based-); Tea-based beverages; Baking soda 
[bicarbonate of soda for cooking purposes]; Sponge 
cake; Petit-beurre biscuits; Sweetmeats [candy]; Buns; 
Puddings; Cocoa; Cocoa beverages with milk; Coffee 
beverages with milk; Coffee (Unroasted -); Cinnamon 
(spice); Caramels; Condiments; Crackers; Couscous 
(semolina); Sponge cake; Wheat flour; Flour; Fruit 
jellies [confectionery]; Ice; Baking powder; Macaroni; 
Mayonnaise; Rusks; Unleavened bread; Breadcrumbs; 
Bread rolls; Farinaceous food pastes; Pesto (sauce); 
Pizza; Cereal preparations; Ravioli; Table salt; Toma-
to sauce; Soya sauce; Dressings for salad; Sandwich-
es; Peppers (seasonings); Oatmeal; Semolina; Hominy 
grits; Cereal-based snack food; Rice-based snack food; 
Sorbets (ices); Spaghetti; Meat gravies (sauces); Pas-
ta sauce; Noodles; Tarts; Vermicelli [noodles]; Saffron 
(seasoning); Ginger (spice); Fruit sauce. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة؛ الشــاي؛ الــكاكاو والقهــوة الصناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 
المعجنــات  الخبــز؛  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق 
والحلويــات؛ والمثلجــات القابلــة لــأكل؛ الســكر؛ العســل؛ قطــر الســكر؛ 
الخميــرة؛ مســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل؛ الصلصــات )توابــل(؛ 
البهــارات؛ الثلــج؛ الطعــام الــذي أساســه الشــوفان؛ األغذيــة النشــوية؛ 
ــل؛ منكهــات للقهــوة  نشــا الطعــام؛ اليانســون؛ اليانســون النجمــي؛ التواب
)منكهــات(؛ المنكهــات )عــدا عــن الزيــوت العطريــة(؛ المنكهــات النباتيــة 
)عــدا عــن الزيــوت العطريــة( للمشــروبات؛ النكهــات عــدا عــن الزيــوت 
ــن  ــبة البروتي ــوب ذات نس ــواح الحب ــوفان؛ أل ــق الش ــك؛ دقي ــة للكع العطري
العاليــة؛ الســوس علــى شــكل عصــي )حلويــات(؛ المشــروبات التــي أساســها 
الــكاكاو؛ المشــروبات )التــي أساســها القهــوة؛ المشــروبات التــي أساســها 
الشــوكوال؛ المشــروبات التــي أساســها الشــاي؛ مســحوق الخبيــز ]بيكربونــات 
الصــودا ألغــراض الطهــو[؛ الكعكــة اإلســفنجية؛ بســكويت الزبــدة؛ حلويــات 
ســكرية؛ الخبــز الدائــري؛ حلــوى البودينــغ؛ الــكاكاو؛ مشــروبات الــكاكاو مــع 
ــة  ــر محمصــة(؛ القرف ــب؛ قهــوة )غي ــع الحلي ــب؛ مشــروبات القهــوة م الحلي
)التوابــل(؛ حلــوى الكراميــل؛ التوابــل؛ المقرمشــات؛ الكســكس )ســميد(؛ 
الكعكــة اإلســفنجية؛ طحيــن القمــح؛ الدقيــق؛ جلــي فواكــه ]حلويــات[؛ 
الثلــج؛ مســحوق الخبيــز؛ المعكرونــة؛ المايونيــز؛ البقســماط؛ خبــز بــدون 
خميــرة؛ فتــات الخبــز؛ لفائــف الخبــز؛ عجيــن أغذيــة نشــوية؛ البيســتو 
)صلصــة(؛ البيتــزا؛ مســتحضرات الحبــوب؛ العجينــة المحشــوة بالجبنــة 
واللحــم؛ ملــح الطعــام؛ صلصــة البنــدورة؛ صلصــة الصويــا؛ توابــل الســلطة؛ 
الشــطائر؛ الفلفــل )توابــل(؛ دقيــق الشــوفان؛ الســميد؛ عصيــدة الــذرة 
المطحونــة؛ الوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الحبــوب؛ األطعمــة التــي 
ــرق  ــة الســباغيتي الرفيعــة؛ م أساســها األرز؛ الشــربات )مثلجــات(؛ معكرون
ــة  ــز؛ كعك ــة النودل ــة الباســتا؛ معكرون اللحــم )صلصــات(؛ صلصــة معكرون
الزنجبيــل  )توابــل(؛  الزعفــران  ]نودلــز[؛  شــعيرية  الصغيــرة؛  الفواكــه 

ــة  ــة الفاكه ــارات(؛ صلص )به
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( 335 )

 

Date :06/08/2020 التاريخ : 2020/08/06

Trademark No.:38524 العالمة التجارية رقم :  38524

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Lexus for tourism investment 
company 

بإسم :  شركة لكزس لإلستثمار السياحي 

Applicant Address :Ramallah/ Al-Rayhan District, 
Palestine Commercial Mall - La Casa Mall, ground 
floor

العنــوان :  رام الله/ضاحيــة الريحــان، مــول فلســطين التجــاري-
ــي.   ــق األرض ــول، الطاب ــا م الكاس

Applicant for Correspondence:  Ramallah/Almasyoun, 
Altirawi Commercial Complex 

ــاري-  ــراوي التج ــع الطي ــون، مجم ــغ  : رام الله/الماصي ــوان التبلي عن
ــي.  ــق الثان الطاب

فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المقاهــي، الكافتيريــات، المطاعــم المؤقتــة أو المتنقلــة )الكانتينــات(، 
ــم  ــة، مطاع ــة الذاتي ــم الخدم ــم، مطاع ــراب، المطاع ــام والش ــد بالطع التزوي

تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق 
ــة  ــومات  الوصفي ــارات والرس ــات والعب ــتخدام الكلم ــق باس ــة المطل الحماي

واألرقــام ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العالمــة

( 336 )

 

Date :06/08/2020 التاريخ : 2020/08/06

Trademark No.:38526 العالمة التجارية رقم :  38526

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: hebron snacks for food idustries and 
investment company

و  الغذائيــة  للصناعــات  ســناكس  هيبــرون  شــركة    : بإســم 
المحــدودة الخصوصيــة  المســاهمة  االســتثمار 

Applicant Address :Hebron -kharas       العنوان :  الخليل - خاراس
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Applicant for Correspondence:  Hebron-dwar morar 
-rasheed hulls

عنوان التبليغ  : الخليل -مفرق مرار-بجانب صالة الرشيد
فلسطين

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة،الشاي،والكاكاو،القهوة االصطناعية،واالرز،التابيوكا
،والدقيق و المستحضرات المصنوعة من االحليب ،الخبز و 

الفطائر و الحلويات،الحلويات المثلجة،عساللنحل و العسل 
االسود،الخميرة و مسحوق الخبيز،الملح ،الخردل،الخل و الصلصات 

،توابل،بهارات،الثلج
اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا 
حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  

الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العالمــة

( 337 )

 

Date :06/08/2020 التاريخ : 2020/08/06

Trademark No.:38527 العالمة التجارية رقم :  38527

Class: 36 في الصنف :   36

Applicant Name: CFI Financial Group Holding Limited  بإسم :  سي أف أي فايننشل غروب هولدينغ ليمتد

Applicant Address : 10, Grigori Afxentiou, 6023 
Larnaca, Cyprus 

العنوان :   10، غريغوري أفكسنتيو، 6023 الرنكا، قبرص  

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   فلســطين

Goods/Services:
Financial Services, Financial intermediation, financial 
advice. Financial brokerage services, Electronic trad-
ing,  Electronic financial trading services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات ماليــة، الوســاطة الماليــة، المشــورة الماليــة، خدمــات الوســاطة 

الماليــة، التــداول اإللكترونــي، خدمــات التــداول المالــي اإللكترونــي 

( 338 )

 

Date :06/08/2020 التاريخ : 2020/08/06

Trademark No.:38529 العالمة التجارية رقم :  38529

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: SANBOY COMERCIO DE productos 
ALIMENTICIOS, S.L.  

ــوس,  ــوس اليمينتيكي ــيو دي بروداكت ــانبوي كوميرس ــم :  س بإس
اس.ال.  
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Applicant Address :c. Osca, 18-20 - 08830 Sant Boi de 
Llobregat - Spain

دي  بــوي  ســانت   08830  ,20-18 اوســكا,  ســي.    : العنــوان 
اســبانيا   لوبريغــات, 

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   

Goods/Services:
Dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies, food supplements, vitamin supplements, dietary 
 supplements, nutritional supplements, nutritional com-
plements, sanitary products for medical use, infant  ce-
reals, infusions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكمــالت  للرضــع،  أغذيــة  الطبــي،  لالســتخدام  المعدلــة  الحميــة  مــواد 
مكمــالت  الغذائيــة،  للحميــة  مكمــالت  فيتامينيــة،  مكمــالت  غذائيــة، 
ــتخدام  ــة  لالس ــات صحي ــة، منتج ــالت غذائي ــة، مكم ــات طبي ــة لغاي غذائي

الطبــي، حبــوب للرضــع، منقوعــات 

( 339 )

 

Date :09/08/2020 التاريخ : 2020/08/09

Trademark No.:38531 العالمة التجارية رقم :  38531

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Sabri abd alfatah altaweel بإسم :  صبري عبد الفتاح صبري الطويل 

Applicant Address :Hebron - iskan elbaladyeh       العنوان :  الخليل - اسكان البلدية

Applicant for Correspondence:  hebron-hebron center 
building -floor 4 

عنوان التبليغ  : الخليل -الهيبرون سنتر-ط4
فلسطين

Goods/Services:
Toilet paper -Towels of paper - Tssues of paper for re-
moving mack up 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ورق تواليــت -مناشــف مــن الــورق - مناديــل مــن الــورق الزالــة مســتحضرات 

لتجميل ا

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

( 340 )

 

Date :09/08/2020 التاريخ : 2020/08/09

Trademark No.:38534 العالمة التجارية رقم :  38534

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Societe Tunisienne de Chocolaterie et 
de Confiserie -SOTUCHOC- 

بإسم :  الشركة التونسية للشكوالطة و الحالويات 
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Applicant Address :Naassen, Route de Khelidia 1135, 
Ben Arous, Tunisie

العنوان :  نعسان طريق الخليدية 1135 بن عروس تونس  

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

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

Goods/Services:
Chocolate and products -based chocolate, confectionery 
and biscuit 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلويــات  الشــوكوالتة،  اساســها  التــي  والمنتجــات  الشــوكوالتة 

يت  لبســكو ا و

( 341 )

 

Date :09/08/2020 التاريخ : 2020/08/09

Trademark No.:38537 العالمة التجارية رقم :  38537

Class: 5 في الصنف :   5

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

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

العنــوان :  فرانكفوتيــر اس تــي ار. 250، 64293 دارمســتادت، 
ــا   الماني

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 

فلسطين

Goods/Services:
Dietetic preparations and Dietetic food supplements; 
hygiene preparations and articles; Medical and veteri-
nary preparations and articles; Pharmaceutical products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات  للحميــة؛  الغذائيــة  والمكمــالت  الحميــة  مســتحضرات 
ومســتلزمات النظافــة؛ المســتحضرات والمــواد الطبيــة والبيطريــة؛ منتجــات 

صيدالنيــه 

( 342 )

 

Date :09/08/2020 التاريخ : 2020/08/09 

Trademark No.:38538 العالمة التجارية رقم :  38538

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: EDITA Food Industries S.A.E.  بإسم :  شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

Applicant Address :6th of October City, Industrial Zone 
No.3 Giza 12311, Egypt

العنــوان :  مدينــة الســادس مــن أكتوبــر المنطقــة الصناعيــة رقــم 
3 ، الجيــزة 12311 ، جمهوريــة مصــر العربيــة  

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 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة  الســاغو،  التابيــوكا،  األرز،  الســكر،  الــكاكاو،  الشــاي،  القهــوة، 
االصطناعيــة؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب، الخبــز، 
الخميــرة،  الدبــس؛  العســل،  المثلجات؛الســكر،  الحلويــات،  و  المعجنــات 
مســحوق الخبيــز؛ الملــح، الخــردل؛ الخــل، الصلصات)توابــل(؛ البهــارات؛ الثلج 

( 343 )

 

Date :10/08/2020 التاريخ : 2020/08/10

Trademark No.:38541 العالمة التجارية رقم :  38541

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: rafat numer ayob mhalws بإسم :  رافت نمر ايوب مهلوس

Applicant Address :qarn althur Hebron ,opposite to AL-
Aseelli company   

ــالدوات  ــل شــركة العســيلي ل ــور مقاب ــرن الث ــل ق ــوان :  الخلي العن
ــة     المنزلي

Applicant for Correspondence:  qarn althur Hebron 
,opposite to AL-Aseelli company

عنــوان التبليــغ  : الخليــل قــرن الثــور مقابــل شــركة العســيلي 
فلســطين المنزليــة  لــالدوات 

Goods/Services:
 buildings (Cleaning of —)[interior]Boiler cleaning and 
repair Cleaning (Dry Disinfecting car wash) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــف و اصــالح المراجــل, تنظيــف المبانــي مــن الداخــل, تنظيــف البــالط 
ــم, غســيل الســيارات,  ــن الجراثي ــر م ــع, التنظيــف الجــاف, التطهي المضل
اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق 
ــة  ــومات  الوصفي ــارات والرس ــات والعب ــتخدام الكلم ــق باس ــة المطل الحماي

ــة ــن العالم ــزل ع ــام بمع ــام ذات االســتخدام الع واألرق

( 344 )

 

Date :11/08/2020 التاريخ : 2020/08/11

Trademark No.:38545 العالمة التجارية رقم :  38545
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Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Jerusalem Company for the 
manufacture and trade of stationery 

بإسم :  شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية 

Applicant Address :Ramallah W AL Birah العنوان :  رام الله والبيرة  

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

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه -البيــرة -الشــرفة- شــارع جمــزو- بجانــب 
نــادي الســيارات 

فلسطين

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these materi-
als, not included in other classes; printed matter; book-
binding material; Photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists&apos; 
materials; paint brushes; instructional and Teaching 
material (except apparatus); plastic materials for pack-
aging (not included in other classes); magazines; peri-
odical Publications; books and newspaper; paper and 
cardboard articles; writing instruments, pencils, pens, 
notepads, writing pads, Greeting cards, transfers (de-
calcomanias); figurines (statuettes) of papier mache; 
instructional and teaching materials; printed Publica-
tions; booklets, catalogues; guides; carrier bags; paper 
bags; pamphlet; brochures; news sheets; crayons; paint 
Brushes; erasers; rulers; pencil sharpeners, pencil boxes 
and cases; pencil holders; posters; photograph albums; 
Ring binders; folders; note-books; diaries; calendars; 
postcards; drawing (graphic); stickers; stencils, bumper 
stickers, fine Paper, gift vouchers; labels, note-paper, 
paper packaging materials, paper tissues, printing pa-
per, tickets, wrapping paper, Writing paper, cardboard, 
printed computer programs; paper tape and cards for 
use in data processing, cutters paper ,Erasers (Writing 
board), Erasing products , Paper Clasps, Pencil Sharp-
eners (Electric or non-Electric ),Punches ,Rubber eras-
ers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling Presses,Of-
fice perforators,Writing board erasers . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد، غيــر المدرجــة 
فــي فئــات أخــرى، المطبوعــات، مــواد تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، 
المنزليــة،  ولالغــراض  القرطاســية  ألغــراض  الصقــة  مــواد  القرطاســية، 
ومــواد الفنانيــن، فراشــي ملونــة، المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس )عــدا 
األجهــزة(؛ البالســتيك مــواد التعبئــة والتغليــف )غيــر المدرجــة فــي فئــات 
أخــرى(؛ مجــالت ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف، والمــواد المصنوعــة 
ــر،  ــة وأقــالم الرصــاص واألقــالم والدفات ــورق والكرتــون، أدوات الكتاب مــن ال
ومنصــات الكتابــة، وبطاقــات المعايــدة، ونقــل ) الرســوم االنطباعيــة(؛ 
التماثيــل )تماثيــل مصغــرة( مــن العجينــة الورقيــة، ومــواد التدريــس 
والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة، الكتيبــات والكتالوجــات، المرشــدين؛ 
أكيــاس، أكيــاس الــورق، كتيــب، كتيبــات ونشــرات األخبــار، أقــالم تلويــن، 
فراشــي ملونــة، محايــات،  المســاطر،  اقــالم رصــاص، وصناديــق اقــالم 
رصــاص حافظــة الملفــات؛ مماســك اقــالم رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم 
صــورة؛ االضبــارات الدائريــة، المجلــدات، الكتــب، اليوميــات، التقاويــم، 
ــورق  ــات، ال ــام، ملصق ــق؛ مرس ــم(؛  باللواص ــم )الرس ــة، الرس ــات بريدي بطاق
الناعــم ، قســائم هدايــا، بطاقــات، مذكــرات ورقيــة، الــورق ، مــواد التعبئــة 
ــر  ــوع، وتذاك ــة  ورق مطب ــل ورقي ــورق، منادي ــن ال ــة م ــف المصنوع والتغلي
الكمبيوتــر  وبرامــج  المقــوى،  والــورق  الكتابــة  وورق  اللــف  وورق  الســفر 
المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا 
ــالم  ــراة اق ــورق ،مب ــوح الكابة،منتجــات للمحــو، ماشــبك لل ــورق ، مماحــي ل ال
رصــاص )كهربائيــة او غيــر كهربائيــة ( ، خرامــات، ممحايــات مطــاط ، 
 ، مكتبيــة  خرامــات   ، الســلكية   ،مكابس،مكابــس  للمكاتــب  كاشــطات 

ــة .  ــوح الكتاب ــات ل ممحاي

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

( 345 )

 

Date :11/08/2020 التاريخ : 2020/08/11
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Trademark No.:38550 العالمة التجارية رقم :  38550

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Aylin Fashion Company to sell 
clothes 

بإسم :  شركة اي لين فاشن لبيع األلبسة 

Applicant Address :Nablus- Rafedia- jawal : 
0562101001, Al Hudhud Complex, T: 1 , Email: 
hamoodal .masri@gmail .com

ــوال:  ــق أول- ج ــع الهدهــد- طاب ــا- مجم ــس- رفيدي ــوان :  نابل العن
  0562101001

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

( 346 )

 

Date :12/08/2020 التاريخ : 2020/08/12 

Trademark No.:38554 العالمة التجارية رقم :  38554

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: MAJDI MAJED ABED DWEIAK بإسم :  مجدي ماجد عبد الدويك

Applicant Address :hebron - alharas - adwa almadeena 
street 0599264333   

العنــوان :  الخليــل- الحــرس - شــارع اضــواء المدينــة - جــوال 
    0599264333

Applicant for Correspondence:  hebron - alharas - adwa 
almadeena street 0599264333

عنــوان التبليــغ  : الخليــل- الحــرس - شــارع اضــواء المدينــة - جــوال 
0599264333

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

ــواد أخــرى تســتعمل فــي غســل وكــي  مســتحضرات تبيــض األقمشــة وم
 ، ، صابــون  وكشــط  وجلــي  وصقــل  تنظيــف  مســتحضرات   ، المالبــس 
وعطــور وزيــوت عطريــة ، مســتحضرات تجميــل ، غســول ) لوشــن ( للشــعر 

ــنان. ــات أس ، منظف

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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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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 4825

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
4825

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Aventis pharma S.A.
Address : Aventis pharma S.A. (whose address 
is: 20, Avenue Raymond Aron Antony 92160, 
France)
TO:  Sanofi Mature IP
Address : 54 rue La Boetie, 75008 PARIS, 
FRANCE

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : افنتيس فارما اس .ايه.  

العنوان : افنتيس فارما اس .ايه. )وعنوانه: 20، افينيو 
رايموند ارون انتوني 92160، فرنسا(

الى: سانوفي ماتشور اي بي
العنوان : 54 رو ال بوتي, 75008 باريس, فرنسا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
30/11/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/11/30  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 7969

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

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 Neth-
erlands)
TO:  ParaPharm Development Ltd.
Address : St Stephens House, Arthur 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 العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 8115

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
8115

In class : 3 في الصنف : 3

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: LORIS AZZARO B.V.
Address : LORIS AZZARO B.V. (whose ad-
dress is: Kanaalpad 61, 7321 AN Apeldoorn, 
The Netherlands)
TO:  AZZARO BEAUTE
Address : 49 avenue de l’Opera, 75002, Paris, 
France   

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : لوريس أزارو بي في .  

العنوان : لوريس أزارو بي في . )وعنوانه: كانالباد 61, 
7321, ان أبلدورن ، هولندا(

الى: ازترو بيوتي
العنوان : 49 افينيو دي الوبيرا، 75002، باريس، فرنسا    

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
2/3/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/3/2  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 22092

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
22092

In class : 12 في الصنف : 12

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: SHANDONG YONGTAI CHEMICAL 
GROUP CO., LTD./ a limited liability company 
incorporated under the laws of the People’s Re-
public of China
Address : SHANDONG YONGTAI CHEM-
ICAL GROUP CO., LTD./ a limited liability 
company incorporated under the laws of the 
People’s Republic of China (whose address is: 
14# YINGCHUN ROAD, DAWANG, GUAN-
GRAO, SHANDONG, P.R.CHINA)
TO:  SHANDONG QILUN RUBBER CO., LTD.
Address : نمبر 262 شينغكين روود، رابر اندستري زونن 

داوانغ تاون، غوانغراو كاونتي، دونغيينغ سيتي، شاندونغ 
بروفينس.

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : ( شاندونغ يونغتاي كيميكال غروب.، كو.، ليمتد./

شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة وقائمة تحت قوانين 
الصين الشعبية  

العنوان : ( شاندونغ يونغتاي كيميكال غروب.، كو.، 
ليمتد./شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة وقائمة تحت 

قوانين الصين الشعبية )وعنوانه:  14# ينغشون 
روود، داوانغ، غيوانغراو، شاندونغ، جمهورية الصين 

الشعبية.(
الى: شاندونغ كيلون رابر كو.، ليمتد

 Industry Rubber ,Road Qingken 262 .No : العنوان
  ,County Guangrao ,Town Dawang ,Zone
China ,Province Shandong ,City Dongying

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
24/2/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/2/24  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 23916

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
23916

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: PERFECT FOOD MANUFACTURING 
(M) SDN BHD
Address : PERFECT FOOD MANUFACTUR-
ING (M) SDN BHD (whose address is: A.G. 
6876, ALOR GAJAH INDUSTRIAL ESTATE, 
78000 ALOR GAJAH, MELAKA, MALAY-
SIA)
TO:  Julie’s Manufacturing Sdn. Bhd.
Address : A.G. 6876,Alor Gajah Industrial Es-
tate, 78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : بيرفيكت فوود مانوفاتشرينغ )أم( أس دي أن بي 

أتش دي  
العنوان : بيرفيكت فوود مانوفاتشرينغ )أم( أس دي أن بي 

أتش دي )وعنوانه: إيه. ج. 6876 ، ألور جاجاه إندستريال 
إيستيت ، 78000 ألور جاجاه ، ميالكا ، ماليزيا(

الى: جوليز مانيوفاكتشرينج اس دي ان.بي اتش دي.
العنوان : ايه. جي. 6876، الور جاجاه إنداستريال 

ايستيت، 78000 الور جاجاه، ملقا، ماليزيا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
05/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/12/05  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 24710

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
24710

In class : 41 في الصنف : 41

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: ARIJ for Media workshops LLC.
Address : ARIJ for Media workshops LLC. 
(whose address is: : Shmeisani, thaqafa Street 
2floor, Bulding No. 12,Jordan)
TO:  Arab Researchers fo Managing Seminars 
and Training
Address : Jordan

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة أريج للدورات اإلعالمية ذ.م.م  

العنوان : شركة أريج للدورات اإلعالمية ذ.م.م )وعنوانه: 
الشميساني\ شارع الثقافة \ الطابق الثاني \ رقم البناء 

12/ االردن(
الى: شركة الباحثون العرب الدارة الندوات والتدريب

العنوان : شميساني االردن شارع عبد الله االصبح بناية 
المعاني- الطابق الثالث

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
21/7/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/7/21  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 25911

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
25911

In class : 35 في الصنف : 35

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Hamad International Airport Manage-
ment and Operational Company
Address : Hamad International Airport Manage-
ment and Operational Company (whose address 
is: P.O. Box 24659 Doha, Qatar)
TO:  Qatar Company for Airports Operation and 
Management
Address : Qatar Airways Tower, Airport Road, 
P.O.Box 22550, Doha, Qatar

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة ادارة وتشغيل مطار حمد الدولي  

العنوان : شركة ادارة وتشغيل مطار حمد الدولي )وعنوانه: 
ص ب 24659 الدوحة, قطر(

الى: الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات
العنوان : يرج الخطوط الجوية القطرية، طريق المطار، 

صندوق بريد 22550، الدوحة، قطر.

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
25/6/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/6/25  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 25912

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
25912

In class : 39 في الصنف : 39

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Hamad International Airport Manage-
ment and Operational Company
Address : Hamad International Airport Manage-
ment and Operational Company (whose address 
is: P.O. Box 24659 Doha, Qatar)
TO:  Qatar Company for Airports Operation and 
Management
Address : Qatar Airways Tower, Airport Road, 
P.O.Box 22550, Doha, Qatar

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة ادارة وتشغيل مطار حمد الدولي  

العنوان : شركة ادارة وتشغيل مطار حمد الدولي )وعنوانه: 
ص ب 24659 الدوحة, قطر(

الى: الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات
العنوان : يرج الخطوط الجوية القطرية، طريق المطار، 

صندوق بريد 22550، الدوحة، قطر.

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
25/6/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/6/25  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



2020/10/10العـدد الثالث والثالثون246

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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 31651

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
31651

In class : 5 في الصنف : 5

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Horizon Therapeutics, LLC
Address : Horizon Therapeutics, LLC (whose 
address is: 150 S. Saunders Road, Suite 130, 
Lake Forest, Illinois 60045 USA)
TO:  Medical Need Europe AB
Address : Norrtullsgatan 15, 113 29 StocKholm, 
Sweden 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : هورايزون ثيرابيوتيكس, ال ال سي  

العنوان : هورايزون ثيرابيوتيكس, ال ال سي )وعنوانه: 
150 اس. ساوندارز رود, سويت 130, ليك فوريست, 

الينويز 60045, الواليات المتحدة االمريكية(
الى: ميديكال نيد يوروب ايه بي

العنوان : نورتولسغاتان 15، 29 113 ستوكهولم السويد

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
28/12/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/12/28  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 33597

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
33597

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Shareket Abw Zahra Letejarh walastet-
mare
Address : Shareket Abw Zahra Letejarh walastet-
mare (whose address is: )
TO:  al-badael for consumer goods
Address : ramallah   

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة ابو زهرة للتجارة واالستثمار  

العنوان : شركة ابو زهرة للتجارة واالستثمار )وعنوانه: رام 
الله والبيرة(

الى: شركة البدائل للسلع االستهالكية
العنوان : رام الله بيتونيا شارع المعبر بجانب كزية بيتونيا 

للمحروقات     

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
19/7/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/7/19  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



2020/10/10العـدد الثالث والثالثون248

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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 33598

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
33598

In class : 30 في الصنف : 30

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Shareket Abw Zahra Letejareh Walastet-
mare
Address : Shareket Abw Zahra Letejareh 
Walastetmare (whose address is:  Ramallah Al-
bireh Ajyad mall Tabeq 1)
TO:  al-badael for consumer goods
Address : ramallah   

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة ابوزهرة للتجارة واالستثمار  

العنوان : شركة ابوزهرة للتجارة واالستثمار )وعنوانه: رام 
الله البيرة اجياد مول ط1 (

الى: شركة البدائل للسلع االستهالكية
العنوان : رام الله بيتونيا شارع المعبر بجانب كزية بيتونيا 

للمحروقات     

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
19/7/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/7/19  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.



249 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 33599

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
33599

In class : 32 في الصنف : 32

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Shareket Abw Zahra Letejareh Walastet-
mare
Address : Shareket Abw Zahra Letejareh 
Walastetmare (whose address is:  Ramallah Al-
bireh Ajyad mall Tabeq 1)
TO:  al-badael for consumer goods
Address : ramallah   

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة ابوزهرة للتجارة واالستثمار  

العنوان : شركة ابوزهرة للتجارة واالستثمار )وعنوانه: رام 
الله البيرة اجياد مول ط1 (

الى: شركة البدائل للسلع االستهالكية
العنوان : رام الله بيتونيا شارع المعبر بجانب كزية بيتونيا 

للمحروقات     

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
19/7/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/7/19  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات 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 de-
clare that the owner of the following trademarks 
No: 35356

استنادا الى المادة 23 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وتعديالته ، أعلن بأن مالك العالمات 

التجارية ذوات األرقام التالية:-
35356

In class : 39 في الصنف : 39

Have been assigned together with the Fame of 
the business connected therewith, 
From: Sharekat Dot Media Lle’elan Walhasob 
Adiya Ammah
Address : Sharekat Dot Media Lle’elan Walha-
sob Adiya Ammah (whose address is: Ramallah 
Shar’e Alersal Emaret Alsafeena Tabeq 3, , , )
TO:  Hadeel Mutasem Abed Alhaleem Qasem
Address : RAMALLAH- Al Ersal Street

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة دوت ميديا لإلعالن والحاسوب عادية عامة   

العنوان : شركة دوت ميديا لإلعالن والحاسوب عادية عامة  
)وعنوانه: رام الله شارع االرسال  عمارة السفينة ط3 , , (

الى: هديل معتصم عبد الحليم قاسم
العنوان : رام الله - شارع االرسال

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
18/6/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks’ 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/6/18  

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في 
سجل العالمات التجارية حسب االصول.
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رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

452034/3/29بريتش امريكان توباكو )براندس( اي ان سي156

52034/9/12باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش207

52034/7/6سوسيت دس بروديتس نستل اس اي1711

292034/7/6سوسيت دس بروديتس نستل اس اي1712

322034/7/6سوسيت دس بروديتس نستل اس اي1713

302034/7/6سوسيت دس بروديتس نستل اس اي1714

322026/4/22شركة المشروبات الوطنية م خ م2134

32031/4/20كولجيت - بالموليف كومباني4195

212031/4/20كولجيت - بالموليف كومباني4197

52032/3/13سنغنتا بارتسيبيشن اي جي4961

352032/11/18طالل ابو غزالة الدولية المحدودة5747

32032/11/27شركة صردا للتجارة والصناعه5778

362033/8/25ويسترن يوينون هولدنغ ، أي إن سي6510

32033/11/24اس تي.ايفيز البوراتوريز، انك6615

322034/3/12شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية المحدودة6799

162034/3/2بنك أف أمريكا كوربوريشن6816

162034/3/2بنك أف أمريكا كوربوريشن6817

52034/3/4سوسيت ديس بروداكتس نيستل اس اي6820

92034/4/1كاتربلر انك ) ديلوري كوربوريشن اف (6944

92034/4/1كاتربلر انك ) ديلوري كوربوريشن اف (6945

52034/4/13ريكيت بنكيزر إل إل سي6967

32034/4/13ريكيت بنكيزر إل إل سي6968

52034/4/19كومباغني غيرفايس دانون6975

292034/4/19كومباغني غيرفايس دانون6976

322020/4/19كومباغني غيرفايش دانون6977

302034/5/24يونيلفير بيستفودز ازرائيل ال تي دي7022

302034/5/24يونيلفير بيستفودز ازرائيل ال تي دي7023

52034/5/22بيوفارما7032

302034/5/26شركة النصر الصناعية التجارية7033

302034/5/26شركة النصر الصناعية التجارية7034

302034/5/26شركة النصر الصناعية التجارية7035

322034/5/13ذا كوكا - كوال كومبني7048

تجديد عالمات تجارية



2020/10/10العـدد الثالث والثالثون252

رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

322034/5/13ذا كوكا - كوال كومبني7049

322034/5/13ذا كوكا - كوال كومبني7050

202034/6/13شركة نيروخ لصناعات القبانات والموازين واألثاث المعدني م.خ.م7108

92034/6/13شركة نيروخ اصناعات القبانات والموازين واألثاث المعدني م.خ.م7109

92034/6/23كابيتول ريكوردز ال ال سي7127

92034/6/23كابيتول ريكوردز ال ال سي7128

142034/6/30كاسيو كياسانكي كابيوشيكي كايشا السو تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد7135

142034/6/30كاسيو كياسانكي كابيوشيكي كايشا السو تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد7136

142034/6/30كاسيو كياسانكي كابيوشيكي كايشا السو تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد7139

142034/6/30كاسيو كياسانكي كابيوشيكي كايشا السو تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد7142

142034/6/30كاسيو كياسانكي كابيوشيكي كايشا السو تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد7143

142034/6/30كاسيو كياسانكي كابيوشيكي كايشا السو تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد7144

142034/6/30كاسيو كياسانكي كابيوشيكي كايشا السو تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد7145

142034/6/30كاسيو كياسانكي كابيوشيكي كايشا السو تريدينج از كاسيو كمبيوتر كو ليميتد7147

92034/6/30ايمي ) اي بي( لميتد7152

32034/6/29شركة سردا للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة7170

32034/6/29شركة سردا للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة7172

102034/7/8جالكسو غروب ليميتد7185

52034/7/8جالكسو غروب ليميتد7186

252034/7/20نيوتكا اباريل اي ان سي .7194

32034/7/27شركة سردا للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة7228

32034/7/27شركة سردا للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة7229

32034/7/27شركة سردا للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة7230

92034/7/27ايمي ) اي بي( لميتد7231

182034/8/3لويز فوتون مليتير7247

182034/8/3لويز فوتون مليتير7248

182034/8/3لويز فوتون مليتير7249

182034/8/3لويز فوتون مليتير7250

182034/8/3لويز فوتون مليتير7251

252034/8/3لويز فوتون مليتير7252

252034/8/3لويز فوتون مليتير7253

252034/8/3لويز فوتون مليتير7254
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رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

252034/8/3لويز فوتون مليتير7255

342034/8/3امبريال توباكو ليمتد7258

302034/8/10شركة حلواني اخوان ) شركة مساهمة محدودة (7261

292034/8/10شركة حلواني اخوان ) شركة مساهمة محدودة (7262

302034/8/10شركة حلواني اخوان ) شركة مساهمة محدودة (7263

92034/8/14أجلينت تيكنولوجيس , إنك.7266

102034/8/14أجلينت تيكنولوجيس , إنك .7267

422034/8/14أجلينت تيكنولوجيس , إنك.7269

372034/8/14أجلينت تيكنولوجيس , إنك.7270

372034/8/14أجلينت تيكنولوجيس , إنك.7271

92034/8/14أجلينت تيكنولوجيس , إنك.7272

422034/8/14أجلينت تيكنولوجيس , إنك.7273

102034/8/14أجلينت تيكنولوجيس , إنك.7274

292034/8/18كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي7282

302034/8/18كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبرتي7283

302034/8/28كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش7302

302034/8/29جنرال بسكويت7318

322034/8/28إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي.7322

322034/8/28اس دي اي بي هولدنجز كومباني7323

12034/9/20دي ار أوغست أوتكير ناهر نغسميتيل كاي جي7334

292034/9/20دي ار. أوغست اوتكير ناهر نغسميتيل كاي جي7337

302034/9/20دي ار أوغست أوتكير ناهر نغسميتيل كاي جي7338

322034/9/20دي ار. أوغست اوتكير ناهر نغسميتيل كاي جي7340

32034/9/12كولجيت - بالموليف كمبني7355

52034/9/27فيف هيلثكير يو كيه لميتد7384

52034/10/18اسبين غلوبال انكوربوريتد7461

52034/10/21وييث، ش.م.م7480

302034/10/26كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش7488

292034/11/13شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.7560

302034/11/13شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.7562

312034/11/13شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.7563

322034/11/13شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة.7564
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رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

92034/11/16باروميرنت بكشر كاربوريشن7571

162034/11/16باروميرنت بكشر كاربوريشن7572

382034/11/16باروميرنت بكشر كاربوريشن7573

412034/11/16باروميرنت بكشر كاربوريشن7574

72034/11/13ميتاغ بروبرتيز ل ل سي7576

112034/11/13ميتاغ بروبرتيز ل ل سي7577

302034/11/22كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش7582

302034/11/22كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش7583

302034/12/27كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش7584

332034/12/14باكاردي & كومبني ليميتيد7618

302034/12/27كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش7684

52034/12/28غالكسو جروب ليميتد7688

12035/1/23ابرو اندستريز ، انك .7746

22035/1/23ابرو اندستريز ، انك .7747

32035/1/23ابرو اندستريز ، انك .7748

42035/1/23ابرو اندستريز ، انك .7749

162035/1/23ابرو اندستريز ، انك .7750

172035/1/23ابرو اندستريز ، انك .7751

252034/5/22ديزل س. ب . أ.,7847

322035/2/22شركة باسمح التجارية7865

292035/2/22شركة باسمح التجارية7866

292035/2/22شركة باسمح التجارية7867

302035/2/22شركة باسمح التجارية7868

302035/2/22شركة باسمح التجارية7869

322035/2/22شركة باسمح التجارية7870

302024/9/27اوغست ستروك كي جي10180

32024/9/27بيرسدورف اي جي10181

32024/9/27بيرسدورف اي جي10182

52026/7/21شركة القدس للمستحضرات الطبية11578

432027/1/19رمزي لويس يعقوب اندون12125

32027/5/18شركة القدس للمستحضرات الطبية12476

32027/5/18شركة القدس للمستحضرات الطبية12477



255 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

32027/5/18شركة القدس للمستحضرات الطبية12478

32028/2/20شركة القدس للمستحضرات الطبية13230

302028/4/3رايسجروورز ليمتد13363

392028/7/16الشركة الفلسطينيه للتوزيع والخدمات اللوجاستيه المساهمة العامة المحدودة13765

392028/7/16الشركة الفلسطينيه للتوزيع والخدمات اللوجاستيه المساهمة العامة المحدودة13766

162028/7/24شركة سوفت الين للتجارة والصناعة م . خ . م13825

382028/9/2شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت14038

382028/9/3شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت14039

382028/9/3شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت14040

382028/9/3شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت14052

382028/9/3شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت14053

382028/9/3شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت14054

382028/9/3شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت14055

382028/9/3شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت14056

32028/10/28شركة القدس للمستحضرات الطبية م.ع.م.14199

32028/10/28شركة القدس للمستحضرات الطبية م.ع.م.14200

32028/10/28شركة القدس للمستحضرات الطبية م.ع.م.14202

322028/11/7شركة المشروبات الوطنية م. خ.14304

252028/12/2حجازي محمد وجيه محمد حجازي الحرباوي14347

32029/1/9شركة الجندي للمستحضرات الطبية العادية العامة14455

322029/9/16سمير حسن تايه الشاللدة15407

372030/4/14الشركة المتحدة للمصاعد م. خ.16101

302030/5/5نبيل خالد زالطيمو16152

162030/6/1شركة سوفت الين للتجارة والصناعه المساهمه الخصوصية16282

22030/7/27شركة مصانع الدهانات الوطنية المساهمة الخصوصية المحدودة )ناشونال(16527

292030/10/7بي تي. مانوهارا اسري16778

382031/4/8محمد غسان مصطفى عبود17430

342031/4/26شوكت عبد الرحمن محمد ناصر الدين17517

292031/6/15شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية17771

352031/10/27الشركة العالمية لصناعة الفرشات18248

202031/10/14الشركة العالمية لصناعة الفرشات18251

202031/10/14الشركة العالمية لصناعة الفرشات18252
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162031/10/19ريد السيفير بروبرتيز انك. )ديالوير كوربوريشن(18267

412031/10/19ريد السيفير بروبرتيز انك. )ديالوير كوربوريشن(18268

202031/10/27الشركة العالمية لصناعة الفرشات18286

202031/10/27الشركة العالمية لصناعة الفرشات18288

202031/10/27الشركة العالمية لصناعة الفرشات18289

202031/10/27الشركة العالمية لصناعة الفرشات18290

252031/11/7حامد محمد اسماعيل شاور18327

322031/12/20كامل عطية كامل ياسين18552

322031/12/20كامل عطية كامل ياسين18553

342032/1/26الشركة الشرقية ) إيسترن كومباني (، ش.م.م18722

382032/2/28شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة18812

382032/2/28شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة18813

352032/2/28شركة ام اس كوزماتكس للمستحضرات التجميلية المساهمة الخصوصية المحدودة 18816

352032/2/28شركة ام اس كوزماتكس للمستحضرات التجميلية المساهمة الخصوصية المحدودة 18817

382032/4/7شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة19028

382032/4/7شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة19029

112032/7/28أتمور إندستريز لميتد.19500

122033/1/25نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتعمل أيضا بإسم نيسان موتور كو.، ليمتد(20417

252033/6/28ولفيراين أوتدورس، إنك.21245

352033/7/4شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة21266

182033/7/4شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة21267

172033/7/4شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة21268

12033/7/4شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة21269

162033/7/4شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة21270

172033/7/4شركة قاتوفين المحدودة21271

352033/7/4شركة قاتوفين المحدودة21272

162033/7/4شركة قاتوفين المحدودة21273

182033/7/4شركة قاتوفين المحدودة21274

12033/7/4شركة قاتوفين المحدودة21275

292033/11/7شركة طيبات االمارات للتسويق21810

432033/11/18شركة مطاعم العون العربية ذ.م.م.21857

442033/11/26شركة الشرق األدنى للخدمات المخبرية الطبية ذات المسؤولية المحدودة21900
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382033/12/23شركة موبايل الوطنيةالفلسطينية لالتصاالت22041

382033/12/23شركة موبايل الوطنيةالفلسطينية لالتصاالت22044

162034/1/8آدل كليمكليليك تيكاريت في سانوني أنونيم سيركيت آ. س22140

122034/2/20سكودا اوتو اي.اس.22400

32034/2/28شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية22454

352034/3/12شركة الحرية لالستثمار22499

52034/3/12شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية22500

52034/3/12شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية22504

52034/3/12شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية22505

112034/3/12شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية22506

382034/4/1شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت22615

302034/4/8شركة وفرة للصناعات الغذائية المحدودة المسؤولية22655

302034/4/8شركة وفرة للصناعات الغذائية المحدودة المسؤولية22657

212034/4/10شركة اكرم سبيتاني واوالده22661

382034/4/10شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت22663

32034/4/9بريما فرانس22665

382034/4/18شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت22714

162034/4/22امين محمود طاهر زغيبي22719

292034/4/22 كومباني جيرفيس دانون22726

302034/4/22 كومباني جيرفيس دانون22727

322034/4/22كومباني جيرفيس دانون22728

122034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22732

162034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22734

392034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22741

122034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22745

162034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22746

392034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22750

122034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22754

162034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22755

392034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22759

122034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22763

162034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22764
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الحماية

392034/4/22بادجت رنت اي كار سيستم، اينك.22768

142034/4/25سيتزن هولدينغز كابوشيكي كايشا )سيتزن هولدينغز كو ، ليمتد(22784

142034/4/25سيتزن توكي كابوشيكي كايشا اولسو تريدينغ ازسيتيزن واتشكو.، ال تي دي22785

22034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22824

82034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22825

112034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22826

162034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22827

182034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22828

212034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22829

242034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22830

252034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22831

272034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22832

282034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22833

292034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22834

302034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22835

312034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22836

322034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22837

372034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22838

392034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22839

22034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22840

82034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22841

112034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22842

162034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22843

182034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22844

212034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22845

242034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22846

252034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22847

272034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22856

282034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22858

292034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22859

302034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22860

312034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22861
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322034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22862

372034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22863

392034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22864

202034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22865

352034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22866

202034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22867

352034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22868

202034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22869

352034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22870

162034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22871

202034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22872

352034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22873

372034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22874

392034/4/29إنتر أيكيا سيستمز بي في22875

322034/5/13شركة ابوشمسية للتجارة والتسويق.22932

292034/5/13شركة ابوشمسية للتجارة والتسويق.22933

302034/5/13شركة ابوشمسية للتجارة والتسويق.22934

112034/5/13شركة المجد دولفين للمواد االنشائية22935

382034/5/13شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت م.ع.م22936

32034/5/14شولتون، انك.22945

302034/5/14دي بي بيفيرايجز ليميتد ) ان ايرلند كوربوريشن (.22948

322034/5/14دي بي بيفيرايجز ليميتد ) ان ايرلند كوربوريشن (.22949

322034/5/14دي بي بيفيرايجز ليميتد ) ان ايرلند كوربوريشن (.22953

302034/5/14دي بي بيفيرايجز ليميتد ) ان ايرلند كوربوريشن (.22954

322034/5/14ذا كوكا-كوال كومباني.22955

122034/5/15جاكوار الند روفر ليمتد22960

302034/5/21مصنع حمدي صالح قاسم حنني للمواد الغذائية22988

92034/5/23نضال محمود راغب خواجا22997

382034/6/2شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال23031

382034/6/2شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال23032

92034/6/10شركة الجديد ش.م.ل.23054

162034/6/10شركة الجديد ش.م.ل.23055
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352034/6/10شركة الجديد ش.م.ل.23056

382034/6/10شركة الجديد ش.م.ل.23057

412034/6/10شركة الجديد ش.م.ل.23058

292034/6/11شركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان ش.م.م-شركة مساهمة مصرية23065

302034/6/11شركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان ش.م.م-شركة مساهمة مصرية23066

32034/6/12فاروق سيستمز، اينك.23076

92034/6/12فاروق سيستمز، اينك.23077

112034/6/12فاروق سيستمز، اينك.23078

32034/6/12فاروق سيستمز، اينك.23079

32034/6/12فاروق سيستمز، اينك.23080

302034/6/16اياد عزمي عيسى الحاليقة23082

32034/6/16شركة القدس للمستحضرات الطبية م.ع.م23087

32034/6/16شركة القدس للمستحضرات الطبية م . ع . م23090

32034/6/16شركة القدس للمستحضرات الطبية م . ع . م23091

62034/6/18شركة جيالنكوللتجارة والصناعة23098

352034/6/18شركة ايجلفلكس ابريسف23099

32034/6/23دولتشيه اند جابانا تريدماركس اس.ار.ال.23122

392034/6/24الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية م. ع. م.- واصل23136

362034/6/30شركة التأمين الوطنية23162

92034/7/2آيفون كابوشيكي كايشا )المعروفة ايضا بإسم آيفون كو.، لميتد.(23166

92034/7/2آيفون كابوشيكي كايشا )المعروفة ايضا بإسم آيفون كو.، لميتد.(23167

52034/7/3اوتاسوكا فارماسيتوكال كو ليمتد23170

32034/7/10أفيدا كوربوريشن23192

442034/7/11شركة أوتوزون لتجارة المركبات23198

322034/7/11جافورا تابوري لميتد.23199

322034/7/11جافورا تابوري لميتد23200

322034/7/11جافورا تابوري لميتد.23201

122034/7/11ويزارد كو.، اينك.23210

162034/7/11ويزارد كو.، اينك.23211

392034/7/11ويزارد كو.، اينك.23215

122034/7/11ويزارد كو.، اينك.23228

162034/7/11ويزارد كو.، اينك.23229



261 2020/10/10العـدد الثالث والثالثون

رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

392034/7/11ويزارد كو.، اينك.23233

52034/7/16شركة القدس للمستحضرات الطبية م.ع.م23238

32034/7/16شركة القدس للمستحضرات الطبية م . ع . م23239

52034/7/16شركة القدس للمستحضرات الطبية م.ع.م23241

352034/7/16آيجن ليميتد23244

362034/7/16آيجن ليميتد23245

302034/7/18شركة مدينة الطيبات للبن والمكسرات والحلويات م.خ.23253

92034/7/22سامسونج اليكترونيكس كو., ال تي دي.23285

52034/7/23ميرك كي. جي إيه. إيه.23287

102034/7/23ميرك كي. جي إيه. إيه.23288

52034/7/29الفاسيجما اس.بيه.ايه.23302

52034/7/30نيبون كاواكو كابوشيكي كايشا23304

52034/7/30نيبون كاواكو كابوشيكي كايشا23305

442034/7/25البوراتوار اتش ار أي فارما23315

352034/7/25البوراتوار اتش ار أي فارما23316

52034/7/25البوراتوار اتش ار أي فارما23317

52034/8/1ازينده كيميكه ريونيته انجيليني فرانسيسكو ايه.سي.ار.ايه.اف. اس.بي.ايه.23318

292034/8/6شركة طيبات االمارات للتسويق23353

32034/8/14شولتون انك.23382

92034/8/14ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23386

252034/8/14ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23388

352034/8/14ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23389

382034/8/14ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23390

412034/8/14ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23391

302034/8/15كومباني جيرفيس دانون23395

52034/8/15كومباني جيرفيس دانون23396

292034/8/15كومباني جيرفيس دانون23397

322034/8/15كومباني جيرفيس دانون23398

392034/8/18هانجين كال كورب.23401

392034/8/18هانجين كال كورب.23402

62034/8/19فيرو أس.بي.إيه.23411

92034/8/19فيرو أس.بي.إيه.23412
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رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

32034/8/21ماريكو ليمتد23423

32034/8/21ماريكو ليمتد23424

252034/8/21شركة مكاوي لاللبسة عادية عامة23432

252034/9/2شركة كمل لصناعة االحذية واالستثمار23479

162034/9/2سوسيته بيك23480

82034/9/2سوسيته بيك23481

342034/9/2سوسيته بيك23482

82034/9/2سوسيته بيك23483

162034/9/2سوسيته بيك23484

342034/9/2سوسيته بيك23485

382034/9/9ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23499

412034/9/9ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23501

412034/9/9ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23505

382034/9/9ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م23506

302034/9/9شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة23510

302034/9/9شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة23512

62034/9/11شركة ايجلفكس ابريسف23530

292034/9/16كومباني جيرفيس دانون23539

292034/9/16كومباني جيرفيس دانون23540

292034/9/16كومباني جيرفيس دانون23541

292034/9/16كومباني جيرفيس دانون23542

302034/9/16كومباني جيرفيس دانون23543

52034/9/16كومباني جيرفيس دانون23544

52034/9/16كومباني جيرفيس دانون23545

322034/9/16كومباني جيرفيس دانون23547

322034/9/16كومباني جيرفيس دانون23548

362034/9/17ري/ماكس, ال ال سي23552

362034/9/17ري/ماكس, ال ال سي23553

52034/9/25استيالس فارما يوروب بي.في.23569

52034/9/25استيالس فارما يوروب بي.في.23572

252034/9/26ريغاتا ال تي دي.23590

252034/9/26ريغاتا ال تي دي.23591
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رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

352034/9/26شركة الرسالة الشامية لالستيراد وتجارة البصريات ذ.م.م.23594

292034/9/29عمر أمين محمد عايش23597

302034/9/29عمر أمين محمد عايش23598

302034/9/29عمر أمين محمد عايش23599

322034/10/8اديلهولزينير البينكويلين جي ام بي اتش23643

292034/10/10شركة التغذية ش.م.ل23653

52034/10/23استيالس فارما يوروب بي.في.23684

12034/10/24باير أكتنجزلشافت23689

32034/10/24باير أكتنجزلشافت23690

52034/10/24باير أكتنجزلشافت23692

92034/10/24باير أكتنجزلشافت23693

102034/10/24باير أكتنجزلشافت23694

312034/10/24باير أكتنجزلشافت23698

252034/11/4ايه في ايه تيكستيل سانايي في بازارالما ليمتد شيركيتي23769

352034/11/4ايه في ايه تيكستيل سانايي في بازارالما ليمتد شيركيتي23770

322034/11/4ُدول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد23771

322034/11/4ُدول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد23772

292034/11/4ُدول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد23773

292034/11/4ُدول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد23774

302034/11/4ُدول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد23775

302034/11/4ُدول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد23776

52034/11/6غالكسو غروب لميتد23790

162034/11/11ديكور رولو فيركا سنايي في تيكاريت ليميتد سيركيتي23800

72034/11/11ميديا غروب كو., ال تي دي.23808

52034/11/12نوفارتس ايه جي23811

292034/11/21تكسوت سوت ماموليري ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتي23862

92034/11/25اوث انك.23884

352034/11/25اوث انك.23885

382034/11/25اوث انك.23886

412034/11/25اوث انك.23887

422034/11/26اوث انك.23888

32034/11/26شركة نزيه التجارية ش.م.م.23889
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رقم 
العالمة

تاريخ انتهاء الصنفاسم العالمة
الحماية

52034/12/3نوفارتس ايه جي23908

102034/12/3نوفارتس ايه جي23909

322034/12/4صن مارك ليميتد23914

282034/12/9بانيني اس.بي.ايه.23942

82034/12/8او ام اس باسالنماز موتفاك اراكالري ساناي في تيكاريت ليمتد سيركيتي23945

212034/12/8او ام اس باسالنماز موتفاك اراكالري ساناي في تيكاريت ليمتد سيركيتي23946

342034/12/19هايب-اي بي ليمتد23971

362034/12/19بنك االتحاد23977

122034/12/22جاكوار الند روفر ليمتد23989

122034/12/29كسيامين كينج لونج يونايتد أوتوموتيف انداستري كو.، ال تي دي24039

122034/12/29كسيامين كينج لونج يونايتد أوتوموتيف انداستري كو.، ال تي دي24040

252035/2/27عبد الكريم حمزة ربيع مرقة24386

52035/2/27شركة المراعي24388

52035/2/27شركة المراعي24389

52035/2/27شركة المراعي24390

52035/2/27شركة المراعي24391

162035/3/17فيندا بيبر )تشاينا( كو., ال تي دي.24516

52035/4/30شركة المراعي24842

302035/4/30شركة المراعي24844

312035/4/30شركة المراعي24845

322035/4/30شركة المراعي24846

312035/4/30شركة المراعي24849

322035/4/30شركة المراعي24850

382035/7/5شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت24909
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Notification For 
Trademark’s goods/services Speci-

fication

إعــــالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No: 34775

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :-
34775

In class : 5 في الصنف : 5

 

Trademarks' Registrar
مسجل العالمات التجارية



2020/10/10العـدد الثالث والثالثون266

Notification For 
Trademark’s goods/services Speci-

fication

إعــــالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law 
No: (33) of the year 1952 , I hereby declare that 
the following specification will be made as for 
Mark shape of Trademark No:  35307

استنادا الى المادة 24 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأنني سادخل التعديالت على 

شكل العالمة :-
35307

In class :  30 في الصنف :  30

Trademarks' Registrar مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6967

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-6967

In class : 5 في الصنف : 5

Has Changed /or Correction his name

From:  RECKITT BENCKISER INC. 
TO: Reckitt Benckiser LLC
Reckitt Benckiser LLC

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ريكيت بينكسير اي إن سي .
الى :ريكيت بنكيزر إل إل سي  

ريكيت بنكيزر إل إل سي

Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 6968

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-6968

In class : 3 في الصنف : 3

Has Changed /or Correction his name

From: RECKITT BENCKISER INC 
TO: Reckitt Benckiser LLC
Reckitt Benckiser LLC

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ريكيت بانكيسر اي إن سي .
الى :ريكيت بنكيزر إل إل سي  

ريكيت بنكيزر إل إل سي
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22073

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22073

In class : 6 في الصنف : 6

Has Changed /or Correction his name

From: OAO “TMK”
TO: PAO «TMK» 
PAO «TMK» 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  او ايه او »تي ام كي«
الى :بي ايه او »تي ام كيه«  

بي ايه او »تي ام كيه«

Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22074

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22074

In class : 7 في الصنف : 7

Has Changed /or Correction his name

From: OAO “TMK”
TO: PAO «TMK» 
PAO «TMK» 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  او ايه او »تي ام كي«
الى :بي ايه او »تي ام كيه«  

بي ايه او »تي ام كيه«
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22075

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22075

In class : 11 في الصنف : 11

Has Changed /or Correction his name

From: OAO “TMK”
TO: PAO «TMK» 
PAO «TMK» 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  او ايه او »تي ام كي«
الى :بي ايه او »تي ام كيه«  

بي ايه او »تي ام كيه«

Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22076

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22076

In class : 19 في الصنف : 19

Has Changed /or Correction his name

From: OAO “TMK”
TO: PAO «TMK» 
PAO «TMK» 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  او ايه او »تي ام كي«
الى :بي ايه او »تي ام كيه«  

بي ايه او »تي ام كيه«
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22077

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22077

In class : 6 في الصنف : 6

Has Changed /or Correction his name

From: OAO “TMK”
TO: PAO «TMK» 
PAO «TMK» 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  او ايه او »تي ام كي«
الى :بي ايه او »تي ام كيه«  

بي ايه او »تي ام كيه«

Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22078

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22078

In class : 7 في الصنف : 7

Has Changed /or Correction his name

From: OAO “TMK”
TO: PAO «TMK» 
PAO «TMK» 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  او ايه او »تي ام كي«
الى :بي ايه او »تي ام كيه«  

بي ايه او »تي ام كيه«
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22079

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22079

In class : 11 في الصنف : 11

Has Changed /or Correction his name

From: OAO “TMK”
TO: PAO «TMK» 
PAO «TMK» 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  او ايه او »تي ام كي«
الى :بي ايه او »تي ام كيه«  

بي ايه او »تي ام كيه«

Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22080

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22080

In class : 19 في الصنف : 19

Has Changed /or Correction his name

From: OAO “TMK”
TO: PAO «TMK» 
PAO «TMK» 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  او ايه او »تي ام كي«
الى :بي ايه او »تي ام كيه«  

بي ايه او »تي ام كيه«
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 22785

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22785

In class : 14 في الصنف : 14

Has Changed /or Correction his name

From: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.
TO: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd.
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  سيتزن هولدينغز كابوشيكي كايشا )سيتزن 
هولدينغز كو ، ليمتد(

الى :سيتزن توكي كابوشيكي كايشا اولسو تريدينغ 
ازسيتيزن واتشكو.، ال تي دي  

سيتزن توكي كابوشيكي كايشا اولسو تريدينغ 
ازسيتيزن واتشكو.، ال تي دي

Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 23122

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-23122

In class : 3 في الصنف : 3

Has Changed /or Correction his name

From: Gado S.r.l.
TO: Dolce & Gabbana Trademarks S.R.L.
Dolce & Gabbana Trademarks S.R.L.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  غادو أس. آر.أل
الى :دولتشيه اند جابانا تريدماركس اس.ار.ال.  

دولتشيه اند جابانا تريدماركس اس.ار.ال.
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amend-

ments/or Correction

إعــــالن
تعديل / او تصيح اسم مالك 

العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 31651

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-31651

In class : 5 في الصنف : 5

Has Changed /or Correction his name

From: Medical Need Europe AB
TO: Immedica Pharma AB
Immedica Pharma AB

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ميديكال نيد يوروب ايه بي
الى :ايميديكا فارما ايه بي  

ايميديكا فارما ايه بي
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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 العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-6585

In class : 5 في الصنف : 5

Has changed his addres
From:Laboratoires Dr NG Payot

TO:Laboratoires Dr NG Payot
40-52, boulevard du 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: 7127

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-7127

In class : 9 في الصنف : 9

Has changed his addres
From:Capitol Records LLC.

TO:Capitol Records LLC.
2220 Colorado Avenue, Santa Monica, Califor-
nia 90404, United States of America

قد غير عنوانه 
من : كابيتول ريكوردز ال ال سي

 
الى:كابيتول ريكوردز ال ال سي

2220 كولوراد افنيو، سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90404، 
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: 7128

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 7128

In class : 9 في الصنف : 9

Has changed his addres
From:Capitol Records LLC.

TO:Capitol Records LLC.
2220 Colorado Avenue, Santa Monica, Califor-
nia 90404, United States of America

قد غير عنوانه 
من : كابيتول ريكوردز ال ال سي

 
الى:كابيتول ريكوردز ال ال سي

2220 كولوراد افنيو، سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90404، 
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: 7370

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 7370

In class : 29 في الصنف : 29

Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
p.o. box 7007,ramat hasharon 47100,isreal
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007 ، رمات هاشرون 47100، اسرائل 
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.
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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: 7371

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-7371

In class : 29 في الصنف : 29
Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
p.o. box 7007,ramat hasharon 47100,isreal
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007 ، رمات هاشرون 47100، اسرائل 
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.

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: 7372

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 7372

In class : 29 في الصنف : 29
Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
p.o. box 7007,ramat hasharon 47100,isreal
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007 ، رمات هاشرون 47100، اسرائل 
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.
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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: 7847

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-7847

In class : 25 في الصنف : 25

Has changed his addres
From:DIESEL S.P. A.,

TO:DIESEL S.P. A.,
Via dell'Industria 4-6, 36042 Breganze (VI), It-
aly.

قد غير عنوانه 
من : ديزل س. ب . أ.,

 
الى:ديزل س. ب . أ.,

فيا ديل ›انداستريا 4-6، 36042 بريغانزي )في اي(، 
ايطاليا.

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: 8392

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-8392

In class : 33 في الصنف : 33

Has changed his addres
From:Diageo North America, Inc.
801Main Avenue, Norwalk, CT 06851-1127 
USA

TO:Diageo North America, Inc.
Three World Trade Center 175 Greenwich 
Street, New York, New York 10007, United 
States of America

قد غير عنوانه 
من : دياغو نورث امريكا ، اي ان سي

801 مين افينيو، نورولك، سي تي 06851-1127 يو اس 
ايه 

الى:دياغو نورث امريكا ، اي ان سي
ثري وورلد تريد سنتر، 175 جرينويتش ستريت ،نيويورك، 

نيويورك 10007، 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: 8393

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-8393

In class : 33 في الصنف : 33

Has changed his addres
From:Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851-1127 
USA 
TO:Diageo North America, Inc.
Three World Trade Center 175 Greenwich 
Street, New York, New York 10007, United 
States of America

قد غير عنوانه 
من : دياغو نورث امريكا ، اي ان سي

801 مين افنيو، نورولك، سي تي 06851-1127 يو اس ايه 
الى:دياغو نورث امريكا ، اي ان سي

ثري وورلد تريد سنتر، 175 جرينويتش ستريت ،نيويورك، 
نيويورك 10007، 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: 17391

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17391

In class : 29 في الصنف : 29

Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 
أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 

اسرائيلية
21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.
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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: 17392

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:- 17392

In class : 29 في الصنف : 29

Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 
أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 

اسرائيلية
21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.

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: 17393

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-17393

In class : 29 في الصنف : 29

Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 
أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 

اسرائيلية
21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.
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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: 22140

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-22140

In class : 16 في الصنف : 16

Has changed his addres
From:Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi 
Anonim Sirketi

TO:Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim 
Sirketi
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 
Bukaya E Blok Tepeustu-Umraniye- Istan-
bul-Turkiye.

قد غير عنوانه 
من : آدل كليمكليليك تيكاريت في سانوني أنونيم 

سيركيت آ. س
الى:آدل كليمكليليك تيكاريت في سانوني أنونيم 

سيركيت آ. س
حي فاتح سلطان محمت.، شارع بلقان، رقم: 58، بلوك: 

بوكابا اي،منطقة تابه اوستو، بلدة عمرانيه، مدينة 
اسطنبول، 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: 22364

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات 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 : أستيالس فارما إنك.

3 – 11 ، نيهونباشي – هونشو 2 – تشومة ، تشو – كو ، 
طوكيو ، اليابان 

الى:أستيالس فارما إنك.
1-5، نيهونباشي - هونشو  -2 تشومي ، تشو-كو ، طوكيو 

-103 8411 ، اليابان
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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: 23166

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-23166

In class : 9 في الصنف : 9

Has changed his addres
From:AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Aiphone Co., Ltd.)
TO:AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Aiphone Co., Ltd.)
Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg., 1-1 Shin-
sakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
Japan

قد غير عنوانه 
من : آيفون كابوشيكي كايشا )المعروفة ايضا بإسم 

آيفون كو.، لميتد.(
 

الى:آيفون كابوشيكي كايشا )المعروفة ايضا بإسم آيفون 
كو.، لميتد.(

ميجي ياسودا سيمي ناغويا بلدينغ، 1-1 شنساكاي-
ماشي، ناكا-كو، ناغويا-شي، آيتشي-كن، 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: 23167

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-23167

In class : 9 في الصنف : 9

Has changed his addres
From:AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Aiphone Co., Ltd.)
TO:AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Aiphone Co., Ltd.)
Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg., 1-1 Shin-
sakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
Japan

قد غير عنوانه 
من : آيفون كابوشيكي كايشا )المعروفة ايضا بإسم 

آيفون كو.، لميتد.(
 

الى:آيفون كابوشيكي كايشا )المعروفة ايضا بإسم آيفون 
كو.، لميتد.(

ميجي ياسودا سيمي ناغويا بلدينغ، 1-1 شنساكاي-
ماشي، ناكا-كو، ناغويا-شي، آيتشي-كن، اليابان.
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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: 27060

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-27060

In class : 33 في الصنف : 33

Has changed his addres
From:Diageo North America, Inc.
TO:Diageo North America, Inc.
Three World Trade Center 175 Greenwich 
Street, New York, New York 10007, United 
States of America

قد غير عنوانه 
من : دياغو نورث امريكا ، اي ان سي

 
الى:دياغو نورث امريكا ، اي ان سي

ثري وورلد تريد سنتر، 175 جرينويتش ستريت ،نيويورك، 
نيويورك 10007، 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: 32713

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-32713

In class : 29 في الصنف : 29

Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
P.O. Box 7007, Ramat Hasharon 47100, Israel      
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007، رمات هشارون 47100، اسرائيل, ,  
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.
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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: 32714

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-32714

In class : 29 في الصنف : 29
Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
P.O. Box 7007, Ramat Hasharon 47100, Israel      
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007، رمات هشارون 47100، اسرائيل, ,  
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.

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: 32715

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-32715

In class : 30 في الصنف : 30
Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
P.O. Box 7007, Ramat Hasharon 47100, Israel      
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007، رمات هشارون 47100، اسرائيل, ,  
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.
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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: 32716

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-32716

In class : 30 في الصنف : 30
Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
P.O. Box 7007, Ramat Hasharon 47100, Israel      
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007، رمات هشارون 47100، اسرائيل, ,  
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.

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: 32717

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-32717

In class : 30 في الصنف : 30
Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
P.O. Box 7007, Ramat Hasharon 47100, Israel      
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007، رمات هشارون 47100، اسرائيل, ,  
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.
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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: 32718

استنادا الى المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات 

األرقام التالية:-32718

In class : 29 في الصنف : 29

Has changed his addres
From:Tnuva Central Cooperative For the Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company
P.O. Box 7007, Ramat Hasharon 47100, Israel      
TO:Tnuva Central Cooperative For the Market-
ing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an Is-
raeli Company
21  Yagia Kapayim Street, P.O.B.300, Petach 
Tickva, Israel.

قد غير عنوانه 
من : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

ص.ب 7007، رمات هشارون 47100، اسرائيل, ,  
الى:تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ اوف 

أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل لميتد.، شركة 
اسرائيلية

21 شارع إيجيا كابايم ، ص.ب 300 ، بيتح تكفا ، إسرائيل.



إعالن رقم ) 5 ( 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 :  100845

تاريخ ايداع الطلب :  2020/05/31

اسم طالب التسجيل :  شركة بال درينك للمشروبات 

اسم الوكيل : شركة بال درينك للمشروبات 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة مشروب غازي

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب :  200846

تاريخ ايداع الطلب :  2020/05/31

اسم طالب التسجيل :  شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية

اسم الوكيل : صالح أحمد الجنيدي

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 04-02

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب :  300847

تاريخ ايداع الطلب :  2020/05/31

اسم طالب التسجيل :  شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية
اسم الوكيل : صالح أحمد الجنيدي

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل أحذية 

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 04-02

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب :  400848

تاريخ ايداع الطلب :  2020/05/31

اسم طالب التسجيل :  شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية

اسم الوكيل : صالح أحمد الجنيدي

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل أحذية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 04-02

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب :  500849

تاريخ ايداع الطلب :  2020/05/31

اسم طالب التسجيل :  شركة الموزعون العرب التجارية 

اسم الوكيل : شركة الموزعون العرب التجارية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : صوبة غاز

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 03-23

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب :  600850

تاريخ ايداع الطلب :  2020/05/31

اسم طالب التسجيل :  شركة الموزعون العرب التجارية 

اسم الوكيل : شركة الموزعون العرب التجارية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : صوبة غاز

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 03-23

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب :  700851

تاريخ ايداع الطلب :  2020/06/14

اسم طالب التسجيل :  شركة الموزعون العرب التجارية 

اسم الوكيل : شركة الموزعون العرب التجارية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : طنجرة ضغط

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-07

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج



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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Patent No. 00352 (11))11( رقم البراءة   : 00352

Appl. No. 00352 (21))21( رقم الطلب    : 00352

Filed: 07/07/2019 (22))22( تاريخ الطلب : 2019/07/07

)71( المالك:
مؤمن محمد علي حمدان

قرية الشواورة ، بيت لحم ، فلسطين

(71) Applicant: Moman Mohammed Ali Ham-
dan
Al-Shawawra Village, Bethlehem,PALESTINE

]PS[ 72( المخترعون: مؤمن محمد علي حمدان(
(72) Inventors: Moman Mohammed Ali Ham-
dan[PS]

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
الكرسي الذكي لمساعدة المقعدين على التنقل

(54) Invention Title:
Smart Chair for Helping Disabled in Mobility

)57( المختصر :
عملــي ســهل حيــث يهــدف  حــل  هــو  المشــروع  هــذا 
ذوي  حركــة  لتســهيل  كرســي  لتطويــر  المشــروع 
االحتياجــات الخاصــة )المقعديــن( فــي األماكــن العامــة 
األعبــاء  وتخفيــف  حركتهــم  ولتســهيل  والمواصــالت 
ــي ســياراتهم  ــل ف ــدون التنق ــا يري الواقعــة عليهــم عندم
تحركاتهــم.  جميــع  فــي  يرافقهــم  شــخص  دون  مــن 
االختــراع هــو عبــارة عــن كرســي مــزود بمفاتيــح تحكــم علــى 
ــي  ــي الت ــدة  الكرس ــم بقاع ــه والتحك ــدي التوجي ــي ي طرف
يمكــن توصيلهــا وفصلهــا عــن الكرســي حيــث تعمــل إمــا 
ــة  ــلوب حرك ــدة أس ــذه القاع ــز ه ــذي يمي ــا وال ــا أو يدوي آلي
اذرعهــا الموصولــة مــع العجــالت بشــكل مميــز يســمح 

بالحركــة فــي المجــاالت أوســع مــن الكراســي العاديــة

(57) Abstract :
This project is an easy and practical solution 
where the project aims to develop a chair to 
facilitate the movement of people with special 
needs (disabled) in public places and transporta-
tions. It also facilitates their movement and ease 
the burden on them when they want to move 
in their cars without a person accompanying 
them in all their movements. The invention is a 
chair with control switches on both sides of the 
steering arms and the control of the base of the 
chair that can be connected and separated from 
the chair, where it operates either automatically 
or manually, which distinguishes this base is its 
way of movement of its arms connected to the 
wheels in a distinctive way allowing movement 
in the areas wider than the standard chairs.    
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Patent No. 00355 (11))11( رقم البراءة : 00355

Appl. No. 00355 (21))21( رقم الطلب : 00355

Filed: 03/10/2019 (22))22( تاريخ الطلب : 2019/10/03

)71( المالك:
 عز الدين عاطف محمد طيطي 

الطريق الرئيسي ، مخيم العروب ، الخليل ، فلسطين

(71) Applicant:
 Izzeddin Atef Mohammad Teeti

Main Street, Arroub Camp., Hebron, PALES-
TINE

]PS[ (72))72( المخترعون: عز الدين عاطف محمد طيطي Inventors: Izzeddin Atef Mohammad Teet-
i[PS]

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
نظام آلي مبتكر لتقييم أوراق الرسم الهندسي

(54) Invention Title:
Innovative Automatic Assessment System for 
Engineering Drawing Sheets

)57( المختصر :

ــي يعــود لمنهجيــة جديــدة ومبتكــرة وآليــة  االختــراع الحل
ــن  ــه يمك ــم ان ــع العل ــا، م ــومة يدوي ــم األوراق المرس لتقيي
ايضــا.  بالحاســوب  المرســومة  األوراق  علــى  تطبيقهــا 
ــع  ــي جمي ــاري للطــالب ف ــرر اجب الرســم الهندســي هــو مق
التخصصــات الهندســية تقريبــا. يتــم قيــاس اداء الطــالب 
فيــه مــن خــالل تقييــم اوراق الرســم الخاصــة بهــم، والتــي 
ــر. ــج الكمبيوت ــتخدام برام ــا او باس ــا يدوي ــمها ام ــم رس يت

(57) Abstract :

This patent introduces a novel and innovative 
methodology to assess the manually drawn 
sheets automatically, knowing that it can also 
be applied to the computer drawn ones as well. 
Engineering drawing is a compulsory course for 
students in almost all engineering majors. The 
students’ performance is measured by evaluat-
ing their drawing sheets, which are drawn either 
manually or using computer software. 
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Patent No. 00357 (11))11( رقم البراءة : 00357

Appl. No. 00357 (21))21( رقم الطلب : 00357

Filed: 31/10/2019 (22))22( تاريخ الطلب : 2019/10/31

)71( المالك:
 رمضان شوكت سروات علي عمران زيادة

رام الله – بيتللو - فلسطين

(71) Applicant:
 Ramadan Shawkat Sarwat Ali Omran Ziadeh

Ramallah,PALESTINE

)72( المخترعون:
]PS[رمضان شوكت سروات علي عمران زيادة 

(72) Inventors:
 Ramadan Shawkat Sarwat Ali Omran Ziade-
h[PS]

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
آلة الحركة الدائبة )دائمة الحركة(، )ذاتية الحركة(

(54) Invention Title:
Perpetual Motion Machine, Permanent Move-
ment, Self-moving

)57( المختصر :

آلــة الحركــة الدائبــة )دائمــة الحركــة(، )ذاتيــة الحركــة(، 
ــع  ــه م ــاء وحركت ــا وزن الم ــتخدم فيه ــة يس ــة ديناميكي آل
ــة  ــك التوربين ــك لتحري ــة لذل ــة المخصص ــض الغازي النواب
الطاقــة  انــواع  مــن  نــوع  اي  اســتخدام  دون  المائيــة 

عليهــا. المتعــارف 

(57) Abstract :

A dynamic machine in which water weight and 
movement are used with specific gas springs to 
move the water turbine without using any known 
type of energy.
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Patent No. 00366 (11))11( رقم البراءة : 00366

Appl. No. 00366 (21))21( رقم الطلب : 00366

Filed: 02/03/2020 (22))22( تاريخ الطلب : 2020/03/02

)71( المالك:
مؤيد جمعة اسماعيل الريماوي

رام الله - بيت ريما

(71) Applicant: Muayad Jomaa Ismael Rimawi
PALESTINE

)72( المخترعون: مؤيد جمعة اسماعيل 
]PS[الريماوي

(72) Inventors: Muayad Jomaa Ismael Rimaw-
i[PS]

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
  عازل مائي وحراري صديق للبيئة من النفايات الصلبة

(54) Invention Title:
THERMAL AND WATER INSULATION EN-
VIRONMENT FRIENDLY FROM SOLID 
WASTE

)57( المختصر :

إعــادة اســتخدام بعــض أنــواع النفايــات الصلبــة التــي 
تحتــاج مئــات الســنين للتحلــل فــي البيئــة والحصــول 
علــى منتــج  صديــق للبيئــة بكفــاءة عاليــة وعمــر أطــول مــن 
المــواد التقليديــة ، علــى عكــس المــواد األخــرى الموجــودة 
فالمــادة التؤثــر علــى صحــة االنســان ، ســهلة االســتخدام و 
يمكــن الي شــخص عملهــا ، جاهــزة لالســتخدام وال تحتــاج 
أجهــزة خاصــة، ســريعة  أو  للتركيــب  الحــرارة  أو  للخلــط 
شــفافة   ، ســاعات   4 مــن  أقــل  تحتــاج  حيــث  الجفــاف 
ومتعــددة االســتخدامات حيــث يمكــن اســتخدامها للحجــر 
والباطــون والخشــب والقمــاش ، عمرهــا طويــل وتخــدم بحــد 
أدنــى 3 ســنوات ، تضــرر جــزء مــن المــادة اليؤثــر علــى باقــي 
ــاف  ــد الجف ــر عن ــدد التتكس ــة لتم ــة وقابل ــزاء ، مطاوع األج
، اللتــر يغطــي مســاحة كبيــرة حتــى 5 م ، يمكــن دهــن 
المــادة بالفرشــاة ، او المكنســة أو رشــها باســتخدام المــرش 

ــم  . ، طبقــة رقيقــة جــدا أقــل مــن 0.1 مل

(57) Abstract :

Reuse some types of solid waste that 
need hundreds of years to decompose 
in the nature and get an environmental 
friendly product with high efficiency 
and a longer life than traditional materi-
als, unlike other materials that exist, the 
material does not affect human health, 
is easy to use and anyone can work 
with, ready to use and do not need to be 
mixed or heat for installation or special 
devices, fast drying , where you need 
less than 4 hours, transparent and multi-
use where it can be used for stone, con-
crete, wood and fabric, long life and 
serve with a minimum of 3 years, dam-
aged part of the material does not affect 
the rest of the parts, compliant and ex-
tensible does not break up when dry, 1 
liter covers a large area of ??up to 5 m2, 
the material can be brushed, or sprayed 
with a spray pump, a very thin layer of 
less than 0.1 mm.
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